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คำนำ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการกำหนดทิศทาง หรือแนวทางการดำเนินงานของ

โรงเรียน ที ่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี ชุมพร และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 – 2567 เป็นหลัก

ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน

อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาและให้บุคลากรของ

โรงเรียนเวียงสระ ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  

 โรงเรียนเวียงสระขอบคุณบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการทำแผนปฏิบัติการประจำ             

ปีการศึกษา 2565 จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้เป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน 

และสังคมต่อไป 

        โรงเรียนเวียงสระ 

                  เมษายน  2565 
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มติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2565 ครั้งที่ 4/2565 ก 
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สภาพทั่วไป 

 

1.1 อำนาจ หน้าที ่ของสถานศึกษา 
โรงเรียนเวียงสระ  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 

 

 ชื่อโรงเรียนเวียงสระ ตั้งอยู่เลขที่ 412 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โทร  077-361996 โทรสาร 077-361997                   
e-mail : Wiengsra.schoo@gmail.com  website www.wsra.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที 42 ไร่ 8 ตารางวา เขตพื้นที่บริการตำบลเวียงสระ, ตำบลบ้านส้อง, ตำบลเขา
นิพันธ์ และตำบลทุ่งหลวง 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนเวียงสระ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอเวียงสระ จัดการศึกษาประเภท
สหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  
 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 มีนักเรียนรุ่นที่ 1 จำนวน 90 คน มีข้าราชการ
ครูและทำหน้าที่ครูใหญ่ 1 คน คือ นายอัมพร กลับวิเศษ โดยขอใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนบ้านหัวสะพาน
มิตรภาพที่ 217 และได้แยกมาใช้สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2515   ปีการศึกษา 2522 
เปิดขยายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปี พ.ศ.2515 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและได้
ทรงปลูกต้นพิกุลทองไว้เป็นต้นไม้มงคล 1 ต้น 
 ปีพ.ศ. 2548  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียน 1 
อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  
 

mailto:Wiengsra.schoo@gmail.com
http://www.wsra.ac.th/
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 ปี พ.ศ. 2550 วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ได้เสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนเวียงสระ เพื่อพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้ทรงปลูกต้นจำปไีว้
เป็นต้นไม้มงคล 1 ต้น (ต้นจำปีสิรินธร) 
 ปี พ.ศ. 2552 ได้ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ 1) และ
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD CLASS STANDARD 
SCHOOL) 
 ปีพ.ศ. 2557  ผ่านการรับรองความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
 ปีพ.ศ. 2564  เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

โรงเรียนเวียงสระตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 

ทิศเหนือ     จดทางสาธารณะ    ทิศใต้         จดทางสาธารณะ 

ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะและที่ดนิส่วนบุคคล ทิศตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 
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สภาพชุมชน 

สัญลักษณ์โรงเรียน 

อักษรย่อโรงเรยีน 

สีประจำโรงเรียน 

 
 
ด้านการศึกษา ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศกึษา สนับสนุนให้บุตรหลานได้รับ 
การศกึษา  
ด้านสาธารณูปโภค ระบบประปาเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคและส่วนบุคคล  ระบบไฟฟ้าเป็น 
ของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค  ระบบการสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่  ระบบคมนาคมสะดวก 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นย่านธุรกิจการค้า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชพีทำ 
สวนยางพารา สวนปาลม์น้ำมัน สวนผลไม้ และมีบางส่วนค้าขายหรือรับจ้าง การรวมกลุ่มเป็นกลุม่พลังต่างๆ

ส่วนใหญ่ยังไม่เข้มแข็ง ชุมชนเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ ประชากรสว่นหนึ่งอพยพจากที่อื่นมาประกอบอาชีพ  มี

การจา้งแรงงานต่างดา้ว  ส่วนเขตเทศบาลตำบลเวียงสระซ่ึงมีพื้นที่ตดิกันเป็นชุมชนการค้า มีรา้นคา้นานาภัณฑ ์

อัตราการขยายตัวทางการค้า และอตัราการหมุนเวียนของเงินทุนค่อนข้างสูง 

 

 

 

 

 

 
สัญลักษณ์โรงเรียน   รูปดอกบัวตูมห้ากลีบอยู่ในวงล้อมรอบด้วยลายตาอ้อยแปดตา                        

                               มีความหมายดังนี้ 

ดอกบัวห้ากลีบ         หมายถึง    คุณธรรม  5  ประการ 

วงกลม         หมายถึง    ความสามัคคี 

ลายตาอ้อย         หมายถึง    มรรค 8 คือแนวทางดับทุกข์ 8 ประการของพุทธศาสนา 

    ว.ส. : WSRA. 

 ส้ม  เป็นสีแห่งเปลวเพลิง  หมายถึง  ความมีสติปัญญาและความรอบรู้ 

ขาว  เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์  หมายถึง  จิตที่สะอาดแจ่มใสไร้กิเลส 
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ปรัชญาโรงเรียน 

คำขวัญโรงเรียน 

คติธรรมโรงเรียน 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

เพลงมารช์โรงเรียนเวียง

สระ 

วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย 

 

 

แคว้นเมืองเก่าเผ่าไทยเดิมนี้   ริมธารตาปี  ถิ่นศรีวชิัย 

  คือเวียงสระ  ของคนยุคใหม่   ศิวิไลซ์  คู่ไทยพัฒนา 

    ว.ส.  สถาบันให้ความรู้      ช่วยเชดิชูหญิงชายทัว่หน้า 

  ได้เป็นเลิศในการเรียนการกีฬา     เมื่อเข้ามาร่วมชั้น  หมั่นฝึกตน 

        รู้หน้าที ่ มีวินัย  ใจซื่อสัตย์         เป็นคุณสมบัติ  ของเราทุกคน 

  เคารพครู  รักเพื่อนเยาวชน   ในกมลคิดสร้าง  แตท่างดี 

           เวียงสระ  มัธยมศึกษา           รัฐให้ราษฎร์มา  ปีสองห้าหน่ึงสี่ 

  ส้ม – ขาว  สวยสดใสสุดเปรมปรีดิ์   ภูมิใจที่ได้เรียนรู้  คู่ ว.ส. (ซ้ำ) 

 

 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
     ผู้เรียนมีคุณภาพ ชุมชนศรัทธา 

 

 
เรียนดี ประพฤติด ีมีวินัย สนใจกีฬา 

 
 

รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์ 

 
 

มตฺตญฺญุตา สทา สาธ ุ: การรู้จักประมาณตนยังผลให้สำเร็จทุกเมื่อ 

          
ต้นจำปีสิรินธร 
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ดำเนินการตามเกณฑ์และวิธีการ OBECQA  

                    FOLLOW AND IMPLEMENT THE STANDARD CRITERIA OF THE OBECQA 

 

 
“โรงเรียนในฝัน : CLEAN GREEN SAFE” 

 
 

 

S  M  A  R  T 

     S คือ Smile 

                      M คือ Moral 

                       A คือ Active 

                       R คือ Ready 

                       T คือ Talent 

 
 

 

รักองค์การ งานถูกต้อง ยกย่องคุณธรรม 
 

 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม 

                     หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสรา้งศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาให้ไดร้ับการพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง 
  กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  
                     เพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT 
  กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 

พันธกิจ 

เอกลักษณ ์

อัตลักษณ ์

ค่านิยมร่วม 

กลยุทธ์ 
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1.2 โครงสร้างการบริหารงาน 

ภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นายจตุพล  โฉมยงค ์
รองผู้อำนวยการ                

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

นายเกียรติศักดิ์  ภักดี      
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ 
 

 

นางสาววรรณี  แก้วศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 

 

 

นายณัฎฐชัย  รักแก้ว 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 
 

 

นางสาวสุริยา เพราเพราะ 
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 

นายสันติชูชัย  ชำนาญ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการอุปถัมภ์กติติมศักดิ ์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงสระ 
เครือข่ายผู้ปกครองและครู 

 

นางอาทิตยา  ดวงมณ ี
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 

 

นางวิจิตรา  นิคมรัฐ 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและ

งบประมาณ 

 

นายตรัยพร  เดชาพร 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

นายธีรภัทร์  ทองชื่น 
หัวหน้ากลุ่มกิจการ

นักเรียน 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเวียงสระ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
ประกอบด้วย 
 1. นางสาววรรณี  แก้วศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายเกียรติศักดิ์  ภักดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นายณัฎฐชัย  รักแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 4. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 5. นายจตุพล  โฉมยงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 6. นางสาวจิราพร  ชูใจ  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  เลขานุการ 
 
บทบาทและหน้าที่  
 1. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 3. ให้คำแนะนำการบริหารและการจัดการโรงเรียนด้านบุคลากร แผนงานและงบประมาณ วิชาการ  
กิจการนักเรียน และด้านบริหารทั่วไป 
 4. กำกับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่เข้มแข็ง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 6. พิจารณาคำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
 7. ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
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ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี 
งานส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา/แผนงาน
งบประมาณวิชาการ 

นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง 
งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

นางสุดารัตน์ ลำล่อง 
งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศฯ 

 

นางอาทิตยา ดวงมณ ี
งานสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

นางสุริยา บัวทอง 
งานทะเบียนและเทียบโอน 

 

นางสาวสลี โรยร่วง 
งานวัดผลประเมินผล 

 

นางเทพสุคนธ์ พรหมพาหกุล 
งานพัฒนาการเรียนการสอน 

 

นางเกษร ศรีรัตนสูตร 
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

 

นายภทรธร แช่มวัฒนชัย 
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพฯ     

นายนิวัฒน์ หัสพันธุ์ 
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายจตุพล โฉมยงค ์
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารวิชาการ 

นางอาทิตยา ดวงมณ ี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางวันดี หอมชื่น 
งานแนะแนว 

 

นางบุญเรือน ปิยะพงค์ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

นางสาวน้ำฝน ใสหลวง 
งานประกันคุณภาพฯ   

 

 

นายภทรธร แช่มวัฒนชัย 
งานสารสนเทศวิชาการ 

 

นายสุริยัน พรหมพันธุ์ 
งานพัฒนาและส่งเสริมการ

เรียนรู้ทางด้านวิชาการ 

นางสาวพรรณธิชา บรรจง 
งานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

นางอาทิตยา ดวงมณ ี
งานโรงเรียนสุจริต 

 

นางอาทิตยา ดวงมณี 
งานโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล/ โรงเรียนดี 4 มุมเมือง 

  

นายวันชัย ตรีสงค์  
งานห้องเรียนพิเศษ MEP  

 
นางสุดารัตน์ ลำล่อง   

งานห้องเรียนพิเศษ Gifted  
  

 

นางสาวหทัยชนก แสงมณี 
งานการจัดการศึกษานักเรียน

เรียนรวม 

นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
ประกอบด้วย 
    1. นายจตุพล  โฉมยงค์   ประธานกรรมการ 
 2. นางอาทิตยา  ดวงมณี   รองประธานกรรมการ 
 3. นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์   กรรมการ 
 4. นางสาววาสนา  บุญทอง   กรรมการ 
 5. นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ  กรรมการ 
 6. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ   กรรมการ  
 7. นางปิยนาฎ  เดชาพร   กรรมการ 
 8. นายกฤติชัย  ราชพิบูลย์   กรรมการ 
 9. นางกชพร  เรืองรอง   กรรมการ 
 10. นายสุริยัน  พรหมพันธุ์   กรรมการ 
 11. นายเอกพจน์  แก้วมณี   กรรมการ 
 12. นางสาวอรสุมา  ขานทอง   กรรมการ 
 13. นางวันดี  หอมชื่น    กรรมการ 
 14. นางอรุณี  รุ่งรัตนกุลศรี   กรรมการ 
 15. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล  กรรมการ 
 16. นายวันชัย  ตรีสงค์   กรรมการ 
 17. นางสุริยา  บัวทอง    กรรมการ 
 18. นางเกษร  ศรีรัตนสูตร   กรรมการ 
 19. นางสาวสลี  โรยร่วง   กรรมการ 
 20. นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง   กรรมการ 
 21. นางสุดารัตน์  ลำล่อง   กรรมการ 
 22. นางสาวน้ำฝน  ใสหลวง   กรรมการ 
 23. นางบุญเรือน  ปิยะพงค์   กรรมการ 
 24. นางสาวหทัยชนก  แสงมณี   กรรมการ 
 25. นายภทรธร  แช่มวัฒนชัย   กรรมการ 
 26. นายนิวัฒน์  หัสพันธุ์   กรรมการ 
 27. นางสาวพรรณธิชา  บรรจง   กรรมการ 
 28. นางมาริสา  เรศประดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ  
 29. นางสาวพิชยา  พรหมภักดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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บทบาทและภาระหน้าที ่
 1. กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และขอบข่ายวิชาการ จัดทำแผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงาน
วิชาการแสดงอย่างชัดเจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 2. ให้ความรู้แก่ครูในด้านงานวิชาการ จัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร  
 3. จัดทำตารางสอนรายบุคคลและการใช้ห้องเรียน  
 4. จัดทำแนวปฏิบัติแก่ครูในด้านการปฏิบัติงานวิชาการ  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน  
 6. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกระบวนการเรียนรู ้ที่
หลากหลายเหมาะสมแก่ผู้เรียน ให้ครูมีบันทึกหลังสอน มีการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้และนำผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับหลักสูตร  
 7. ส่งเสริมให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักตามหลักสูตรใช้รูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 8. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูล และจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ   
 9. วางแผนการจัดทำแผนงานวิชาการ ตลอดทั้งประชุมแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
 10. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระเพื่อเชื่อมโยง
กับแบบทดสอบและผลการทดสอบระดับชาติ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลนำมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับของ
ผลการทดสอบระดับชาติ และกำกับดูแลติดตามอย่างต่อเน่ือง   
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ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 

 

นายสันติชูชัย  ชำนาญ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
................................................... 

นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 
งานสำนักงานและเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ์ 
งานวินัย 

นางอารัญญา  บุญมาก 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นางสาววิชุดา  จำปาสด 
งานการวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูฯและการย้าย 

 

นายสันติชูชัย   ชำนาญ 
งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 

นางสาวกนกกานต์ วังบัว 
งานจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

นางสาวทิวาพร  ศรีกรด 
งานส่งเสริมและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

นางนภิาวัลย์  เตือนวีระเดช 
งานยกย่องเชิดชูเกียรติและบำรุงขวัญและกำลังใจ 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วย 

นายสันติชูชัย  ชำนาญ   ประธานกรรมการ 
นางอารัญญา   บุญมาก      รองประธานกรรมการ 
นางนิภาวัลย์  เตือนวีระเดช  กรรมการ 
นางสาวศศิวรรณ  มุสิก   กรรมการ 
นางสาววิชุดา  จำปาสด   กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์  กรรมการ                                                          
นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์  กรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ  จันทรชิต  กรรมการ 
นางสาวกนกกานต์  วังบัว   กรรมการ 
นางสาวทิวาพร  ศรีกรด   กรรมการ 
นางสาวกนกพร  ชูทอง   กรรมการ 
นางสาวอุไรวรรณ  หะหมาน  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวปิยพร  ทองจิตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทและหน้าที่ 
 1. การวางแผนอัตรากำลัง 

 2.  การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 

 6. การลาทุกประเภท 

 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 12.  การออกจากราชการ 

 13.  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
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 14.  การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ        

 17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

 20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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นางสุริยา บัวทอง  
งาน DMC 

 

ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

นางประนอม สรรพา 
สำนักงานกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
 

นางศิริรัตน์ สวัสดิ์อุบล 
งานกลุ่มงานพัฒนา
นโยบายและแผน 

 

 

นางสาวอรสุมา  ขานทอง 
งานธนาคารโรงเรียน 

 

งานการเงิน บัญชี 
พัสดุและสินทรัพย ์

 

นางปิยนาฎ  เดชาพร 
งานควบคุมภายใน 

  

นางวิจิตรา นิคมรัฐ 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 

นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 

นางประนอม  สรรพา 
งานการเงิน 

  
  
   

นางสาวนัจที สุขขี 
งานบัญชี 

  
  
   

นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ 
งานพัสดุและสินทรัพย์ 

  
  
   

นายเกียรติศักดิ์ ภกัด ี
รองผู้อำนวยการกลุม่แผนงานงบประมาณ 

นางวิจิตรา  นิคมรัฐ 
งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ ค่าเช่า

บ้าน/ ค่าเล่าเรียนบุตร 
   
  
   

นางวิจิตรา  นิคมรัฐ 
งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ประกอบด้วย 

1.นายกิตติศักดิ์  ภักดี   ประธานกรรมการ 

2.นางวิจิตรา  นิคมรัฐ   รองประธานกรรมการ 

3.นางศิริรัตน์  สวัสดิ์อุบล   กรรมการ 

4.นางปิยนาฎ เดชาพร   กรรมการ 

5.นางสาวนัจที  สุขขี   กรรมการ 

6.นางพัชรี  วุฒิกรณ ์   กรรมการ 
7.นางสาวจารวุรรณ  ฤกษ์วรรณ  กรรมการ 
8.นายนริศ  จันทร์สะอาด   กรรมการ 
9.นายศุภสวัสดิ ์ กาญวจิติ   กรรมการ 
10.นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น  กรรมการ 

11.นางสาวนำ้ฝน  ใสหลวง  กรรมการ 

12.นางประนอม  สรรพา   กรรมการ 

13.นางสาวธันยพร ใจงาม   กรรมการ 

14.นางสาวภาวินี พิมพ์ลอย  กรรมการ 

15.นางพุทธิพร  นุภักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทและหน้าที่ 
 1.การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อต้นสังกัดหรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
 2.การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
 3.การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

4.การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 5.การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

6.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9.งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
10.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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11.การวางแผนพัสดุ 
12.การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 

เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
13.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
14.การจัดหาพัสดุ 
15.การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
16.การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17.การเบิกเงินจากคลัง 
18.การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
19.การนำเงินส่งคลัง 
20.การจัดทำบัญชีการเงิน 
21.การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22.การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
23.งานควบคุมภายใน 
24.งานธนาคารโรงเรียน 
25.งาน DMC 
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ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

นางจุฑาทิพย์  สุวรรณสาม
งานสำนักงาน 

 

 

 

 

นายธงชัย รุ่งรตันกุลศร ี

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

 

 
นายประเสริฐ ปลอดรัตน ์

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 

 

นายกฤติชัย  ราชพิบูลย์ 
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 

นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 
 

 

นายกฤติชัย  ราชพิบูลย์ 
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ

สภานักเรียน 
 

นายธีรภัทร ทองช่ืน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

นายณัฏฐชัย รักแกว้ 
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารกิจการนักเรียน 

 

นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติด /เอดส์ และการกระทำ

ที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 
 

 

นายปริญญา จอง 

งานส่งเสริมพัฒนาและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 

 

 

นายเอกพจน์ แก้วมณ ี
หัวหน้างานสวัสดิภาพและ

การจราจร 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ประกอบด้วย 
  1. นายณัฏฐชัย  รักแก้ว    ประธานกรรมการ 
  2. นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศรี   ที่ปรึกษากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  3. นายประเสริฐ ปลอดรตัน์   กรรมการ 
  4. นายกฤติชัย  ราชพิบูลย์   กรรมการ 
  5. นางวันด ี หอมชื่น    กรรมการ 
  6. นางจุฑาทิพย ์ สวุรรณสาม   กรรมการ 
  7. นายเอกพจน ์ แก้วมณี    กรรมการ 
  8. นางสาวสลี  โรยร่วง    กรรมการ 
  9. นางเจษฏาภรณ์  ภกัดี    กรรมการ 
  10. นายซัลมาน  ชุมสาแหละ   กรรมการ 
  11. นายปริญญา  จอง    กรรมการ 
  12. นายศุภสวสัดิ์  กาญวิจิต   กรรมการ 
  13. นางปภาดา  บุญชนะ    กรรมการ 
  14. นางสิเรมอร  ศรีแสง    กรรมการ 
  15. นางกฤตพร  ทองสนิธุ์    กรรมการ 
  16. นางสาววัลยาภรณ ์ นาคเดช   กรรมการ 
  17. นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ์   กรรมการ 
  18. นางสาวไซนะ  สาเมาะ   กรรมการ 
  19. นางสาวอัญชนา  เจอืบุญ   กรรมการ 
  20. นางสาวอารีนา หมดัอาดำ   กรรมการ 
  21. นางดวงกมล  หวานแก้ว   กรรมการ 
  22. นางสาวธัญดารินทร ์ กุลบุตร   กรรมการ 
  23. นายวรากร นาควิลัย    กรรมการ 
  24. นายศรัณย์ สงนุ้ย    กรรมการ 
  25. นายสมชัย  วงศ์สวัสดิ์    กรรมการ  
  26. นางสาววราภรณ์  ชอ้งทอง   กรรมการ 
  27. นายศริิธนากร  หนูจนัทร์แก้ว   กรรมการ 
  28. นายเอนก  เพช็รมาก    กรรมการ 
  29. นายธรีภัทร  ทองชื่น    กรรมการและเลขานุการ 
  30. นางสาวแก้วกาญจน ์ เมืองน้อย  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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 บทบาทและหน้าที่  
 1. ร่วมให้คำปรึกษา และรวบรวมจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดทำแผนงาน
ฝ่าย กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ
บุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน  
 3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
 4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  
 6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
 7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน  
 8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

นางสาววรรณี  แก้วศิร ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวยีงสระ 

นางสาวอารยา  แก้วทองสอน 

งานบริหารสำนักงาน 
นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 

งานอาคารสถานที่ 

นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
งานส่งเสริมสุขภาพ 

 

นายกฤติชัย ราชพิบูลย์ 
งานยานพาหนะ 

 

นางสาววาสนา บุญทอง 
งานคุ้มครองผู้บริโภค 

 

นางสาวสุรยิา  เพราเพราะ 
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานทั่วไป 

นายตรัยพร  เดชาพร 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา 
งานสวัสดิการ/สาธารณูปโภค 

 

นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม      
งานประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาววราภรณ์  จินา 
งานสัมพันธ์ชุมชน 

นายภทรธร แช่มวัฒนชัย 
งานสารสนเทศโรงเรียน 

 

นางสาววราภรณ์ จินา 
งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 
งานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

นางสาวกาญจนา หอมรัตน ์
งานธุรการโรงเรียน 

นางสาวสลี  โรยร่วง 
งานบ้านพักครู           

นายกฤติชัย ราชพิบูลย ์
งานรักษาความปลอดภัย 

นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 
งานนักการ ภารโรงฯ 

นางอมรรัตน์  แจ่มแจ้ง 
งานสหกรณ์โรงเรียน 

นายดาราศักดิ์  ขรัวทองเขียว 
    งาน Zero Waste Shcool 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
ประกอบด้วย 

นางสาวสุริยา  เพราเพราะ  ประธานกรรมการ 
นายตรัยพร  เดชาพร   รองประธานกรรมการ 
นายสุเมฆ  สุวรรณสาม   กรรมการ 
นายกฤติชัย  ราชพิบูลย์   กรรมการ 
นางสาววราภรณ์  จินา   กรรมการ 
นางสาวสลี  โรยร่วง   กรรมการ 
นายดาราศักดิ์  ขรัวทองเขียว  กรรมการ 
นางสาวดวงกมล  หวานแก้ว  กรรมการ 
นายซัลมาน ชุมสาแหละ   กรรมการ 
นางฐิติมน  แก้วมณี   กรรมการ 
นางสาวไซนะ  สาเมาะ   กรรมการ 
นางสาวอารยา  แก้วทองสอน  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา  กรรมการ 
นางสาวนริศรา  ฝอยทอง   กรรมการ 
นางสาววัลลภา  มีเสือ   กรรมการ 
นางสาวอนงค์นารถ  ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
นางสาวอนัญญา  สยามล   กรรมการ 
นายจักรี   ธรรมชาติ   กรรมการ 
นางสาวยสุตมา  หลีหมัด   กรรมการ 
นายศุภชัย  สมพงษ์   กรรมการ 
นายภนธนา  บำเพ็ญธรรม  กรรมการ 
นายศิริธนากร  หนูจันทร์แก้ว  กรรมการ 
นางสาวกาญจนา  เพิ่มมณีรัตน์  กรรมการ 
นางสาวกาญจนา  หอมรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
นางปิยะวรรณ  บำรุง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจิราพร  ชูใจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทบาทและหน้าที่  
1. เป็นที ่ปรึกษา กำหนดแนวปฏิบัติ นโยบาย การดำเนินงานการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม 

ประสานงาน และอำนวยการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขอบข่ายและภารกิจเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มงานต่างๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. พิจารณาแผนงานหรือโครงการ ในกลุ่มบริหารทั่วไป ที่ขอจัดทำและดำเนินการ 
4. เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการ/งาน หรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ใน

แผนปฏิบัติการของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณะชน ซึ่งจะก่อให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย        

ขอบข่ายงานและภารกิจ 
1. การดำเนินงานธุรการ 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 

8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

9. การส่งเสริมและการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

10. การประชาสัมพันธ์การศึกษา 

11. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 

12. สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

13. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น 

14. งานบริการสาธารณะ 

15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา2565  |หน้า 23  

1.3 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
     1.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

 
 

 

 

 

 

 

ฝ่าย / กลุ่มสาระ 
จำนวน 
(คน) 

เพศ วุฒิทางการศึกษา 
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท 

ฝ่ายบริหาร 5 3 2 - - 5 

วิทยาศาสตร ์ 12 2 10 - 8 4 

คณิตศาสตร์ 15 3 12 - 11 4 
ภาษาไทย 13 - 13 - 13 - 
สังคมศึกษา 11 3 8 - 10 -1 
ภาษาต่างประเทศ 17 3 14 - 13 4 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 4 3 - 6 1 
ศิลปะ 5 2 3 - 4 1 
การงานอาชีพ 7 1 6 - 6 1- 
เทคโนโลยี 8 4 4 - 5 3 
งานแนะแนว 4 - 4  4 - 

รวมข้าราชการคร ู 104 25 79 0 80 24 
พนักงานราชการ 3 1 2 - 3 - 
ลูกจ้างประจำ 3 3 - 3 - - 
ครูอัตราจ้าง 4 2 2 - 3 1 
ครูอัตราจ้าง(สอนนักเรยีน
เรียนร่วม) 

1 - 1 - 1 - 

ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 3 2 1 - 3 - 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 12 2 10 1 11 - 
พนักงานขับรถ 2 2 - 2 - - 
ยาม/แม่บ้าน 9 4 5 8 1 - 

รวม 37 16 21 14 22 1 

รวมทั้งหมด 141 41 100 14 102 25 

อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  

จำแนกตามฝ่าย / กลุ่มสาระ / เพศ / วุฒิทางการศึกษา  

โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2565 
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 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) ผู้อำนวยการโรงเรียน :  นางสาววรรณี  แกว้ศิริ 

โทรศัพท์ :  065-953-9961   e-mail   :  vannee.noy@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสดุ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา :  การบริหารการศึกษา 

 2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน   4  คน 

  2.1 นายเกียรติศักดิ์  ภักดี     วุฒิการศึกษาสูงสดุ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 โทรศัพท์ : 061-194-0624   e-mail   :  keattisak@wsra.ac.th  
 รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหาร) : กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
  2.2 นายณัฏฐชัย  รักแก้ว     วุฒิการศึกษาสูงสดุ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 โทรศัพท์ : 098-075-3380   e-mail   :  nattachai.kp12@gmail.com  
 รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหาร) : กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
  2.3 นางสาวสุริยา  เพราเพราะ    วุฒิการศกึษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 โทรศัพท์ : 081-836-3202   e-mail   :  suriyapraopro17@gmail.com  
 รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหาร) : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  2.4 นายจตุพล  โฉมยงค์    วุฒิการศึกษาสูงสดุ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 โทรศัพท์ : 063-528-9652   e-mail   :  dtamjatu@gmail.com  
 รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหาร) : กลุ่มงานวิชาการ 

จำนวนบุคลากร 
 

 

 

ผู้บริหาร
3%

ครูผู้สอน
70%

พนักงานราชการ
2%

ครูอัตราจ้าง
4%

เจ้าหน้าที่ อื่นๆ
21%

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ อื่นๆ

mailto:vannee.noy@gmail.com
mailto:keattisak@wsra.ac.th
mailto:nattachai.kp12@gmail.com
mailto:suriyapraopro17@gmail.com
mailto:dtamjatu@gmail.com
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 1.3.2 ข้อมูลนักเรียน   

 จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิน้ 2274 คน 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน (คน) เฉลี่ยต่อห้อง 

( คน ) ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 217 253 470 42.73 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 226 253 479 43.55 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 199 263 462 42.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 105 193 298 42.57 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 97 206 303 43.29 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 94 168 262 37.43 

รวมทั้งหมด 56 938 1,336 2,274 41.93 
ที่มา : งานทะเบียนฯ 

 

 ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564  

ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษา ( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 441 441 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 246 246 100 

รวม 687 687 100 
ที่มา : งานแนะแนว 

มัธยมศึกษาปีที่  1

มัธยมศึกษาปีที่  2

มัธยมศึกษาปีที่  3

มัธยมศึกษาปีที่  4

มัธยมศึกษาปีที่  5

มัธยมศึกษาปีที่  6

217

226

199

105

97

94

253

253

263

193

206

168

จ านวนนัก เรียน รวมทั้ งสิ้น 2274 คน

ชาย หญิง
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วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย 

 

 
 

 

 

 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ผู้เรียนมีคุณภาพ ชุมชนศรัทธา 

 

 

ดำเนินการตามเกณฑ์และวิธีการ OBECQA  

FOLLOW AND IMPLEMENT THE STANDARD CRITERIA OF THE OBECQA 

 

 

“โรงเรียนในฝัน : CLEAN GREEN SAFE” 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเวียงสระ 

พันธกิจ 

เอกลักษณ ์
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S  M  A  R  T 

 S คือ Smile 
          M คือ Moral 

A คือ Active 
R คือ Ready 
T คือ Talent 

 

 

รักองค์การ งานถูกต้อง ยกย่องคุณธรรม 

 

 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม 
                     หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสรา้งศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาให้ไดร้ับการพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  
                     เพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

อัตลักษณ ์

ค่านิยมร่วม 

กลยุทธ์ 
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3.1 สรุปงบประมาณที่จัดสรร ประจำปีการศึกษา 2565 
ตารางที่ 1 งบประมาณที่โรงเรียนได้จัดสรร/ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็น  

เงินงบประมาณ ปีการศึกษา 2565  เท่ากับ  37,380,046.07 บาท 

รายการเงินอุดหนุน ยอดเงินจัดสรร(บาท) รายการเงินรายได ้ ยอดเงินจัดสรร(บาท) รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยอดเงินจัดสรร(บาท) 

งบประมาณเงินอุดหนุนปีการศึกษา 2565 20,426,385.69 งบประมาณเงินรายได้ปีการศกึษา 2565 10,676,320 งบประมาณปีการศึกษา 2565 6,417,340.38 
ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000 ค่าคอมพิวเตอร์ 2,560,000 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ซ่อมบำรุง      500,000 ค่าจ้างครูต่างชาติ 1,431,000 กิจกรรมวิชาการ 3,448,540.38 
ค่าไปราชการ 500,000 ค่าจ้างครูจีน 156,000 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

ลูกเสือ-เนตรนารี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

909,600 
ค่าถ่ายเอกสาร 480,000 ห้องเรียนโครงการภาษาต่างประเทศ 950,000 
ซ้อมแซมครุภัณฑ์ 400,000 ห้องเรียน(ภาษาจีน) 120,000 
วัสดุสำนักงาน 1,400,000 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1-ม3 642,000 กิจกรรมการบริการเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) 

682,200 
ค่าจ้างครูและบุคลากรท่างการศึกษา 713,352 การเรียนการสอน ห้อง MEP 1,305,000 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,119,100 ห้องเรียนพิเศษ Gifted 448,200 
ค่าหนังสือเรียน 2,523,844 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2,160,000 ทัศนศึกษา  
ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,038,260 คู่มือนักเรียน 82,400 ม.ต้น  (3601,411) 507,960 
คงเหลือ 9,751,829.69 ปฐมนิเทศ 82,400 ม.ปลาย  (400863) 345,200 
งบสำรองจ่าย 10% 975,184.69 วารสารโรงเรียน (รายป)ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    180,000 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 523,840 
จัดสรร กลุ่มงานวิชาการ 60% 5,851,097.00 ประกันอุบัติเหตุ (รายปี) 409,320   
จัดสรร กลุ่มงานกิจการนักเรยีน 10%  975,183.00 ปรับปรุงหอประชุม 0   
จัดสรร กลุ่มงานบุคคล 5%                         487,591.00 ปรับปรุงโรงอาหาร 150,000   
จัดสรร กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 5% 487,591.00     
จัดสรร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10% 975,183.00     

30% 
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ตารางที่ 2  สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 ตามกลุ่มบริหารงาน 

รายการ 
จำนวน
โครงการ 

กิจกรรม สนองกลยุทธ์ มาตรฐาน เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 18 162 1,2,3,4 1 5,248,313 3,645,540 843,325 9,737,178 นายจตุพล  โฉมยงค ์

กลุ่มกิจการนักเรียน 4 48 1,2 1 975,183 594,120 2,286,600 3,855,903 นายณัฏฐชัย  รักแกว้ 

กลุ่มบริหารแผนงาน

และงบประมาณ 

3 27 4 2 9,048,795 - - 9,048,795 นายเกียรติศักดิ์ ภัคดี 

กลุ่มบริหารทั่วไป 5 34 2,4,5 2 1,875,183 2,483,220 682,200 5,040,603 นางสุริยา เพราเพราะ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 17 3 3 1,700,943 3,803,440 - 5,504,383 นายณัฏฐชัย  รักแกว้ 

รวม 31 288 งบสำรองจ่าย 975,184.69 
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ตารางที่ 3  สรุปงบประมาณตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม  

(บาท) 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

โครงการที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการวิเคราะห์ อ่าน เขียน สื่อสารและการคิดคำนวณ 167,895            2,220 - 170,115 
โครงการที่ 2. พัฒนาความสามรถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

162,919         130,000 - 292,919 

โครงการที่ 3. พัฒนาความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 27,400      84,550 - 111,950 
โครงการที่ 4. พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       140,898          33,150 - 174,084 
โครงการที่ 5. ยกระดับผลการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา       600,700          78,300 - 679,000 
โครงการที่ 6. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 , O-NET ม.6 115,929 - - 115,929 
โครงการที่ 7. พัฒนาความพร้อมในการศึกษาตอ่ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 108,649          13,800 - 122,449 
โครงการที่ 8. ส่งเสริมการอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      395,849 2,155,666 - 2,551,515 
โครงการที่ 9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 90,150 - - 90,150 

โครงการที่ 10. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา และทุกกลุม่เป้าหมาย     643,420 25,750      150,000 819,170 

โครงการที่ 11. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้        96,495         166,850 - 263,345 

โครงการที่ 12. พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 701,676         686,024 - 1,387,700 

โครงการที่ 13. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา         7,620 - -         7,620 

โครงการที่ 14. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 300,000 - - 300,000 

โครงการที่ 15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้         6,000 - -         6,000 
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ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม  

(บาท) 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

โครงการที่ 16. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 933,024         269,230      693,325 1,895,579 

โครงการที่ 17. สวนพฤกษศาสตร ์ 20,000 - - 20,000 

โครงการที่ 18. สถานศึกษาพอเพียง 729,689 - - 729,689 

โครงการที่ 19. ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด      431,834         164,800      909,600 1,506,234 

โครงการที่ 20. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 240,715          20,000 - 260,715 

โครงการที่ 21. ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      302,634 409,320 523,840 1,235,794 

โครงการที่ 22. ทัศนศึกษา - -      853,160 853,160 

โครงการที่ 23. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2,120,000 - - 2,120,000 

โครงการที่ 24. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และวัสดุสำนักงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดเรียน
การสอน 

2,247,591 - - 2,247,591 

โครงการที่ 25. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    4,691,204 - -    4,691,204 

โครงการที่ 26. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพ     2,303,727       3,803,440  -  6,107,167 
โครงการที่ 27. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ       748,300  -  -  748,300 
โครงการที่ 28. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรยีนรู้อย่างสมำ่เสมอ   87,000    2,434,570       682,200  3,203,770 

โครงการที่ 29. ปรับปรงุซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ      831,683           48,650  -  880,333 

โครงการที่ 30. เทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์        74,200  -  -         74,200  

โครงการที่ 31. โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School)      134,000  -  -       134,000  
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3.2 โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการวิเคราะห์ อ่าน เขียน สื่อสารและการคิดคำนวณ 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. ส่ือสารภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
     มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ  ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
*  ความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย 
*  ความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
*  ความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารจีน 
*  ความสามารถในการคิด
คำนวณ 

82 2,850 2,850 - - นางกฤตพร  ทองสินธ์ุ  

2. การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 
(ภาษาจีน) 

82 20,000 20,000 - - นางสาวนริศรา  ฝอยทอง  

3. ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน     
การสื่อสารภาษาจีน 

82 2,220 - 2,220 - นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ ์ 

4. English for Communication 82 55,310 55,310 - - นางสิเรมอร  ศรีแสง  
5. เชี่ยวอ่านชาญเขียน 82 22,890 22,890 - - นางสาวหทัยชนก  แสงมณี   
6.. สัปดาห์ห้องสมุด 82 8,800 8,800 - - นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร  
7 ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 82 6,750 6,750 - - นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร  
8 พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ด้านการอ่านและการเขียน (นักเรียนเรียนรวม) 

82 45,295 45,295 - - นางสาววราภรณ์  ช้องทอง  

9 การคิดคณิตศาสตร์แบบเวทคณิตใช้      
Google Room 

82 6,000 6,000 - - นายซัลมาล ชุมสาแหละ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 2. พัฒนาความสามรถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ

ตามแนวPISA 
     มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
* ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
* ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
* ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
* ผู้เรียนใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจใน
การแก้ปัญหา 

86 13,000 13,000 - - นางณัฐกานต์  อภิชาตกุล 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล (IS1-IS3) 

86 28,000 28,000 - - นางสาวธัญดารินทร์  กุลบุตร 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

86 130,000 - 130,000 - นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ 

4. โครงงานคณิตศาสตร์ 
86 32,000 32,000 - - 

นางสาวจุธามาศ  พริกเบ็ญ
จะ 

5. สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ    
(ชุมนุมคณิตศาสตร์) 

86 18,134 18,134 - - นางศิริรัตน์  สวัสดิ์อุบล 

6. ชุมนุมภาษาจีน 
86 5,000 5,000 - - 

นางสาวกนกพร  ชูทอง             
นางสาวนันท์นลิน นงศ์นวล 

7. ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 86 15,560 15,560 - - นางศิริลักษณ์ ชูช่วย 
8. ชุมนุมภาษาอังกฤษ 86 3,500 3,500 - - นางสาวภัทรียา   อานนท์ 
9. นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC 

86 25,655 25,655 - - 
นางวันดี หอมชื่น                 
นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
10. ชุมนุมภาษาไทย 86 2,270 2,270 - - นางสาวลดาวัลย์ จันทร์จินดา 

1 11. โครงงานอาชีพ 

 

86 4,800 4,800 - - นางประนอม สรรพา 
12. สร้างสรรค์ผลงานการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

86 5,000 5,000 - - นางสาวบุญเรือน  เพอบาน 

13. ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.ม.ต้น) 
86 10,000 10,000 - - 

นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง           
นางสุดารัตน์ ลำล่อง 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 3. พัฒนาความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. พัฒนาผลงาน/นวัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
   มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
* ผู้เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง  
* ผู้เรียนมีความสามารถใน
การทำงานเป็นทีม  
* ผู้เรียนมีความสามารถใน
การเช่ือมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์ มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
เป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิน้งาน ผลผลิต 

84 5,275 5,275 -  -  นางสาวมลฑิตา  นวลสุทธิ์ 

2. พัฒนานวัตกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

84 2,790 2,790 -  -  นางวัลลภา มีเสือ 

3. STEM 84 53,050 -  53,050  - นางสุดารัตน์  ลำล่อง 

4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญด้วยโครงงานสมองกลฝังตัว 

84 31,500 -  31,500  - นายวิทยา ชุมทอง 

5. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

84 1,315 1,315 -   - นางอรวรรณ  ศรีโชติ 

6. โครงงานวิทยาศาสตร์ 84 6,000 6,000 -   - นายสันติชูชัย ชำนาญ  

7. สร้างสรรค์งานศิลป์จากวัสดุเหลือใช้  84 3,000 3,000 -   - นางสมทรง  วิชัยดิษฐ 

8. นักคณิตคิดสร้างสรรค์ 84 9,020 9,020 -   - นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 4. พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์   มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทสและ
การสื่อสาร 
* ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
* ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้สารสนเทศ 
* ผู้เรียนมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

82 33,150 -  33,150 -  นายนิวัฒน ์หัสพันธ์ 

2. การใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ 
82 15,798 15,798  -  - นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น 

3. แข่งขันทักษะ 46ICT 
82 117,500 117,500  -  - นางสาวอรสุมา ขานทอง 

4. พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด
คอมพิวเตอร์ 

82 7,600 7,600  -  - นางสาวอรสุมา ขานทอง 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 5. ยกระดับผลการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์      มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
ภาษาไทย /คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์/ 
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน / 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม / ศิลปะ 
สุขศึกษาการงานอาชีพ /
เทคโนโลยี 

74 84,317 84,317 -  -  นางสาวนัธริยา  ชำนาญเพาะ 
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน                        
(คลินิกคณิตศาสตร์) 

74 50,000 50,000  -  - นายซัลมาน  ชุมสาแหละ 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

74 28,836 28,836 -  - นายสุริยัน พรหมพันธ์ุ          

4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

74 9,800 9,800  -  - นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล 

5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

74 24,040 24,040  -  - นายกฤติชัย ราชพิบูลย์ 

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 74 162,590    162,590   -  - นางสุชญา เทือกสุบรรณ  
7.ส่งเสริมงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

74 51,290     51,290   -  - นางสาววาสนา บุญทอง 

8.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
เทคโนโลย ี

74 16,700     16,700   -  - นางสาวสาธิตา ตะนาวศรี 

9.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

74 35,682   35,682   -  - นายดาราศักดิ์  ขรัวทองเขียว 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 10.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน  

74 18,500    18,500  -   - 
นางสาวกนกพร ชูทอง       
นางสาวนันท์นลิน  นงนวล 

11.สอนเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ ์
74 118,945    118,945  -   - 

นางสาวน้ำฝน  ใสหลวง           
นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น  

12.ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการห้องเรียนพิเศษ 
Gifted 

74 78,300 -      78,300   - นางสุดารัตน์ ลำล่อง 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 6. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET ม.3 , O-NET ม.6) 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1.พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ        

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนเวียงสระ 
      มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
70,000 70,000 -  -  นางอาทิตยา ดวงมณี 

2.พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ         
(O-net) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ม.3 26.96 
ม.6 22.72 8,000 8,000  -  - นางสาวสลี โรยร่วง 

3.พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ม.3 32.86 
ม.6 29.68 5,000 5,000  -  - นางสาวมนปริยา ราชรักษ์ 

4.พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ม.3 32.86 
ม.6 29.68 5,000 5,000  -  - นายวิทยา ชุมทอง 

5.พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ                
(O-NET) ภาษาไทย 

ม.3 58.57 
ม.6 47.23 10,760 10,760  -  - นางสาวธัญดารินทร์ กุลบุตร 

6.พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-NET)          
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ม.6 36.43 
7,169 7,169  -  - นางสาวศศิวรรณ มุสิก 

7.พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบ (O-net)       
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  

ม.3 32.26
ม.6 26.31 10,000 10,000  -  - นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 7. พัฒนาความพร้อมในการศึกษาตอ่ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. พัฒนาคุณภาพงานแนะแนว     มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 

และเจตคตทิี่ดีต่อ 
* ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน 
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  
* ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน 
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 
* ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานใน
การทำงานหรืองานอาชีพ 
* ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานใน
การทำงานหรืองานอาชีพ 
* ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการ
ทำงานหรืองานอาชีพ 

94 26,650 26,650 -  -  นางสาวอารีนา หมัดอาดำ 

2. แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
94 24,200 24,200 -  -  นางวันดี หอมชื่น         

3. แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
94 10,000 10,000 -  -  

นางสาวนัจที สุขขี                   
นางปิยนาฎ เดชาพร 

4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ

ส่งเสริมการศึกษาต่อ 
94 40,000 40,000 -  -  

นางสาวนัจที สุขขี                   
นางปิยนาฎ เดชาพร 

5. ฝึกทักษะทางอาชีพ 
94 7,799 7,799 -  -  นางสาววาสนา บุญทอง 

6. การประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ 
94 13,800 -  13,800 -  

นายวันชัย  ตรีสงค ์                
นางสาววราภรณ์  จินา 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 8. ส่งเสริมการอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. ค่ายแกนนำรักการอ่าน        การยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
* ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย 
*  ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่าง เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา 
 

87 46,140 46,140  - -  นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร 

2. ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2022) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

87 485,600 -  485,600 -  นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช 

3. วันคริสต์มาส (Christmas Day 2022) 87 19,000 19,000 -  -  
นายวันชัย  ตรีสงค ์               
นางสิเรมอร  ศรีแสง 

4. ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนเวียงสระ 

87 45,600 45,600 -  -  
นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต           
นายศรัณย์ สงนุ้ย 

5. ค่ายภาษาจีน (Chinese Camp 2022) 87 93,330 -  93,330 -  นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ ์
6. ค่ายคณิตศาสตร์ ม.2 87 210,000 -  210,000 -  นางปภาดา  บุญชนะ 

7. ค่ายคณิตศาสตร์ ม.3 87 210,000 -  210,000 -  นางสาวอัญชนา เจือบุญ 

8. ค่ายวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
87 91,220 -  91,220 -  

นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี           
นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง 

9. ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
87 130,780 -  130,780  - 

นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี           
นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 10. Gifted สัมพันธ์ * ผู้เรียนยอมรับและอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 

87 20,000 -  20,000 -  
นางบุญเรือน ปิยะพงค์            
นางสาวมนปริยา ราชรักษ์ 

11. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

87 197,000 -  197,000 -  นายวันชัย  ตรีสงค์ 

12. ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
MEP (English Camp 2022) 

87 327,800       85,964  241,836 -  
นายวันชัย  ตรีสงค ์               
นางสิเรมอร  ศรีแสง 

13. พี่น้องสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ MEP 
87 11,500 -  11,500 -  

นายวันชัย  ตรีสงค ์               
นางสาววราภรณ์  จินา 

14. ค่าย Social & Volunteer Camp 
87 82,205 82,205 -  -  

นางสาวศศิวรรณ  มุสิก             
ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกทิพย์ สุขอนนัต ์

15. ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2022) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

87 581,340 116,940     464,400  -  นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสรมิการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT  

โครงการที่ 9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
2 1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 

* สถานศึกษาสามารถวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดทำ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี/
แผนการใช้งบประมาณ
ประจำปี   
* สถานศึกษามีการนำแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง  
*  สถานศึกษามีการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

84 85,550 85,550 -  -  นางสาวน้ำฝน ใสหลวง 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

84 4,600 4,600  -  - 
นางสาววราภรณ์  จินา            
นางสิเรมอร ศรีแสง 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสรมิการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT  

โครงการที่ 10. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา และทุกกลุม่เป้าหมาย 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. พัฒนางานส่งเสริมวิชาการ  * สถานศึกษาบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
* สถานศึกษาบริหารจัดการ
เกี่ยวกับ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

84 25,000 25,000 -  -  นายภทรธร แช่มวัฒนชัย 
2. พัฒนาการเรียนการสอน  84 35,000 35,000  -  - นางเทพสุคนธ ์พรหมพาหกุล 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  84 20,000 20,000  -  - นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง 
4. กิจกรรมประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

84 15,000 15,000  -  - นางอาทิตยา  ดวงมณี 

5. จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในห้องสมุด  84 85,000 85,000  -  - นางเกษร ศรีรัตนสูตร 
6. ประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวม 

84 15,970 15,970  -  - 
นางสาวหทัยชนก  แสงมณี       
นางสาววราภรณ์ ช้องทอง 

7. ห้องสมุด 3D  84 110,000 110,000  -  - นางเกษร ศรีรัตนสูตร 
8. วันวิชาการและรายงานผลการจัดการศึกษา  
โรงเรียนเวียงสระ  ประจำปีการศึกษา 2564 

84 150,000 -   - 150,000 นางอาทิตยา  ดวงมณี 

9. พัฒนางานโรงเรียนสุจริต 84 50,000 50,000  -  - นางอาทิตยา  ดวงมณี 
10. พัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล/โรงเรียนดี 4 มุมเมือง 

84 71,300 71,300  -  - นางอาทิตยา  ดวงมณี 

11. จัดซื้อสิ่งพิมพ์และแบบรายงานต่างๆ       
(งานทะเบียน) 

84 55,900 55,900  -  - นางสุริยา บัวทอง 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 12. การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

84 80,250 80,250 - -  นางอาทิตยา  ดวงมณี 

13. การสอนปรับพื้นฐานและสอนเสริมโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

84 6,300 -  6,300 -  
นายวันชัย ตรีสงค์ 
นางสิเรมอร ศรีแสง 

14. พัฒนางานวิชาการ 84  80,000 80,000 -  -   นางอรุณี  รุ่งรัตนกุลศรี            
15. การทำหลักสูตรของโครงการห้องเรียนพิเศษ 84 15,000 -  15,000 -  นายวันชัย ตรีสงค์ 
16. สอนเสริมภาษาจีน ห้องเรียนสามภาษา 84 4,450 -  4,450 -  นางสาวนันท์นลิน  นงนวล 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
โครงการที่ 11. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
3 1. พัฒนาคุณภาพครูสอนในยุค 4.0             

(Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์) 

* ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชา
ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
* ครูออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริง 
* ครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
และนำแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือความต้องการ
จำเป็นจริง 
 

84 10,000 10,000 -  -  
นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง 
นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรรณ  
นางสาวมนปริยา  ราชรักษ์ 

2. พัฒนาคุณภาพครูสอนในยุค 4.0             
(Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์) 

84 10,000 10,000  -  - 
นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์     
นางสารอารยา  แก้วทองสอน 

3. พัฒนาคุณภาพครูสอนในยุค 4.0 (Best 
Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

84 3,330 3,330  -  - นางสาวกนกกานต์  วังบัว 

4. พัฒนาคุณภาพครูสอนในยุค 4.0            
(Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม) 

84 10,000 10,000  -  - 
นายนริศ  จันทร์สะอาด       
นายศุภสวัสดิ์  กาญวิจิต 

5. พัฒนาคุณภาพครูสอนในยุค 4.0 (Best 
Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) 

84 10,000 10,000  -  - นายจักร ี ธรรมชาติ 

6. พัฒนาคุณภาพครูสอนในยุค 4.0            
(Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา) 

84 10,000 10,000  -  - 
นางจุฑาทิพย ์ สุวรรณสาม  
นางสาวฐิติมน  เพชรเจริญ  
นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ ์
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
3 7. พัฒนาคุณภาพครูสอนในยุค 4.0             

(Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
* ครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการคิด และ
การฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
นำเสนอผลงาน และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
และนำแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จริง  

84 10,000 10,000  -  - 
นางสาวอนัญญา  สยามล    
นางประนอม  สรรพา 

8. พัฒนาคุณภาพครูสอนในยุค 4.0              

(Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี) 
84 10,000 10,000  -  - 

นางพัชร ี วุฒิกรณ์        
นางสาวสาธิตา ตะนาวศรี 

9. พัฒนาคุณภาพครูสอนในยุค 4.0             

(Best Practice ครูในโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP) 
84 23,165 23,165  -  - นายวันชัย  ตรีสงค์ 

10. ค้นหาตัวตน 84 69,850 -  69,850  - นางกชพร  เรืองรอง 
11. ค่ายดาราศาสตร์ 84 97,000 -  97,000  - นางสาวมนปริยา  ราชรักษ์ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

โครงการที่ 12. พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้  

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
3 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
* ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือที่
หลากหลาย 
* ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
ตามความเหมาะสมมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  
* ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตาม
ความเหมาะสม 
 

84 5,100 5,100 - - 
นางสาวธันยพร ใจงาม              
นายธีรเมธ พวงพันธ์ 

2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

84 9,000 9,000 - - นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล 

3   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 84 5,100 - 5,100 - นายภทรธร  แช่มวัฒนชัย 
4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 

84 9,000 - 9,000 - นายนิวัฒน ์ หัสพันธ์ 

5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

84 32,415 32,415 - - นางสาววิชุดา  จำปาสด 

6  พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 84 17,500 17,500 - - นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณเวลา 
7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข
ศึกษา พลศึกษา 

84 5,999 5,999 - - นางสาวไซนะ สาเมาะ 

8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 84 3,030 3,030 - - 
นางสาวอนัญญา สยามล          
นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ 

9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 84 29,637 29,637 - - นางสาวจุธามาศ  พริกเบ็ญจะ 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
3 10 สารคดีภาพยนตร์สั้น 

 

84 36,870 36,870  -  - 
นายนริศ จันทร์สะอาด           
นางสาวพรรณธิชา บรรจง 

11 โลกอาเซียน 
84 14,800 14,800  -  - 

นายนริศ จันทร์สะอาด            
นางสาวสุวิภา ไกรวัฒนพงศ์ 

12 พัฒนาแหล่งเรียนในโรงเรียน 84 37,500 37,500  -  - นางเกษร ศรีรัตนสูตร 
13 พัฒนาห้องเรียนพิเศษ MEP ด้วยสื่อห้องเรียน
อินเตอร์แอคทีฟ 

84 274,600 -  274,600  - นายวันชัย  ตรีสงค์ 

14 พัฒนาห้องเรียนพิเศษ MEP ด้วย
สื่อคอมพิวเตอร์ ICT 

84 277,344 -  277,344  - นายวันชัย  ตรีสงค์ 

15 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

84 16,845 16,845  -  - 
ร.ต.หญิงกนกทิพย ์สุขอนันต์  
นางสาวทิวาพร ศรีกรด 

16 จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

84 492,980 492,980  -  - นางสาวอัญจิมา  เพชรน้อย 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

โครงการที่ 13. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
3 1. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ

คุณภาพผู้เรียน 
*   ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็ก
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
*   ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

84 7,620 7,620 - - นายภทรธร แช่มวัฒนชัย 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

โครงการที่ 14. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
3 1. ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนากระบวนการวัดและ

ประเมินผล 
 
 
 
 

* ครูมีการวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
* ครูมีการวัดและประเมินผล
ระหว่างเรียน หลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพือ่
นำผลการประเมินไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการ
เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการ
วัดและเกณฑ์การประเมินผล
ที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่
ละหน่วย 
 

84       50,000        50,000  -  -  นางณัฐกานต์  อภิชาตกุล 

2. การสอบวัดและประเมินผล 
 
 
 
 

84     150,000      150,000   -  - นางสาวนัธริยา ชำนาญเพาะ 

3. คลินิก 0, ร, ,มส และ มผ 
 
 
 
 

84     100,000      100,000   -  - นางสาวสลี  โรยร่วง 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

โครงการที่ 15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
3 1. นิเทศชั้นเรียน 

 
 
 

*   ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์เพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
*  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
ข้อมูลสะท้อนเพื่อนำไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

84 3,000 3,000 -  -  นางสุดารัตน์  ลำล่อง 

2. นิเทศการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

84 3,000 3,000  -  - นางสุดารัตน์  ลำล่อง 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 16. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. ส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาจีน * ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 

85 15,000 15,000 -  -  นางสาวนริศรา  ฝอยทอง 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ 80 35,810 -  -  35,810 นางสาววัลยาภรณ์  นาคเดช 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากรีฑา   89 84,900 84,900 -  -  นายปริญญา  จอง 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทย 85 30,704 30,704 -  -  นางสาวพรวิไล ทิพย์สุวรรณ 
5. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 74 3,000 -  -  3,000 นางสาวไซนะ สาเมาะ 
6. แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 

88,705 88,705 -  -  นางอารัญญา  บุญมาก 

7. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีสากล 85 151,085 151,085 -  -  นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณเวลา 
8. ค่ายกรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ(Sports Athletics 
Camp ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

85 55,000 55,000 -  -  นายดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว 

9. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ไทย 85  217,000 -  -  217,000 นางดวงกมล  หวานแก้ว 

 10. ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา 
บาสเกตบอล เพื่อความเป็นเลิศ 

90 141,800 141,800  - -  นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์ 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 11. ส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

82 106,700 - 106,700  - นางพัชร ี วุฒิกรณ์ 

12. การแข่งขันทักษะคณติศาสตร์ภายนอก
สถานศึกษา(ส่งเสริมความเป็นเลิศ) 

85 33,220 -   - 33,220 นางสาวกาญจนา หอมรัตน์ 

13. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

74 27,690 -  -  27,690 นางสาวพรรณธิชา บรรจง 

14. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงานคุณธรรม 74 23,235  - -  23,235 
นางสาวพรรณธิชา บรรจง  
นางสาวศศิวรรณ มุสิก 

15. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ 85 66,870 -  -  66,870 นางประนอม  สรรพา 
16. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทย 85 267,600 -  -  267,600 นายวรากร  นาควิลัย 
17. ส่งเสริมความสามารถทางด้านฟุตบอล 80 31,800 31,800 -  -  นายเอกพจน์ แก้วมณี 
18. การแข่งขันทักษะคณติศาสตร์งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 

64,080 64,080 -  -  นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล 

19. แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

85 85,790 85,790 -  -  นางสาวนัธริยา  ชำนาญเพาะ 

20. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 80  18,900 -  -  18,900 นางสาวนัธริยา  ชำนาญเพาะ 
21. แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

85 134,960 134,960 -  -  
นางสุชญา เทือกสุบรรณ   
นายศุภชัย สมพงษ์ 

22. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี 74 49,200 49,200 -  -  นายภทรธร  แช่มวัฒนชัย 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 23. การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 
 

 97,540 -  97,540  - นายวันชัย ตรีสงค์ 

24. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (MEP) 85 64,990 -  64,990  - 
นายวันชัย ตรีสงค์                 
นางสิเรมอร ศรีแสง 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 17. สวนพฤกษศาสตร ์

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน * สวนพฤกษศาสตร ์ 85 20,000 20,000 - - นางบุญเรือน ปิยะพงค์ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
โครงการที่ 18. สถานศึกษาพอเพียง 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. การอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

*  มกีิจกรรมที่ส่งเสริม
ความพอเพียงของ
สถานศึกษา 

84 50,990 50,990 - - 
นางสาวอนัญญา สยามล               
นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ 

2. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งานอย่างพอเพียง 84 10,960 10,960 - - 
นางสาวสาธิตา  ตะนาวศรี              
นายวิทยา  ชุมทอง 

3. ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

84 134,500 134,500 - - นางสาวพรรณธิชา บรรจง 

4. เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

84 45,600 45,600 - - นางสาวอนงค์นารถ  ศรีสุวรรณ 

5. เสถานศึกษาพอเพียง YC พอคือดี กิจกรรม
แนะแนว 

84 11,435 11,435 - - 
นางสาวอุไรวรรณ  หะหมาน           
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว 

6. สถานศึกษาพอเพียง สวนสมุนไพร 84 9,975 9,975 - - นางสาวอนัญญา  สยามล 
7. สถานศึกษาพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

84 14,690 14,690 - - นางนงนุช  นนทโชติ 

8. สถานศึกษาพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

84 9,490 9,490 - - นางสาวจีรวรรณ  กองประดิษฐ 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 9. สถานศึกษาพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

84 9,390 9,390 - - นางเจษฎาภรณ์  ภักดี 

10. สถานศึกษาพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

84 9,490 9,490 - - 
นางดวงกมล  หวานแก้ว          
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

11. สถานศึกษาพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

84 23,169 23,169 - - 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกทิพย์ สุขอนนัต ์

นางสาวพรรณธิชา บรรจง 

12. แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 84 400,000 400,000 - - 
นางสาวพรรณธิชา บรรจง        
นางวัลลภา มีเสือ 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่  19. ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. To Be Number 1 * ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม ตามที่
สถานศึกษากำหนดและมี
คุณภาพอยู่ในระดบัดีขึ้นไป 
* ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพใน
กฎกติกา ตามที่สถานศึกษา
กำหนด     
* ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
ค่านิยม และจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด  และมี
คุณภาพอยู่ในระดบัดีขึ้นไป 

87 35,090 35,090 -  -  นายสุริยัน พรหมพันธุ์ 
2. ส่งเสริมจิตอาสาและพัฒนาห้องกิจกรรม
นักเรียน 

87 101,902    - 101,902 นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์ 

3. ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 87 137,750 137,750 -   - นายธีรภัทร ทองชื่น 
4. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 87 374,848 -  -  374,848 นางสาวทิวาพร ศรีกรด 
5. คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 87 82,400 -  82,400  - นางกฤตพร ทองสินธ์ุ 
6. ค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 87 42,800 -  -  42,800 นายปริญญา จอง 
7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 87 -  - -  -  นางสาววัลยาภรณ์ นาคเดช 
8. ค่ายสร้างสรรสภานักเรียน 

87 13,450 13,450 -  -  
นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต   
นายศรัณย์ สงนุ้ย 

9. ส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อย
โอกาส และนักเรียนดีเด่นเพื่อรับทุนการศึกษา 

87 20,890 20,890 -  -  นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 

10. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
87 5,700 5,700 -  -  

นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต     
นายศรัณย์ สงนุ้ย 

11. ฝึกทบทวนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3  87 7,650 7,650 -  -  นายเอนก เพ็ชรมาก 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 12. คัดเลือกและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร   

ชั้นปีที่ 1-3 

 

87 18,200 -   - 18,200 นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล 

13. รับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 87 50,000 50,000  -  - นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์ 
14. ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 87 200,000 -   - 200,000 นางนงนุช นนทโชติ 
15. เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์         
(ลูกเสือวิสามัญ) 

87 60,000 -  -  60,000 นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์ 

16. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

87 20,000 20,000 -  -  นางจุฑาทิพย ์สุวรรณสาม 

17. สานสัมพันธ์ พ่ี - น้อง คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

87 9,450 9,450 -  -  
นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต,   
นายศรัณย์ สงนุ้ย 

18. การสอนเสริมและสอบธรรมศึกษา 87 27,520 27,520 -  -  นายนริศ จันทร์สะอาด 
19. เยาวชน “คนดี”  วิถีส้ม – ขาว เพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์ 

87 33,450 -  -  33,450 นางสาวอัญชนา เจือบุญ 

20. ปฐมนิเทศ 87 82,400 -  82,400 -  นายเอนก เพ็ชรมาก 
21. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

87 38,120 38,120 -  -  
นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์, 
นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว 

22. เย่ียมบ้านนักเรียน 87 78,400 -  -  78,400 นางปภาดา บุญชนะ 
23. อบรมสัมมนาครูที่ปรึกษา 87 50,000 50,000 -  -  นางสาวอัญชนา  เจือบุญ 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 24. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

กิจกรรม Home Room 
 

87 11,710 11,710 - - นางสาววัลยาภรณ์ นาคเดช 

25. พาน้องกลับห้องเรียน 87 4,504 4,504 - - 
นางสาวสลี  โรยร่วง       
นายธีรภัทร  ทองชื่น 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 20. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. วันลอยกระทง *  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน

ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 
* ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

87         5,000          5,000  -  -  นายศรันย์  สงนุ้ย 
2. วันขึ้นปีใหม่ 87        11,150         11,150  -  -  นายเจษฎาภรณ์  ภักดี 
3. วันสุนทรภู่ 87        26,865         26,865   -  - นางสาวสุวราภรณ์ อินทร์ทุ่ม 
4. การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น หนังตะลุง ฯ 87     119,200      119,200   - -  นายธีรภัทร ทองชื่น 
5. วันประวัติศาสตร์ 

87      50,000       50,000  -  -  
นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต          
นายศรันย์  สงนุ้ย 

6. วันไหว้ครู 
87       11,630        11,630  -  -  

นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์ 
นายวรากร  นาควิลัย 

7. วันตรุษจีน 87 20,000 -  20,000 -  นางเทพสุคนธ ์พรหมพาหกุล 
8. ตลาดย้อนยุค 

87       16,870       16,870  -  -  
นางวิภา  อินทร            
นางสาวทิวาพร ศรีกรด 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 21. ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. การคุ้มครองผู้บริโภค *  ผู้เรียนมีการรักษา

สุขภาพกาย อย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 
*  ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
*  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

92 2,225 2,225 -  -  นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์ 

2 บริการสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน 92 20,834 20,834 -  -  นางสาวฐิติมน แก้วมณี 

3 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19) 

92 523,840 -  -  523,840 นางสาวฐิติมน แก้วมณี 

4 อย.น้อย 92 2,725 2,725 -  -  นางสาวไซนะ สาเมาะ 

5 เรารักสุขภาพ 92 6,350 6,350 -  -  นายเอกพจน์ แก้วมณี 

6 วันสำคัญทางสาธารณสุข 92 3,000 3,000 -  -  นางจุฑาทิพย ์ สุวรรณสาม  

7 สีสันเส้นเสียง ร้อยเรียง ร่ายรํา 92 140,000 140,000 -  -  นางดวงกมล  หวานแก้ว 

8 กีฬาสีภายในสถานศึกษา 92 127,500 127,500 -  -  นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์ 

9. ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2565 92     409,320 -      409,320  -  นางสิเรมอร ศรีแสง 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 22. ทัศนศึกษา 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

 
*  ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
*  ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา 
*  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่าง ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

87 169,200 - - 169,200 นายธีรภัทร์  ทองชื่น                            

2.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
 

87 172,440 - - 172,440 นางสาวสล ีโรยร่วง  

3.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
 

87 166,320 - - 166,320 นายธงชัย รุ่งรตันกุลศร ี

4.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
 

87 119,200 - - 119,200 นายซัลมาน  ชุมสาแหละ  

5.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
 

87 121,200 - - 121,200 นางจุฑาทพิย์ สวุรรณสาม 

6.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
 

87 104,800 - - 104,800 นายเอนก เพ็ชรมาก 
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กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสรมิการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT 
โครงการที่ 23. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
2 1 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ              

ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 

*  สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
*  สถานศึกษามีแผนและการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีความเหมาะสม 
*  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ใช้ใน
กระบวนการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและพอเพียง 

89 120,000 120,000 -  -  นางศิริรตัน์ สวัสดิ์อุบล 

2  คา่สาธารณูปโภค 89 2,000,000 2,000,000  -  - นางวิจิตรา  นิคมรัฐ 
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กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสรมิการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT 
โครงการที่ 24. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ ์และครุภัณฑ ์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
2 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

*  จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์
เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

85 31,000      31,000  -  -  นางกาญจนา แป้นเจริญ 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

85 49,180      49,180   -  - นางสาวน้ำฝน   ใสหลวง 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) 

85 37,650      37,650   -  - นางสาวกนกวรรณ หมานมา 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

85 42,990      42,990   -  - นางวิภา อินทร 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาพลศึกษา 

85 21,992    21,992   -  - นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์ 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
2 6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

85      17,077       17,077  -  -  นายธีรภัทร ์ ทองชื่น 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

85      31,990       31,990   -  - นางวัลลภา  มีเสือ 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

85      34,330       34,330   -  - นางสาววราภรณ์  จินา 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 

85      27,770       27,770   -  - นางศิริลักษณ์  ชูช่วย 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานแผนงานและงบประมาณ 

85 264,775 264,775  -  - นางประนอม  สรรพา 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานวิชาการ 

85      58,357       58,357  -  -  นางอรุณี  รุ่งรัตนกุลศรี 

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานบริหารทั่วไป 

85      59,800      59,800  -  - นางสาวกาญจนา หอมรัตน์ 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานบุคคล 

85      94,390       94,390  -  - นายสันติชูชัย  ชำนาญ 

2 14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานกิจการนักเรียน 

 

85      55,000      55,000  -  - นางจุฑาทิพย ์ สุวรรณสาม 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานทะเบียน 

85      97,920      97,920  -  - นายนิวัฒน ์ หัสพันธ์ 

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานแนะแนว 

85      12,095      12,095 -  -  นางสาวอุไรวรรณ  หะหมาน 

17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานประชาสัมพันธ์ 

85      27,500       27,500   -  - นางจุฑาทิพย ์ สุวรรณสาม  

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

85      22,880      22,880  -  - นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ 

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานห้องสมุด 

85      10,895      10,895  -  - ครูอุทัยวรรณ  แก้วทองศร 

20 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานงานสภานักเรียน 

85      10,000      10,000  -  - นางสาวธัญดารินทร์ กุลบุตร 

21 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา
งานสำนักงานงานโรงเรียนเวียงสระ 

85     760,000      760,000  -  -  นางพัชรี วุฒิกรณ์ 

22 จ้างถ่ายเอกสาร 85     480,000      480,000  -   - นายวิทยา ชุมทอง 
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กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสรมิการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT 
โครงการที่ 25. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
2 จัดซื้อหนังสือเรียน * สนับสนุนค่าใช้จา่ยใน

การจดัการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

100 2,533,844 2,533,844 -  -  นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 100 1,119,100 1,119,100 -  -  นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 100 1,038,260 1,038,260 -  -  นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ 
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กลุ่มบริหารบุคคล 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
โครงการที่ 26. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพ 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
3 1 ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ *  สถานศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
* สถานศึกษาส่งเสริม              
สนับสนุน และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 
 

88 81,959 81,959 -  -  นายสันติชูชัย  ชำนาญ 
2 ประชุมอบรม สัมมนาไปราชการ เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพของผู้บริหารครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

88 500,000 500,000 -  -  นางสาวกนกกานต์  วังบัว 

3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความความสามารถทางภาษา การสื่อสาร 
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

88 17,340 17,340 -  -  นางสาวทิวาพร  ศรีกรด          
ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกทิพย์ สุขอนนัต ์

4 ส่งเสริมคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น 

88 60,680 60,680 -  -   นายสันติชูชัย  ชำนาญ      

5 อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ครู 

88 26,895 26,895 -  -  นางสาวทิวาพร  ศรีกรด 

6 การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

88 43,640 43,640 -  -  
นายสันติชูชัย  ชำนาญ         
นางสาวอุไรวรรณ  หะหมาน 

7 จ้างครูอัตราจ้าง 88 602,784 602,784 -  -  นางสาววิชุดา  จำปาสด 
8 จ้างเจ้าหน้าที่และบุคลากร 88 2,873,352 713,352 2,160,000 -  นางสาววิชุดา  จำปาสด 
9 จ้างครูต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) 88 1,431,000 -  1,431,000 -  นางสาววิชุดา  จำปาสด 
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มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
3 10 จ้างครูต่างชาติ(ภาษาจีน) 

 

88 156,000 -  156,000  - นางสาววิชุดา  จำปาสด 
11 พัฒนางานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย 
บุคลากรทางการศึกษา 

88 
47,392 47,392 -  -  

ว่าที่ รต.หญิงกนกทิพย์  สุขอนนัต์  

นางสาวศศิวรรณ  มุสิก          
นางสาวอุไรวรรณ  หะหมาน 

12 เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

88 
100,000 100,000 -  -  นางนิภาวัลย์  เตือนวีระเดช 

13 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานตำแหน่ง 

88 
17,925 17,925 -  -  นางอารัญญา  บุญมาก 

14 การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 

88 
67,620 67,620 -  -  นางสาวศศิวรรณ  มุสิก 

15 ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

88 
4,640 4,640 -  -  นางสาวธนารีย์  พันธ์เศรษฐ ์

16 การฝึกอบรมผู้กำกับกอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หลักสูตรผู้กำกับกอง และผู้กำกับลูกเสือสามัญ-
สามัญรุ่นใหญ่ 

88 
19,500 19,500 -  -  นางสาวกนกวรรณ  จันทรชิต 

17  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครู
โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 

88 
56,440 -  56,440 -  นายวันชัย  ตรีสงค์ 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ 
โครงการที่ 27. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
2 1.  ความปลอดภัยในสถานศึกษา *  สถานศึกษาจัด

สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อการจัด  การเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 
*  สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายนอกห้องเรียน 
ที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 
* สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

89 30,000 30,000 -  -  นายกฤตชัย  ราชพิบูลย์ 

2.  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา 
89 100,000 100,000  -  - นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา 

3. พัฒนาปรับปรุงห้องประชุมบัวบุญนุสรณ์ 
89 24,000 24,000  -  - นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา 

4. สงเสริมสุขลักษณะความสะอาดด้วยมือเรา 
89 50,300 50,300  -  - นางสาวอารยา  แก้วทองสอน 

5. เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อผู้เรียนและชุมชน 
89 44,000 44,000  -  - นางสาวอารยา  แก้วทองสอน 

6. พัฒนางานยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง 
89 500,000 500,000  -  - นายกฤตชัย  ราชพิบูลย์ 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสรมิการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT  

โครงการที่ 28  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรยีนรู้อย่างสมำ่เสมอ 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
2 1. ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ        

เพ่ือการเรียนรู้ 

*  สถานศึกษาจัดระบบการ
จัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
*  สถานศึกษาจัดระบบการ
จัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

88 410,975 -  410,975 -  นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 

2. บริการสารสนเทศ ICT 88 682,200 -   - 682,200 นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 

3. บริหารงานส่ือและการประชาสัมพันธ์ 88 267,000 87,000 180,000  - 
นางจุฑาทิพย ์สุวรรณสาม 
นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว 

4. พัฒนาสื่อสารสนเทศ 88 20,000 -  20,000  - นายภทรธร แช่มวัฒนชัย 

5. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
88 1,823,595 -  1,823,595  - นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ 
โครงการที่ 29. ปรับปรงุซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ 

 มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
2 1. ปรับปรุงห้องประชุมเกียรติยศ * ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ 

ครุภัณฑ์ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ 
*  สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อการจัด  การเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 
*  สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายนอกห้องเรียน 
ที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 
* สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางสังคม   
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

89 90,000 90,000 -  -  นายวรากร  นาควิลัย 

2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องเรียนคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติการสาระ และกล้องวงจรปิด 
89 470,000 470,000  -  - นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 

3. ปรับปรุงหอประชุมเฟื่องฟ้า 89 25,150 25,150  -  - นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา 

4. ปรับปรุงโรงอาหาร 89 25,150 25,150 150,000  - นายตรัยพร  เดชาพร 

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 89 51,383 51,383  -  - นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 

6. ปรับปรุง ซ่อมแซม เคร่ืองปรับอากาศทั้ง

โรงเรียน 
89 70,000 70,000  -  - นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา 

7. บำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ และเคร่ืองตัดหญ้า 89 100,000 100,000  -  - นายกฤตชัย  ราชพิบูลย์ 

8. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ

ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ MEP 
88 24,000 -  24,000  - นายวันชัย  ตรีสงค์ 

9. ซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาห้องพักครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
85 24,650 -  24,650  - นายวันชัย  ตรีสงค์ 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 30. เทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
1 1. วันพ่อแห่งชาติ เทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสน์ 

กษัตรย์ิ 
 

87 8,000 8,000 -  -  นางสาวนริศรา  ฝอยทอง 

2. วันแม่แห่งชาติ 87 8,000 8,000 -  -  นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ 

3. วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่10 87 11,000 11,000 -  -  นางสาวนริศรา  ฝอยทอง 

4. วันเฉลิมพระชนพรรษา พระราชินี 85 11,000 11,000 -  -  นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ 

5. วันปิยมหาราช 87 3,000 3,000 -  -  นางสาวนริศรา  ฝอยทอง 

6. วันวิภาวดี 89 4,000 4,000 -  -  นางสาวอารยา แก้วทองสอน 

7. วันรับเสด็จในโอกาสพิเศษ 89 13,200 13,200 -  -  นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ 

8. วันเข้าพรรษา/อาสาฬหบูชา 
85 11,000 11,000 -  -  

นายกฤติชัย ราชพิบูลย ์             
นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว 

9. 13 ตุลา วันคล้ายวันสวรรคต ร9 85 5,000 5,000 -  -  นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ 
โครงการที่ 31 โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) 

มฐ กิจกรรม 
หัวข้อช้ีวัดกิจกรรมสำคัญ 

(ประเด็นพิจารณา) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จำนวน(บาท) เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
กิจกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน 
2 1. ศูนย์บริการจัดการขยะ ( Zero  waste ) โรงเรียนปลอดขยะ     

(Zero Waste School)  
 

90 31,000 31,000 -  -  นายดาราศักดิ์  ขรัวทองเขียว 
2. หนูรักส้ม-ขาว (5 ส.) 90 68,000 68,000 -  -  นายดาราศักดิ์  ขรัวทองเขียว 
3. ป้ายนิเทศและนิทรรศการ (Zero  waste ) 85 10,000 10,000 -  -  นายจักกร ี ธรรมชาติ 
4. นวัตกรรม Zero waste 85 10,000 10,000 -  -  นางสาววัลภา  มีเสือ 
5. เกษตรกรรมอินทรีย์  ทฤษฎีใหม ่ 85 15,000 15,000 -  -  นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ 
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