
  

 



  

ค ำน ำ 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ก ำหนดนโยบำยกลยุทธ์ จุดเน้นและแนว
ทำงกำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2566 เพ่ือให้สถำนศึกษำได้มีกรอบ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่สอด
รับและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

       โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ   ได้รวบรวม ระดมควำมคิดจำกผู้ที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์และมี
บทบำทส ำคัญในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำย คณะครูทุกคน รวมถึงคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยยึดแนวนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ ยโสธร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงแท้จริง  โรงเรียนได้วิเครำะห์นโยบำย แนว
ปฏิบัติ  ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ  และแนวทำงกำรพัฒนำให้มีควำมสอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ  ทั้งสภำพภำยนอก
และภำยในของสถำนศึกษำเพ่ือน ำมำก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนในทุกๆ ด้ำน 

 ขอขอบพระคุณคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีควำมส ำคัญยิ่ง 
เพ่ือใช้ในกำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย  งำนและโครงกำรต่ำง ๆ  ซ่ึง
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป 
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                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
                                 21 พฤศจิกำยน 2565 
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ส่วนที่  1 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ   ตั้งอยู่เลขที่  129  หมู่ที่  2   ต ำบลศรีตระกูล     อ ำเภอขุขันธ์   

จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  33140   โทรศัพท์ 0-4596-9931  โทรสำร  0-4596-9932           
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ ยโสธร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 -6 มีโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริกำร 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนเคำะสนวนสำมัคคี  โรงเรียนบ้ำนละเบิกตำฮีง  และโรงเรียน
บ้ำนโนนใหม่ (ประชำอุปถัมภ์)  โรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริกำรที่เข้ำศึกษำต่อ  6 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนตำ
อุด โรงเรียนบ้ำนสะเดำน้อย  โรงเรียนบ้ำนโป่ง  โรงเรียนบ้ำนสด ำ  โรงเรียนบ้ำนหนองคู  โรงเรยีนบ้ำนโพธิ์กระสังข์   
       1.1  ที่ตั้ง  โรงเรียนศรีตระกูลอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอขุขันธ์  20 กิโลเมตร  มีอำณำเขต  ดังนี้ 
  ทิศตะวันออก ติดต ำบลโพธิก์ระสังข์  อ ำเภอขุนหำญ  จังหวดัศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต ำบลปรือใหญ่ อ ำเภอขุนหำญ  จงัหวดัศรีสะเกษ 
  ทิศเหนือ ติดต ำบลส ำโรงพลัน  อ ำเภอขุนหำญ  จงัหวดัศรีสะเกษ 
  ทิศใต้  ติดต ำบลตำอุด  อ ำเภอขุขันธ ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำมีหมู่บ้ำนในเขตพ้ืนที่บริกำร  จ ำนวน  7  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 
หมู่ที่ หมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ประชำกรชำย ประชำกรหญิง รวมจ ำนวน

ประชำกร 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

บ้ำนเคำะ 
บ้ำนสนวนตะวันตก 
บ้ำนสนวนตะวันออก 
บ้ำนละเบิก 
บ้ำนตำฮีง 
บ้ำนโนน 
บ้ำนหนองทับ 

164 
128 
95 
201 
49 
97 
123 

338 
272 
192 
411 
111 
180 
240 

350 
262 
195 

  425 
96 
186 
256 

688 
534 
387 
836 
207 
366 
496 

รวม 857 1,744 1,770 3,514 
 จ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น  3,514  คน  แยกเป็นชำย  1,744  คน  ประชำกรหญิง  1,770  คน  มีควำม
หนำแน่นเฉลี่ย  143 คน / ตำรำงกิโลเมตร  รำยได้เฉลี่ยของประชำกร  25,000  บำท / ปี  ภำษำพูดใช้ภำษำเขมร  
ร้อยละ  90  ภำษำส่วย  ร้อยละ  10  
 ต ำบลศรีตระกูลมีลักษณะทำงกำยภำพเป็นที่รำบลุ่มมีสภำพเป็นดินร่วนปนทรำย  มีลักษณะทำง
ภูมิอำกำศแบบฝนเมืองร้อนเฉพำะฤดู  ภำยในต ำบลมีแหล่งน้ ำธรรมชำติหลำยแห่ง  จึงเหมำะแก่กำรเพำะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์ ประชำกรประกอบอำชีพหลัก  คือ กำรท ำเกษตร  มีกำรปลูกข้ำว  และพืชผักต่ำง ๆ มีกำรเลี้ยงสัตว์
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เพ่ือกำรใช้งำนเป็นหลัก  กำรประกอบอำชีพของประชำกรเป็นไปตำมฤดูเก็บเกี่ยวข้ำว ดังนั้น เมื่อนอกฤดู
เก็บเก่ียวจึงมีกำรอพยพแรงงำนท ำเป็นกำรสร้ำงได้เสริม    
 1.2  กำรคมนำคม  มีถนนลำดยำงสำยตำอุด – บ้ำนเคำะ  ผ่ำนหมู่ที่  1, 2, 4, 6 และ7  เชื่อมกับ
ต ำบลโพธิ์กระสังข์  ซึ่งถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนเป็นถนนลูกรัง  และถนนดิน   
 1.3  กำรประกอบอำชีพของชุมชน  ประชำกร  ร้อยละ  90  ประกอบอำชีพกำรเกษตร  คือ   
กำรท ำนำเป็นอำชีพหลัก  รองลงมำได้แก่  ท ำสวน  เช่น  พริก  แตงโม  และพืชผักอ่ืน ๆ  เป็นรำยได้เสริม  
ประชำกรร้อยละ 10  ประกอบอำชีพค้ำขำยและรับจ้ำงทั่วไป 
 1.4  กำรปศุสัตว์  ส่วนใหญ่เลี้ยงกระบือและโคเพื่อไว้ใช้แรงงำนกำรเกษตร  กำรเลี้ยงสุกร   
และกำรเลี้ยงสัตว์ปีก  ซึ่งเกษตรกรจะเลี้ยงแบบธรรมชำติ 
 1.5  กำรประมง  เกษตรกรมีกำรเลี้ยงปลำเป็นบำงส่วน  ปัจจุบันมีกำรเลี้ยงปลำแบบยังชีพขยำย
เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้เพรำะได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตจำกโครงกำรเงินกู้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ (มิยำซำวำ) 
โครงกำรเกษตรยังชีพที่รัฐให้กำรสนับสนุน 
2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 2.1.  ชื่อ-สกุลผู้บริหำร  นำงศรศรี  ศรีค ำ 

            วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท ( กศ.ม.) สำขำ  กำรบริหำรกำรศึกษำ 
           ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ เมื่อวันที่  1 ตุลำคม  พ.ศ. 2565 
2.2  ชื่อ- สกุล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ นำยทวีศักดิ์  งำมแสง 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท ( กศ.ม.) สำขำ  กำรบริหำรกำรศึกษำ 
ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ เมื่อวันที่  30 ตุลำคม พ.ศ.2563 

2.3   ชื่อ- สกุล รักษำกำรรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ นำงสุพรรณี  ใจนวน 
            วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท ( กศ.ม.) สำขำ  กำรบริหำรกำรศึกษำ 

 2.4  วิสัยทัศน์และระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน เป็น  4  ฝ่ำย  ดังนี้   

1) ฝ่ำยวิชำกำร  หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำร  คือ  นำยจ ำลอง  อบอุ่น 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำโท (วท.ม.)  วิทยำศำสตร์ศึกษำ 

2) ฝ่ำยแผนงำน งบประมำณและบุคคล  หัวหน้ำฝ่ำยฯคือ คือ  นำงสำวบุรินทร์  รับรอง   
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำตรี ( กศ.บ.)  วิชำเอกคณิตศำสตร์ 

3) ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป คือ นำยปฏิภำณ ศรีมำศ   
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำโท (กศ.ม.)  กำรบริหำรกำรศึกษำ 

4) ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน คือ  นำงสำวเจียมจิตร  วงศ์จอม 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำตรี (กศ.บ.)  วิชำเอกคณิตศำสตร์ 
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สัญลักษณ์ 
    

 

ปรัชญำ 

ปญฺญำ  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต    หมำยถึง    ปัญญำเป็นแสงสว่ำงในโลก 

ค ำขวัญ 
เรียนดี  กีฬำเด่น  เน้นคุณธรรม  น ำชุมชนพัฒนำ  รักษำสิ่งแวดล้อม    

น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

สีประจ ำโรงเรียน 
ชมพู – ม่วง 

 สีชมพ ู หมำยถึง  ควำมส ำเร็จ 
สีม่วง   หมำยถึง  ควำมมุ่งมั่น (สีของดอกอินทนิล ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน) 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำจัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนสำกล ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ พัฒนำสู่ศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกลให้มีประสิทธิภำพ 
2. พัฒนำครู บุคลำกร และผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ผู้เรียนได้รับโดยเท่ำเทียมกัน มีทักษะในกำรประกอบอำชีพและ

กำรศึกษำต่อ 
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมน ำควำมรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
เป้ำประสงค์ 

1. โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนสำกล 
2. ครู บุคลำกร และผู้เรียนมีทักษะกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีทักษะในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อ 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
     ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกนักเรียนตำมเพศ และช้ันเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 – 2565 

 

  
ระดับชั้น 

  
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน ปี 
2564 

จ ำนวน
นักเรียน 
ปี 2564 

  
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน ปี 
2565 

จ ำนวน
นักเรียน 
ปี 2565 ชำย หญิง ชำย หญิง 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 3 29 37 66 3 32 33 65 

มัธยมศึกษำปีที่ 2 5 44 45 89 3 30 38 68 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 4 55 40 95 5 64 53 117 

รวม 12 128 122 250 11 126 124 250 

มัธยมศึกษำปีที่ 4 4 24 25 49 3 24 29 53 

มัธยมศึกษำปีที่ 5 4 11 23 34 4 21 25 46 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 5 28 41 69 4 11 24 35 

รวม 13 63 89 152 11 56 78 134 

รวมทั้งสิ้น 25 191 211 402 22 182 202 384 
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ที่มำ : DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565 
 

ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564- 2565 

ปีกำรศึกษำ 2564 

ปีกำรศึกษำ 2565 
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4. ข้อมูลบุคลำกร 
ตำรำงท่ี 1.1 ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท
บุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์
สอนเฉลี่ย ชำย หญิง ต่ ำกว่ำป.ตรี ป.ตรี สูงกว่ำป.ตรี 

ผู้อ ำนวยกำร 1 - - - 1 56 - 
รองผู้อ ำนวยกำร 1 - - - 1 46 - 
ครูประจ ำกำร 8 12 - 10 10 35 8 
ครูอัตรำจ้ำง 2 - - 2 - 32 5 
พนักงำนรำชกำร 2 - - 1 1 35 6 
นักกำรภำรโรง 1 - 1 - - 55 - 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว 1 2 2 1 - 40 - 

รวม 16 14 3 14 13 33  
 
 

( เอกสำรอ้ำงอิงแฟ้มอัตรำก ำลัง) 
 
ข้อมูลวิทยฐำนะ 

ต ำแหน่งวิทยฐำนะ จ ำนวน (คน) 

เชี่ยวชำญพิเศษ - 
เชี่ยวชำญ - 
ช ำนำญกำรพิเศษ 7 
ช ำนำญกำร 6 
ไม่มีวิทยฐำนะ 9 
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ข้อมูลรำยชื่อหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนคำบ และจ ำนวนบุคลำกรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 ปีกำรศึกษำ 2565 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รำยช่ือหัวหน้ำกลุ่ม จ ำนวนบุคลำกร 
ภำษำไทย นำยค ำดี  ภักพวง 3 
คณิตศำสตร์ นำงสำวหิรัฐติมำภรณ์  ขุมทอง 4 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี นำงสำววีรำภรณ์  วิเศษ 5 
สังคมศึกษำฯ นำงภัทรวดี  พิมูลชำติ 2 
สุขศึกษำและพละศึกษำ นำยปิ่นเพชร พันธ์จันทร์ 3 
ศิลปศึกษำ นำยวุฒิไกร  โพธิ์งำม 2 
กำรงำนอำชีพ นำงสำวขัตติยำ  สุวรรณ์ 2 
ภำษำต่ำงประเทศ นำยกฤตย์  กวดขันธ์ 4 

 
ข้อมูลบุคลำกร 2/2565 
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5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 ด้ำนอำคำรสถำนที่  ประกอบด้วย  อำคำร  ก, ข, ค, อำคำรโรงฝึกงำน  อำคำรชั่วครำวกึ่งถำวร 
หอประชุม โรงอำหำร หอประชุม  มีห้องปฏิบัติกำรเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำและเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่ำงหลำกหลำย  เช่น  ห้องสมุด  ห้องพระพุทธศำสนำ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์  เคมี  ชีวิวิทยำ  
และฟิสิกส์  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ห้องแนะแนว  ห้องพยำบำล  สหกรณ์โรงเรียน   นอกจำกนี้
สถำนศึกษำยังจัดให้ห้องเรียนทุกห้องเรียนจัดสภำพแวดล้อมให้สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้ทั้ง  8  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยจัดเป็นสัดส่วนอย่ำงเหมำะสม  สะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน  ตระหนักถึงควำม
สะอำด  ปลอดภัย  ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ไร้มลพิษ โดยส่งเสริมให้นักเรียน บุคลำกร  และชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดท ำดูแลรักษำ  เพื่อสร้ำงควำมรักและศรัทธำในสถำนศึกษำของตนเอง    

6. โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
     6.1 โอกำสของโรงเรียน 

ชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนมีลักษณะกำรด ำเนินชีวิตแบบชนบท เรียบง่ำย  ท ำให้โรงเรียน   
ชุมชนและวัด มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่ำงสม่ ำเสมอตำมก ำลังควำมรู้
และควำมสำมำรถ   
      6.2. ข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
  สังคมและสภำพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นชนบท  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม  (ท ำนำ)  เพียงอย่ำงเดียวจึงมีรำยได้น้อย  ท ำให้ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้บุตรหลำนศึกษำต่อ
เพรำะขำดทุนทรัพย์และต้องกำรให้บุตรหลำนไปท ำงำนต่ำงจังหวัด (กรุงเทพมหำนคร) เพ่ือหำรำยได้จุนเจือ
ครอบครัว  นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อจบกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแล้วจึงไม่ศึกษำต่อในระดับที่
สูงขึ้น  ท ำให้นักเรียนมีควำมต้องกำรแค่วุฒิทำงกำรศึกษำแต่ไม่ค ำนึงถึงคุณภำพของกำรศึกษำ   
ครูต้องรับภำระหน้ำที่ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หนักขึ้น  นักเรียนประมำณร้อยละ  30 จบกำรศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำมำโดยอ่ำนเขียนภำษำไทยไม่คล่อง  และไม่สำมำรถอ่ำนเขียนภำษำอังกฤษได้  ท ำให้ครูต้อง
คัดกรองและจัดกิจกรรมสอนเพ่ิมเติมแก่นักเรียนดังกล่ำว  อีกทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีวุฒิทำงกำรศึกษำ
ค่อนข้ำงน้อย  ไม่สำมำรถอ่ำนหรือเขียนหนังสือได้  จึงไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำหรือช่วยเหลือด้ำนกำรเรียน
ของบุตรหลำนได้   
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ส่วนที่  2 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำถึงปัจจุบัน 

1. ผลกำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำ (สมศ.) 
    1.1. ผลกำรประเมินรอบแรก 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) รอบแรก เมื่อวันที่ เมื่อวันที่  3, 4 และ 8 มีนำคม พ.ศ. 2547  สรุปผล
กำรประเมินโดยภำพรวมได้ดังนี้ 

มำตรฐำน ( กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :  ระดับมัธยมศึกษำ ) ผลกำรประเมินภำยนอก 
มำตรฐำนด้ำนผู้เรียน 
มำตรฐำนที่  1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

 
ดี 

มำตรฐำนที่  2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภำพกำย  และสุขภำพจิตที่ดี ดี 
มำตรฐำนที่  3 ผู้เรียนมีสุนทรียภำพ   และลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ  ดนตรี และกีฬำ ดี 
มำตรฐำนที่  4  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ  มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

ดี 

มำตรฐำนที่  5  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร ควรปรับปรุง 
มำตรฐำนที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  รักกำรเรียนรู้  และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ดี 

มำตรฐำนที่  7  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน  รักกำรท ำงำน   สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 

ดี 

มำตรฐำนด้ำนครู  
มำตรฐำนที่  8  ครูมีวุฒิ/ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ พอใช้ 
มำตรฐำนที่  9 ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดี 

มำตรฐำนด้ำนผู้บริหำร  
มำตรฐำนที่  10 ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร ดี 
มำตรฐำนที่  11 สถำนศึกษำมีกำรจัดองค์กร/ โครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ  
ครบวงจรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรศึกษำ 

ดี 

มำตรฐำนที่  12 สถำนศึกษำส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชน ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ               

ดี 

มำตรฐำนที่  13 สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี 
มำตรฐำนที่  14 สถำนศึกษำมีหลักสูตรเหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

พอใช้ 
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ข้อเสนอแนะ       
1)   สถำนศึกษำควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมินัย  มีควำมรับผิดชอบควรในกำรยกย่องเก็บข้อมูลควำม

ซื่อสัตย์เพ่ือเป็นข้อมูลเชิดชูผู้เรียนที่มีควำมประพฤติซื่อสัตย์  สุจริต  เพื่อเป็นตัวอย่ำงสมควรได้รับกำรยก
ย่องต่อไป 

2)    ด้ำนสุขภำพ ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภำพกำย  และสุขภำพจิตที่ดี 
-   สถำนศึกษำควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์  สะอำดและตรวจ

ร่ำงกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
-   สถำนศึกษำควรดูแลผู้เรียนอย่ำงใกล้ชิด  คอยแนะน ำตักเตือนอย่ำงสม่ ำเสมอ   

  เนื่องจำกสภำพแวดล้อมสังคมอำจชักจูงได้ง่ำย  และจะก่อให้เกิดปัญหำทำงกำรเรียน 
-   เชิญเจ้ำหน้ำทีต ำรวจมำให้ควำมรู้ทุกปี   เพื่อเป็นกำรย้ ำเตือน  เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ

สำมำรถให้ควำมรู้ได้หลำกหลำยจะเป็นเกรำะป้องกันอันตรำยให้กับผู้เรียน 
           3)   ด้ำนสุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ  ดนตรี   และกีฬำ 

-  สถำนศึกษำควรจัดเครื่องดนตรีเพิ่มเติม   เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องดนตรีในกำร
ฝึกอย่ำงเพียงพอ 

-  สถำนศึกษำควรจัดประเภทแข่งขันภำพวำดในสถำนศึกษำ   แล้วน ำผลงำนที่ได้มำจัด
นิทรรศกำรภำพวำด  เพ่ือให้ผู้เรียนมีขวัญและก ำลังใจและสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

4)   สถำนศึกษำควรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้   
  รู้จักกระบวนกำรท ำงำนและสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง   ท ำให้ผู้เรียนมีโอกำสคิดวิเครำะห์             

คิดไตร่ตรอง คิดสร้ำงสรรค์  ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่ส ำคัญ 
5)   ด้ำนควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 

 -   สถำนศึกษำควรให้กำรสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรมเพ่ิมทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ทุกคน   นอกจำกนี้ถ้ำผู้เรียนมีปัญหำด้ำนกำรเรียนควรให้ควำมช่วยเหลือ 
และดูและอย่ำงทั่วถึงภำยใน  1 ปีกำรศึกษำ 
 -   สถำนศึกษำควรให้ควำมส ำคัญในกำรวิจัยผูเ้รียนที่มีปัญหำเฉพำะเรื่องและกำรจัดกิจกรรมซ่อม
เสริมอย่ำงจรงิจัง และกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนเสริมทักษะ และมีกำรประเมินผลเพ่ือน ำผลมำปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 -   สถำนศึกษำควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย   ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ 
จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง   ควรด ำเนินกำรให้ได้มำตรฐำนภำยในระยะเวลำ   2   ป ี

6)   ด้ำนทักษะในกำรท ำงำน  รักกำรท ำงำน   สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อำชีพสุจริต 

 -   สถำนศึกษำควรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกันให้มีควำมรับผิดชอบร่วมกัน  
ควรดูแลอย่ำงใกล้ชิด 

- ควรจัดท ำโครงกำรธนำคำรอำหำร  ( FOOD  BANK)  อย่ำงต่อเนื่องจริงจัง   เพ่ือให้ 
พัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียนดีขึ้น 
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1.2. ผลกำรประเมินรอบสอง 
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)  รอบแรก เมื่อวันที่  3 - 5  มกรำคม  พ.ศ.2550  สรุปผลกำรประเมิน
โดยภำพรวมได้ดังนี้ 

มำตรฐำน ( กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :  ระดับมัธยมศึกษำ ) ผลกำรประเมิน
ภำยนอก 

ผลกำรรับรอง
มำตรฐำน 

มำตรฐำนด้ำนผู้เรียน 
มำตรฐำนที่  1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

 
ดีมำก 

 
ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภำพกำย  และสุขภำพจิตที่ดี ดีมำก ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนท่ี  3 ผู้เรียนมีสุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรีและกีฬำ ดีมำก ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่  4  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์                         
มีวิจำรณญำณ  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

ดีมำก ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  5  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร พอใช้ ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  รักกำร
เรียนรู้  และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ดีมำก ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  7  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน  รักกำรท ำงำน   สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 

ดีมำก ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนด้ำนครู   
มำตรฐำนที่  8  ครูมีวุฒิ/ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบและ                         
มีครูเพียงพอ 

ดี ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  9 ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดี ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนด้ำนผู้บริหำร   
มำตรฐำนท่ี  10 ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร ดีมำก ได้มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่  11 สถำนศึกษำมีกำรจัดองค์กร/ โครงสร้ำงและกำรบริหำรงำน
อย่ำงเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรศึกษำ 

ดีมำก ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  12 สถำนศึกษำส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชน 
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ               

ดีมำก ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  13 สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนกำรสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดี ได้มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  14 สถำนศึกษำมีหลักสูตรเหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อ
กำรเรียนกำรสอนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

ดี ได้มำตรฐำน 
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ข้อเสนอแนะ 
- ด้ำนผู้เรียน 
 ควรก ำกับดูแลเรื่องควำมประหยัดอย่ำงใกล้ชิด  ควรมีกำรเตรียมกำรสอนแล้วเขียนแผนกำรสอน
ทุกกลุ่มสำระที่สอน   ควรมีกำรนิเทศติดตำมผล  ประเมินผลที่เป็นระบบและต่อเนื่อง     ควรมีกำรฝึก
ทักษะด้ำนควำมละเอียดรอบคอบให้มำกขึ้น  ควรประสำนงำนกับผู้ปกครองดูแลเรื่องกำรบริโภคอำหำรให้
ครบทั้ง  5  หมู่  และเพียงพอ  ควรประสำนงำนกับชุมชนเพ่ือจัดหำและซ่อมแซมวัสดุ  อุปกรณ์   ด้ำนกีฬำ
และดนตรีให้เพียงพอพร้อมที่จะใช้สอนได้    
- ด้ำนครูผู้สอน 
 ควรให้ครู   อำจำรย์ทุกคน  ได้ศึกษำเอกสำร  “ หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช  
2544” อย่ำงละเอียด  มีมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรเขียนแผนกำรสอน  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  มีกำรนิเทศ
ติดตำมผลประเมินผลที่เป็นระบบ  มีกำรประสำนกับผู้ปกครองและชุมชนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
เพ่ือแก้ไขปัญหำครูไม่เพียงพอ 
- ด้ำนผู้บริหำร 
 เนื่องจำกมีบุคลำกรไม่เพียงพอ   ดังนั้น  แผนงำน  โครงกำรต่ำง ๆ  ควรเป็นแผนงำน  โครงกำรที่
เร่งด่วนและต้องสอดคล้องกับจ ำนวนประชำกร  ส่วนกำรนิเทศติดตำมผลนั้น  ควรจัดให้เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง   ควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบำทในกำรพัฒนำกำรศึกษำในทำงวิชำกำรหรือภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนขึ้น  และควรมีแหล่งเรียนรู้ให้มำกขึ้น 

1.3  ผลกำรประเมินรอบสำม 
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)  รอบสำม  เมื่อวันที่  เมื่อวันที่  11 ,12 และ 13  มิถุนำยน  พ.ศ. 2555 
สรุปผลกำรประเมินโดยภำพรวมได้ดังนี้ 
ล ำดับ ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภำพ 
1 1 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี ดีมำก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ดีมำก 

 3 3 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ดีมำก 
4 7 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ดีมำก 
5 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด ดีมำก 
6 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกำรศึกษำ 
ดีมำก 

7 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

ดีมำก 
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8 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน
และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

ดีมำก 

9 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น   ดี 
10 6 ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี 
11 11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ดี 

  รวม 100 
 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพต่ ำกว่ำระดับดี  ได้แก่   
 
ล ำดับ ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภำพ 
1 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 

 
ข้อเสนอแนะ 
จุดเด่น 

1.  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์  คิดเป็น  

ท ำเป็น  มีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

2. ครูมีประสิทธิผลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3. ผู้บริหำรมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  สถำนศึกษำมีพัฒนำกำร

ของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด  มีกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ  ปณิธำน/

วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริม

บทบำทของสถำนศึกษำ  มีกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือรักษำตัวบ่งชี้และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  ที่

สอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควำมสำมำรถผู้เรียนด้ำนกำรคดิ 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนต่ ำกว่ำระดับดี  ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  

วิทยำศำสตร์  สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  สุขศึกษำและพลศึกษำ  ศิลปะ  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 

ภำษำต่ำงประเทศ 

3. ครูยังขำดกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลำกหลำย  เหมำะสมกับธรรมชำติของวิชำและ

ระดับพัฒนำกำรของผู้เรยีนอย่ำงชัดเจน 
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4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแต่งตั้งที่ปรึกษำและคณะอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินงำนตำมระเบียบ 

5. สถำนศึกษำควรมีโครงกำรที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงของกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะ  เพ่ือกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  พ.ศ.  2553 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1) สถำนศึกษำควรส่งเสริมกำรประเมินผลด้ำนกำรคิดที่เหมำะสม  มีแบบกำรประเมินที่เป็นที่

ยอมรับเพ่ือจะเป็นข้อมูลให้น ำไปพัฒนำที่ตัวผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ใช้แบบฝึกหัดเพ่ิมทักษะกำรคิด

ตำมแนวคิดของมำร์ซำโน  ทั้งกำรจ ำแนก  กำรจัดหมวดหมู่  กำรวิเครำะห์สิ่งผิด  กำรประยุกต์  และกำร

ท ำนำย  ซึ่งจะเป็นพื้นฐำนส ำคัญกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรคิด  กำรเรียนรู้  และพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียน 

2) สถำนศึกษำควรเร่งด ำเนินกำรทบทวนปรับแผนกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ  เพ่ือให้

จ ำนวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผลกำรทดสอบระดับชำติมำกกว่ำขีดจ ำกัดล่ำงเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำระดับพอใช้  เช่น 

         - ควรจัดกำรเรียนโดยเน้นกระบวนกำรคิดในกำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้ของครู  จึงควรเป็นหน่วยกำร
เรียนรู้ที่มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนกระบวนกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์   และกำรเขียน  โดยให้ผู้เรียน 
ส่วนร่วมในกำรศึกษำค้นคว้ำ  มีอิสระในกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 

- สถำนศึกษำก ำหนดนโยบำย/แนวทำงแก้ไขปัญหำ พัฒนำควำมรู้ให้คณะบุคลำกรครูเข้ำรับกำรอบรมเป็น
ประจ ำอย่ำงต่อเนื่องและน ำสื่อกำรสอนสมัยใหม่ มำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

- จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมส่งผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ และประเมินผล
โครงกำรกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ ำต่อเนื่องทุกปี จัดท ำแผนสร้ำงโครงกำรที่สำมำรถพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครบวงจร PDCA  

-  ควรประเมินผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ทั้งก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียนแล้วน ำผลกำรเรียน
มำประเมินวิเครำะห์แก้ปัญหำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
2.  ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
 1.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรมีกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำและ/หรือคณะอนุกรรมกำรเพื่อ
ด ำเนินกำรตำมระเบียบ 
 2.  สถำนศึกษำควรมีโครงกำรที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงของกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีสถำนศึกษษ
อ่ืน ๆ และองค์กรภำยนอกมำเยี่ยมชม ศึกษำ ดูงำน 
3.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 1.  จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรศึกษำ  วิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นระบบ 
 2.  ใช้กระบวนกำรวิจัย  ในกำรนิเทศภำยใน  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรเรียนรู้
และพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ 
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 3.  จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผู้เรียนตำมจุดเน้นทุกภำคเรียน  เพ่ือน ำไปวำงแผนพัฒนำผู้เรียน 
โดยใช้กระบวนกำร PCDA ท ำกำรวัดและประเมินผลระหว่ำงเรียนควบคู่ไปกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ตำมแผนที่ก ำหนด  พร้อมปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง 
 4.  ครูน ำผลงำนวิจัยในชั้นเรียนไปใช้จริง  เพื่อพัฒนำสื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ และมีกำรนิเทศติดตำมผลกำรพัฒนำงำนวิจัยในชั้นเรียน 
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 - ไม่มี 

2. สรุปแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร  ปีงบประมำณ 2565 

       ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนตำมปรัชญำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำหมำย
กำรพัฒนำมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำ  โรงเรียนได้ก ำหนดกลยุทธ์  และจัดท ำแผนงำน โดยมีกิจกรรม/
โครงกำรดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี แผนงำน/โครงกำร 
มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพผู้เรยีน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
    1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ 
    2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ              
    3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
    4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำร 
    5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด 
    6) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และมีเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

- โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรพัฒนำกำรสอน 8 กลุ่มสำระกำร 
- โครงกำรส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
- โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้กลุม่สำระศลิปะ 
- โครงกำรวันภำษำไทย 
- โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเขียน คิดวิเครำะห์ 
เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
- โครงกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะผู้เรียนทำง
คณิตศำสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
- กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้โปรแกรมทำงคณิตศำสตร์
และเทคโนโลยี เช่น GSP , GeoGebra ในกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรวันอำเซียน 
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิชำกำรเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมสู่รั้วมหำวิทยำลัย 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี แผนงำน/โครงกำร 
มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพผู้เรยีน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนด 
    2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
    3)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 
    4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และะจิตสังคม 

- โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม น ำควำมรู้ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงกำรสืบสำนค่ำนิยมส ำหรับเยำวชนไทย 
- โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 
- โครงกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียน ครูและบุคลำกร 
- โครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภำพที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
- โครงกำรวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
- โครงกำรสอบนักธรรมชั้นตรี โท 
-โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 

มำตรฐำนที่  2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย                         
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงกำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตร หลักสูตร
ท้องถิ่น 
- โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
- โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำงำนห้องสมุด 
- โครงกำรศ.ต.ว.ร่วมใจให้โอกำสทำงกำรศึกษำ
พัฒนำอำชีพ 
- โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำ
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและนิเทศภำยใน 
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
- โครงกำรจัดซื้อ จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบกำร
เรียนกำรสอน 
- โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้สู่สถำนศึกษำแห่งกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้สู่สถำนศึกษำสีเขียว
(Green School) 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี แผนงำน/โครงกำร 
มำตรฐำนที่  2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย                         
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

- โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์และ 
ยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ 
- โครงกำรต้นไม้พูดได้ 
- โครงกำรปรับปรุงห้องพระพุทธศำสนำ 
-โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 

มำตรฐำนที่ 3 :  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน                       
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 
3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน 
3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ 

- โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำร
ด ำเนินงำนแนะแนว 
- โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
- โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
- โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
- โครงกำรสำนสัมพันธ์ด้วยหลัก 3 ร่วมระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน 
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิชำกำรเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมสู่รั้วมหำวิทยำลัย 
- โครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรมจีน 
- โครงกำรเรียนรู้วัฒนธรรมวนัคริสต์มำส 
- โครงกำรเปิดโลกภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
- โครงกำรพัฒนำกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพ 
- โครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำ อย่ำงยั่งยืนฯ 
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3. เกียรติยศและควำมภำคภูมิใจของโรงเรียน 
 - โรงเรียนรำงวัลพระรำชทำนขนำดเล็ก 

- โรงเรียนปฎิรูปกำรศึกษำดีเด่น 
 - โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  
 - ห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนขนำดเล็ก 
 - รำงวัลสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน 
 - โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  ด้ำนนักประดิษฐ์ 
 -  โรงเรียนในโครงกำรระบบดีโรงเรียนมีคุณภำพ  (TOPsTAR) 
 - โรงเรียนในโครงกำร  1  โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
 - โรงเรียนคุณธรรมชั้นน ำ 
 - โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
 - โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์- คณิตศำสตร์  
 - โรงเรียนในโครงกำรฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
 -  โรงเรียนในฝันรุ่น 3  (โรงเรียนดีประจ ำอ ำเภอ) 
 -  โรงเรียนในโครงกำรตำมหลักแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  โรงเรียนรำงวัลระดับทอง โรงเรียนวิถีพุทธ 
 - โรงเรียนรำงวัลกำรประกวดโครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยำวชนไทยท ำดีถวำยในหลวง 
ระดับประเทศ 

- โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
- โรงเรียนส่งเสริมพ้ืนที่สร้ำงสรรค์เพ่ือปรโยชน์ในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
-  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรประกวดบ้ำนพักอำศัยทำงรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
- รำงวัลเสมำ ป.ป.ส.ประเภทผลงำน ดีเด่นระดับทอง โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ

อบำยมุข 
- รำงวัลเหรียญทองแดงในกำรแข่งขัน Bridge2Inventer Challenge รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พีทีทีประเทศไทย 2562 ครั้งที2่ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระ

กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประเภทรุ่นทั่วไป หญิง 
- รำงวัลชนะเลิศกำรกำรแข่งขันตอบค ำถำมสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 24    

(ระดับประเทศ) ของสโมสรไลออนส์สำกลภำครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร (สพฐ.) 
- โรงเรียนในโครงกำร 1 สถำนศึกษำ 1 สถำนีต ำรวจ ประจ ำปี 2562 

 - โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ (School Quality Award : 
ScQA ) ประจ ำปี 2562 
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- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พีทีที ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิสแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2563 ชิง
ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประเภท
ทีม ชำย รุ่นอำยุไม่เกิน 18 ปี 

- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พีทีที ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิสแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2563 ชิง
ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประเภท
ทีม หญิง รุ่นอำยุไม่เกิน 18 ปี 

- นำยจ ำลอง  อบอุ่น ได้รับรำงวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 2564 โครงกำรเครือข่ำย
ของแผ่นดิน เจริญรอยตำมเบื้องพระยุคลบำท 

- นำงสุกฤตำ  บุตรอ่อน รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวดคนนวัตกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ 
ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2564 ผลงำน ตุ๊กตำช่วยเตือนจุดเสี่ยง เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรขับรถ 

- ผู้ฝึกสอนดีเด่น กีฬำฮอกกี้ในร่มชำย รำยกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติครั้งท่ี 47 ศรีสะเกษเกมส์ 
ประจ ำปี 2565 

- ผู้ฝึกสอนดีเด่น กีฬำฮอกกี้กลำงแจ้งชำย รำยกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ 
ประจ ำปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ส่วนที่ 3 
กรอบนโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
         

   
 
 

 

 

 
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 

เรื่อง นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

 
 
              กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่นด ำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี     
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำร
เรียนรู้    และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบำยเร่งด่วน เรื่อง กำรเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย    นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพำะหมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคตแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ ทั้งในด้ำนโอกำส ควำมเท่ำเทียม 
ควำมเสมอภำค ควำมปลอดภัย และมีสมรรถนะที่ส ำคัญจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีควำมพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

ดังนั้น ในกำรเร่งรัดกำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นควำม
ไว้วำงใจให้กับสังคม และผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญในกำรประกำศนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้ำงควำมเชื่อม่ัน ไว้วำงใจให้กับสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้เรียนและประชำชน โดยให้ทุก
หน่วยงำนน ำรูปแบบกำรท ำงำนโดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
โปร่งใส ควำมรับผิดชอบ ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนด ำเนนิกำรตำมภำรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ ต่อตนเอง 
องค์กร ประชำชนและประเทศชำติ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วน ผ่ำนกลไกกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

3. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้ประกำศและแถลงนโยบำยไว้
แล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภำค
กำรศึกษำท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 
 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
1.1 เร่งสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมเชื่อม่ันของสังคม และป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิต
รูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู 
และบุคลำกรในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเข้มข้น รวมทั้งด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร และแสวงหำสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนำและขยำย
ผลต่อไป 
1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง โดยบูรณำกำรอยู่ในกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันควบคู่กับกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้ำงสรรค์ พร้อมทั้งหำแนวทำงวิธีกำรปกป้องคุ้มครองต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
1.3 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต 
1.4 เร่งพฒันำบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงำน ในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรให้ด ำเนินกำรอย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ   
2. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อสร้ำง
สมรรถนะที่ส ำคัญจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 
2.2 จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ควำมสนใจ ควำมถนัดในอำชีพของตนเอง ด้วยกำรเรียนรู้
จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถำนประกอบกำร รวมทั้งกำรเรียนรู้  ผ่ำน
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
2.3 พัฒนำและบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดประเมินผลฐำนสมรรถนะสู่กำรปฏิบัติในชั้น
เรียน เพื่อสร้ำงควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สร้ำงตรรกะควำมคิดแบบเป็นเหตุ
เป็นผลให้นักเรียนไทยสำมำรถแข่งขันได้กับนำนำชำติ 

นโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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2.4 พัฒนำทักษะดิจิทัลและภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ส ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
2.5 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีควำมทันสมัย 
น่ำสนใจ เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น และกำรเสริมสร้ำงวิถี
ชีวิตของควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2.6 จัดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจรำยบุคคลของผู้เรียนผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลำกหลำยและแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรสอนคุณภำพสูงรวมทั้งมีกำร
ประเมินและพัฒนำผู้เรียน 
2.7  ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงินและกำรออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดย
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกำรคลัง กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) 
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ โครงกำร และกิจกรรมต่ำง 
ๆ  และกำรเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนเชิงพำณิชย์เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยำศำสตร์และศูนย์กำรเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงำม ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้ำไป
ใช้บริกำร โดยมีมุมค้นหำควำมรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ คิดวิเครำะห์ของ
ผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และกำรร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่ผู้เรียน
และประชำชนสำมำรถมำลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสำรรับรองกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เพ่ือ
น ำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อน
ที่มีบริกำรลักษณะบ้ำนสวนกำแฟเพ่ือกำรเรียนรู้ เป็นต้น 
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติไปใช้ในกำรวำงแผนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.10 พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
3. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
3.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรส่งต่อไปยัง
สถำนศึกษำในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพำะระดับกำรศึกษำภำคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลำงคัน 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ เพ่ือรับกำรพัฒนำ
อย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ โดยบูรณำกำรร่วมงำนกับทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
3.3 พัฒนำข้อมูลและทำงเลือกท่ีหลำกหลำยให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และกลุ่มเปรำะบำง รวมทั้ง
กลุ่ม NEETs ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรฝึกอำชีพ อย่ำงเท่ำเทียม 
3.4 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว (Home School) และกำรเรียนรู้ที่
บ้ำนเป็นหลัก (Home–based Learning) 
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4. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
4.1 พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มีกำรบูรณำ
กำรวิชำสำมัญและวิชำชีพในชุดวิชำชีพเดียวกัน เชื่อมโยงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบและ
ระบบทวิภำคี รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเข้มข้นเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
4.2 ขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ และยกระดับสมรรถนะก ำลังคนตำม
กรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน และมำตรฐำนสำกล รวมทั้งขับเคลื่อนควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ 
(Excellent Center) โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรในกำรผลิตก ำลังคนที่ตอบ
โจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
4.3 พัฒนำสมรรถนะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ โดยกำร Re-skill Up-skill และ New 
skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงช่องทำงอำชีพในรูปแบบ
หลำกหลำยให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งผู้สูงอำยุ โดยมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำแบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตำมสมรรถนะที่
จ ำเป็นในกำรเข้ำสู่อำชีพ และกำรน ำผลกำรทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้ำท ำงำน ศึกษำต่อ ขอรับ
ประกำศนียบัตรมำตรฐำนสมรรถนะกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภำษำอังกฤษ (English Competency) 
4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภำยใต้ศูนย์พัฒนำอำชีพและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร และพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือกำรส่งเสริม และพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนอำชีพทั้งผู้เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถำน
ประกอบกำร ทั้งภำครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับกำรประกอบอำชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
4.6 เพ่ิมบทบำทกำรอำชีวศึกษำในกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรและก ำลังแรงงำนในภำคเกษตร 
โดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สำมำรถรองรับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือกำรมีงำนท ำ โดยบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับหน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถำบันสังคมอ่ืน 
4.8 พัฒนำหลักสูตรอำชีพส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชำชนที่สอดคล้องมำตรฐำน
อำชีพ เพื่อกำรเข้ำสู่กำรรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชำชีพตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ รวมทั้งสำมำรถ
น ำผลกำรเรียนรู้และมวลประสบกำรณ์เทียบโอนเข้ำสู่กำรสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 
5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ Performance 
Appraisal (PA) โดยใช้ระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำร พัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลตำมกรอบระดับสมรรถนะ
ดิจิทัล (Digital Competency) ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และระดับ
อำชีวศึกษำ 
5.3 พัฒนำครูให้มีควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วำงแผนเส้นทำงกำรเรียนรู้ กำรประกอบอำชีพ และกำรด ำเนิน
ชีวิตของผู้เรียนได้ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของแต่ละบุคคล 
5.4 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้อง
และเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอนำคต 
5.5 เร่งรัดกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ควบคู่กับกำรให้ควำมรู้
ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม 
6. กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
6.1 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบรำชกำร 4.0 ด้วยนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล มำเป็นกลไกหลัก 
ในกำรด ำเนินงำน (Digitalize Process) กำรเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) กำรส่งเสริมควำม
ร่วมมือ บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
6.2 ปรับปรุงประสิทธิภำพของเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับระบบรำชกำร 4.0 สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ในทุกเวลำ ทุกสถำนที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทำง 
6.3 ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดหลักควำมจ ำเป็นและใช้พื้นที่
เป็นฐำน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
6.4 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งและ
สำยงำนต่ำง ๆ 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกลไกกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
7. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
เร่งรัดกำรด ำเนินกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรองและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติควบคู่กับกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
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1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ข้ำงต้น เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับ
นโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ 

3. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลและด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรติดตำมฯ ตำมข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมล ำดับ 

4. ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำนในเชิงหน้ำที่ (Function) 
งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนแล้ว  หำกมี
ควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ต้องเร่งรัด ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จ และมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          ประกำศ ณ วันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

                                   
นำงสำวตรีนุช  เทียนทอง 

   รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
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ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เรื่อง นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๘๐) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำคนในทุกมิติ 

และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน
กำรศึกษำ มีแนวทำงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้ำน มี
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ ๒1 ปรับบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภำพ ระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ และสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มีกรอบทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถ 
เข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่
สอดคล้อง กับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ โดยเฉพำะหมุดหมำยที่ 1๒ 
ไทยมีก ำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต รวมทั้งนโยบำยและ
จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ก ำหนดโดยสอดคล้องกับแผน
ระดับต่ำง ๆ ของประเทศ ดังกล่ำวข้ำงต้น 

   ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนซึ่งถือเป็นหน่วยงำนหลักที่จัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของประเทศ จึงมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ “กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” ใน ๔ ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนโอกำส ด้ำนคุณภำพ และด้ำนประสิทธิภำพ และเพ่ือเป็นกำรต่อยอดพัฒนำ
กำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน ให้เป็น “วิถีอนำคต วิถีคุณภำพ” จึงก ำหนดนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี ้
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
1.1 พฒันำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้ำงระบบและกลไก ในกำรดูแล
ควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกโรคภัยต่ำง ๆ ภัยพิบัติ และ
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
1.2 ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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1.3 สร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยี ในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถี
ปกติต่อไป (Next Normal) 
2. ด้ำนโอกำสและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ ๓ - ๖ ปีทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ สร้ำงสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน โดยกำรมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2.2 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค และ ได้รับกำร
พัฒนำให้มีสมรรถนะส ำหรับกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพในอนำคตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
2.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  
2.4 ส่งเสริมเด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและจัดหำทำงเลือก ในกำรเข้ำถึงกำร
เรียนรู้ กำรฝึกอำชีพ เพื่อให้มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
2.5 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นรำยบุคคล เพื่อใช้เป็น
ฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจำกระบบ 
กำรศึกษำ และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบ 
3. ด้ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม ให้น ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่เน้น
สมรรถนะไปใช้ตำมศักยภำพของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถออกแบบหลักสูตรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร
และบริบท  
3.2 พัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมำะสมตำมช่วงวัย สำมำรถจัดกำรตนเอง มีกำรคิดขั้นสูง มี
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถจัดระบบและกระบวนกำรท ำงำนของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้ 
กำรรวมพลังท ำงำนเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชำติและวิทยำกำรอย่ำงยั่งยืน 
รวมทั้งมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.3 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒1 น ำไปสู่กำรมีอำชีพ มีงำนท ำ และ ส่งเสริม
ควำมเปน็เลิศของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3.4 ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน ให้ควบคู่กำรเรียนรู้ น ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งส่งเสริมกำรน ำระบบธนำคำรหน่วยกิต มำ
ใช้ในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
3.5 พัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้ง
บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและ 
มำตรฐำนวิชำชีพ 
 



27 
 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
4.2 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร จัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ใช้นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน บริหำร
จัดกำรโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และแสวงหำกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้
ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ โรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และปรับกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next 
Normal) 
จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
1. เร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 1๙ โดยเพิ่ม
โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟื้นฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ ผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน 
2. เสริมสร้ำงระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมำตรฐำน ควำมปลอดภัย 
กระทรวงศึกษำธิกำร (MOE Safety Platform) 
3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ ๓ - 5 ปี และผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
และป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน และเด็กพิกำรที่ค้นพบ
จำกกำรปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำรให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
4. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นสมรรถนะและกำรจัดท ำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนกำรเรียนรู้
ทำงประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียน 
5. จัดกำรอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำง วินัยด้ำน
กำรเงินและกำรออม เพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินครู 
6. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติที่หลำกหลำยรูปแบบ (Active Learning) มีกำรวัด และประเมินผลในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
7. ยกระดับคุณภำพของนักเรียนประจ ำพักนอน ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่ำงไกล และถ่ินทุรกันดำร 
8. มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ทุกระดับ 
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9. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พื้นที่เป็นฐำน เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็ง โดยกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ (Block Grant) ตำมหลักธรรมำภิบำล ให้กับ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          ประกำศ ณ วันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

                                     
นำยอัมพร  พินะสำ 

                                         เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  เป็นแผนระยะยำว 20 ปี   

  บทที่ 1 สภำวกำรณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ  
   บทที่ 2 ผลกำรพัฒนำกำรศึกษำไทย ปี 2552-2558  
       บทที่ 3 ปัญหำและควำมท้ำทำยของระบบกำรศึกษำ  
  บทที่ 4 วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ     
  บทที่ 5 ยุทธศำสตร์เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรพัฒนำ  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคม แห่งกำรเรียนรู้  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม ทำงกำรศึกษำ  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ  

 ควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
 1.ควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภำยนอก ได้แก่  
  1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจำกกำรปฏิวัติ                            
ดิจิทัล(Digital Revolution)                 
  1.2 กำรเปลี่ยนแปลงสู่อุตสำหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) 
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  1.3 กำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ                            
2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยำบัน รวมทั้ง 
ผลกระทบของกำรเป็นประชำคมอำเซียน และ   
    1.4 ควำมต้องกำรก ำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจำก
ภำยในประเทศจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรที่ส่งผลให้ประเทศเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ใน
อนำคตอันใกล้ 
   1.5 กำรติดกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงทัศนคติควำมเชื่อ ค่ำนิยม วัฒนธรรม 
และพฤติกรรมของประชำกร  ที่ปรับเปลี่ยนไปตำมกระแสโลกำภิวัตน์ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ                                  
ที่ส่งผลให้ทรัพยำกรธรรมชำติถูกท ำลำยและเสื่อมโทรมอย่ำงรวดเร็ว  
     1.6 ระบบกำรศึกษำที่ยังมีปัญหำหลำยประกำร นับตั้งแต่ปัญหำคุณภำพของคนไทย 
ทุกช่วงวัยปัญหำ คุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบกำรศึกษำ 
    1.7 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีและ กำรบริหำร                             
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ยังไม่เหมำะสม  ขำดควำมคล่องตัว  ยังมีควำมเหลื่อมล้ ำในด้ำนโอกำส และ 
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ รวมทั้ง ปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและกำรขำดควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรมีวินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรมีจิตสำธำรณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อ
ระบบกำรศึกษำที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับควำมท้ำทำย ผลกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงปี 2552-
2559 พบว่ำประเทศไทยประสบควำมส ำเร็จในหลำยด้ำนและมีอีกหลำยด้ำนยังเป็นปัญหำที่ต้องได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเร่งด่วนในระยะต่อไป 
     1.8 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ รัฐมีนโยบำยส่งเสริมสนับสนนุโอกำสทำงกำรศึกษำ
ค่อนข้ำงมำกส่งผลให้ประชำกรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกำสและผู้มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษมีโอกำส
ได้รับกำรศึกษำสูงขึ้นแต่ยังเข้ำเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหำกำรออกกลำงคันอยู่บ้ำง  
     1.9 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ผลกำรพัฒนำยังไม่เป็นที่น่ำพึงพอใจ เนื่องจำกผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคะแนนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยมำกและต่ ำกว่ำหลำยประเทศในแถบ
เอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยำวชนยังต้องมีกำรพัฒนำเพิ่มข้ึน นอกจำกนี้คุณภำพ
ของก ำลังแรงงำน อำยุ 15 ปี ขึ้นไปยังไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
    1.10 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงและระบบกำรจัดกำรที่ต้องได้รับกำรปรับปรุง เป็น
ล ำดับแรก โดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กซึ่งมีอยู่จ ำนวนมำก 

แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ 
แนวคดิกำรจัดกำรศึกษำ(Conceptual Design) ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักส ำคัญ  ประกอบด้วย 
     1.หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All)  
     2.หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
   3.หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
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  4.หลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคม (All for Education) 
  5.ยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :                          
SDGs 2030) โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติ (National Strategy) มำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำแผน 
กำรศึกษำแห่งชำติ 
วิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำย เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
 วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็น
สุขสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 4 ประกำร คือ  
      1) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  
      2) เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ  
      3) เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี                             
และร่วมมือ ผนึกก ำลัง มุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
      4) เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น แผนกำร
ศึกษำแห่งชำติได้วำง เป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือ  
  4.1 เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

 ✥ 3Rs ได้แก่กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้ (Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

 ✥ 8Cs ได้แก่   
  - ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ 
  - ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
  - ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ 
  - ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ 
  - ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
  - ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  - ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้ 
  - ควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
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ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (2561-2580) พ.ศ.2562 
    สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ     

ให้ประกำศว่ำ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ                               
เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล  เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ                        
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว และต่อมำได้มีกำร
ตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ  พ.ศ.2560  โดยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  
เพ่ือรับผิดชอบในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและสภำนิติ
บัญญตัิแห่งชำติแล้ว ให้นำยกรัฐมนตรีน ำขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย เพื่อมีพระบรมรำชโองกำร
ประกำศใช้เป็นยุทธศำสตร์ชำติต่อไป 

คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2561 เห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบกับในครำวประชุม
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ควำมเห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ
แล้วดังมีสำระส ำคัญตำมท่ีแนบท้ำยนี้ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ใช้ยุทธศำสตร์ชำติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป 

ประกำศ ณ วันที่ 8 ตุลำคม พุทธศักรำช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกำลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี 

 
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์
ประจ ำชำติว่ำ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

ควำมม่ันคง หมำยถึง กำรมีควำมม่ันคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ 
และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำม
มั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง  เช่น  ประเทศมีควำมมั่นคง
ในเอกรำชและอธิปไตย  มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถำบัน
ชำติศำสนำ พระมหำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบ
กำรเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมี
ควำมปรองดองและควำมสำมัคคีสำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ ชุมชน มีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ควำมอบอุ่น ประชำชน มีควำมม่ันคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีกำรออม
ส ำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมม่ังคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน จน
เข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับ
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ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกข้ึน และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพ
ชีวิตตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศ
มีควำมเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำด
ภำยในประเทศเพื่อให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท 

กำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก และมีควำมสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชียเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้ง
กำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนี้ 
ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทำงปัญญำ ทุนทำง
กำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ควำมย่ังยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้กำรรักษำและกำรฟ้ืนฟูฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดีไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกข้ึนและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ“ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศใน
หลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส และควำม
เสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชน
เพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561 
 ฉบับลงวันที่ 6 สิงหำคม 2561 
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มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

 2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม    
              คิดเห็นและแก้ปัญหำ 

  3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 

  5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด 
  6) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และมีเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
  3)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และะจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
  2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก 
                          กลุ่มเป้ำหมำย 
  2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 มำตรฐำนที่ 3 : กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 
                          ในชวีิตประจ ำวัน 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
  3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร 
                          เรียนรู ้
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จุดเน้นเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร  
1. วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งสู่องค์กรคุณภำพตำมมำตรฐำน บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล จัดกำรด้วย
นวัตกรรม น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21” 
 2. พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน สู่
องค์กร คุณภำพตำมมำตรฐำน โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริม 
ควำมเป็นเลิศตำมศักยภำพ  

3. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมปลอดภัย ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำร 
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  

4. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพด้วยนวัตกรรมสู่ควำมเป็นมืออำชีพ      
5.   ส่งเสริม สนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ และจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

3. ค่ำนิยม (Core Values) ค่ำนิยมในกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ 
ยโสธร “คุณธรรม คุณภำพ เอกภำพ” ประกอบด้วย  

1. ยึดมั่นธรรมำภิบำล (Good Governance: G)  
2. สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative Thinking: I)  
3. ร่วมใจท ำงำน (Volunteer Mindset: V)  
4. บริกำรเป็นเลิศ (Excellent Service: E 

4. เป้ำประสงค์หลัก (Goals)  
1. ผู้เรียน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มี
ควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย  

2. ผู้เรียน ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับศักยภำพให้เป็นผู้มีสมรรถนะ
และ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถวำงแผนในกำรศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำน
ท ำ และสำมำรถปรับตัวในกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข  

3. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมปลอดภัย สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำม 
เหลื่อมล้ ำ และได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  

4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญและจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  

 

นโยบำย จุดเน้น ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ ยโสธร 
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5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำครูให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบำยด้ำนดิจิทัล
ของ กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สถำนศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม
กำรศึกษำ 
 
 
 

5. กลยุทธ์ (Strategies)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง

กำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพด้วยนวัตกรรมสู่

ควำมเป็นมืออำชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญำของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 

6. แนวทำงกำรขับเคลื่อน กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ศรีสะเกษ ยโสธร โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน เป็นกรอบในกำรก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร โดยยึดบริบทพ้ืนที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
ภำยใต้กรอบแนวคิด “กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ มีคุณภำพบนฐำนนวัตกรรม” ขับเคลื่อนโดย 
5P to 5Q Model 
 
 

กลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร 
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ส่วนที่  4  
ทิศทำงกำรพัฒนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ปีงบประมำณ  2566 

 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ  ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือ
น ำมำใช้ในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรสอนงนโยบำยเพ่ือให้มีควำมชัดเจนและต่อเนื่องตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำจัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนสำกล ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ พัฒนำสู่ศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจ( Mission ) 

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกลให้มีประสิทธิภำพ 
2. พัฒนำครู บุคลำกร และผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ผู้เรียนได้รับโดยเท่ำเทียมกัน มีทักษะในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อ 
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมน ำควำมรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค์( Goals ) 
1. โรงเรียนมรีะบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนสำกล 
2. ครู บุคลำกร และผู้เรียนมีทักษะกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีทักษะในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อ 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถของ

ผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ สู่มำตรฐำนสำกล 
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

ทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
4. สร้ำงเสริมศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับให้เป็นมืออำชีพ  มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถ

จัดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำร จัดกำรศึกษำท่ีดี  

มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล  
6. พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และ

ระดมก ำลังทรัพยำกร สร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่เข้มแข็งอันเกิดจำกกำรร่วมมือของชุมชน
และองค์กรต่ำงๆ                

กลยุทธ์ระดับโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
    1. สภำพแวดล้อมภำยนอก 
       1.1.  ปัจจัยด้ำนสังคมวัฒนธรรม  (Socio-cultural factors : S)  เช่น  โครงสร้ำงประชำกร     
กำรเคลื่อนย้ำย  อำชีพ  กำรศึกษำ  กำรอนำมัย  ค่ำนิยม  ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ควำมรู้ ทัศนคติ  พฤติกรรมของประชำชนที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภำรกิจของโรงเรียน 

โอกำส อุปสรรค 
1.สถำนที่ตั้งและบริบทของโรงเรียนเหมำะสมในกำรจัด
กำรศึกษำในชุมชน 
2.ชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีหลำกหลำย  ท ำ
ให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นได้ 
3.ชุมชนมีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำมำกข้ึน  
4.ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 

1.พ้ืนฐำนครอบครัวยำกจน ท ำให้นักเรียนไม่สำมำรถเข้ำ
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ได้ 
2.ครอบครัวไม่มีเวลำดูแลบุตรหลำนเนื่องจำกไปท ำงำน
ต่ำงถ่ิน ส่งผลให้โรงเรียนมีภำระงำนเพ่ิมข้ึน  

      1.2   ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technology factors: T) เช่น  กำรผลิตคิดค้นทำงเทคโนโลยีต่ำงๆ 
เครื่องจักรกลทำงอุตสำหกรรม  คอมพิวเตอร์ กำรจัดกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรเรียนรู้  ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภำรกิจของโรงเรียน 

โอกำส อุปสรรค 
1.ชุมชนมีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ท ำให้ระบบ
กำรสื่อสำรสะดวก รวดเร็วเอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียน 
2.ชุมชนรู้จักและสำมำรถใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำ 
3.ผู้เรียนเข้ำถึงเทคโนโลยีทั้งในและนอกโรงเรียน ท ำ
ให้กระบวนกำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ 
4.ชุมชนมีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี ส่งผลต่อ
กำรศึกษำของผู้เรียน 

1.ผู้ปกครองขำดกำรก ำชับ ติดตำมและสร้ำงควำม
ตระหนักให้กับผู้เรียนในกำรใช้เทคโนโลยีเกินควำม
จ ำเป็น หรือใช้ในทำงที่ไม่ถูกต้อง ท ำให้ผู้เรียนไม่สนใจ
กำรเรียน 
2.ผู้เรียนขำดวิจำรณญำณในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์  
3. ผู้ปกครองในชุมชนขำดกำรอบรมเก่ียวกับกำรใช้
เทคโนโลยีจึงไม่สำมำรถแนะน ำบุตรหลำนจองตนได้ 
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     1.3   ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic factors: E) เช่น โครงสร้ำงทำงรำยได้ กำรกระจำยรำยได้   
ภำวะเงินเฟ้ือ ภำวะกำรว่ำงงำน ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภำรกิจของโรงเรียน 

โอกำส อุปสรรค 
 1.ประชำกรประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีกำร
ปลูกพืชหมุนเวียน สำมำรถเพ่ิมรำยได้ตลอดปี 
ส่งผลกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1.กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชนต้อง
พ่ึงพำธรรมชำติ ท ำให้มีรำยได้ไม่แน่นอน 
2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรสนับสนุน 
บุตรหลำนในสถำนศึกษำได้ 
3.ค่ำครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้น ท ำให้ครอบครัวมีรำยได้ไม่
เพียงต่อกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวัน 
4.ชุมชนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรเงิน
ภำยในครอบครัวอย่ำงถูกต้องและเกิดควำมคุ้มค่ำ 

      1.4   ปัจจัยด้ำนกำรเมืองกำรกฎหมำย (Political and legal factors: P)  เชน่  นโยบำยของ
รัฐบำล พรรคกำรเมือง เสถียรภำพของรัฐบำล พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ พระรำชก ำหนด ประกำศ
กระทรวง กฎกระทรวง   ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภำรกิจของโรงเรียน 

โอกำส อุปสรรค 
1. นโยบำยของรัฐบำลเอื้ออ ำนวยต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ให้คุณภำพผู้เรียน มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
2. นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีควำมเสมอภำค ท ำให้ผู้เรียน
ได้รับโอกำสในกำรเรียนเท่ำทียมกัน 
3. ชุมชนมีกำรเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ดี ใช้หลักประ
ประชำธิปไตย ยอมรับควำมคิดเห็นของคนหมู่มำก 
4. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ พ.ศ. 2542  เอ้ือต่อกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำย และตรงตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน 

1.  หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำมี
โครงกำรประเมินสถำนศึกษำบ่อยครั้ง จึงท ำให้ส่งผล
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. ในกำรจัดกำรศึกษำมีกำรจัดเตรียมงำนด้ำนเอกสำร
เป็นจ ำนวนมำก จึงเป็นกำรเพิ่มภำระงำนแก่บุคลำกร
ในโรงเรียน 
3.  ในสภำวะทำงกำรเมืองที่ไม่แน่นอน มีกำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ท ำให้นโยบำยต่ำง ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่งผลให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำได้
ไม่ต่อเนื่อง 
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2. สภำพแวดล้อมภำยใน 
    2.1. โครงสร้ำงและนโยบำยของโรงเรียน (Structure and Policy : S1)   

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนมีโครงสร้ำงและแผนภูมิกำรกำร
บริหำรงำนที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีนโยบำยและจุดเน้นของสถำนศึกษำท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำผู้เรียน 
3.  โรงเรียนมีกำรมอบหมำยภำระงำนที่ตอบสนอง
ต่อนโยบำยได้อย่ำงชัดจน ส่งผลให้เกิดผลดีต่อกำร
จัดกำรศึกษำ 

1. โรงเรียนขำดกำรนิเทศ ติดตำมงำนตำมนโยบำยอย่ำง
ต่อเนื่อง  
2. กำรมอบหมำยภำระงำนหรือปริมำณงำนมีควำมไม่สมดุล
กับบุคคลตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร 

     2.2 กำรให้บริกำรและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service and Products : S2) เช่น ควำมทั่วถึงและ
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนทั้งในด้ำนกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนกำรสอน 
กำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภำพ
และสุขภำพของผู้เรียน ที่เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง 
2. โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในระบบและ
นอกระบบเป็นกำรเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำที่กว้ำงขึ้น 
3. โรงเรียนมีกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีดี มีกิจกรรม
ส่งเสริมด้ำนสุนทรียภำพ เช่นดนตรี กีฬำ ศิลปะ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีสุขภำพจิตที่ดี สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. โรงเรียนมีระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็ง มีครูที่
ปรึกษำครบทุกห้องสำมำรถเยี่ยมบ้ำนและเข้ำใจถึง
ควำมต้องกำรของนักเรียนอย่ำงแท้จริง 
5. โรงเรียนมีบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่รวดเร็ว และมี
คุณภำพ เช่นรำยงำนผลกำรเรียน รำยงำนควำม
ประพฤติ กำรบริกำรอินเตอร์เน็ต กำรบริกำรสถำนที่ 
เป็นต้น 

1. โรงเรียนขำดกำรนิเทศ กำรตรวจสอบ กำรประเมินและ
ปรับปรุงกำรบริกำรที่สม่ ำเสมอ 
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนขำดกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ ท ำให้ไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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        2.3  บุคลำกร (Man : M1) เช่น ควำมเพียงของอัตรำก ำลัง ควำมรู้ควำมสำรถของบุคลำกร      
ขวัญและก ำลังใจ กำรติดต่อสื่อสำร ปฏิสัมพันธ์และวัฒนธรรมกำรท ำงำน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีครูเพียงพอและครูทุกคนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถตรงตำมสำขำวิชำที่สอน 
2. ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำ อบรม ศึกษำดูงำน
ตำมสำขำวิชำที่สอนและภำระงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ครอบคลุมทุกด้ำน 
3. ครูปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ สำมำรถ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน 
4. ครูมีควำมทุ่มเท เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ท ำให้กำร
ปฏิบัติหน้ำที่บรรลุวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภำพ 
5. ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย
สำมำรถน ำมำพัฒนำผู้เรียนได้ 

1. บุคลำกรในโรงเรียนขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำน
ย่อยอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง  
2. ครูส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนน้อย ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนไม่มีสภำพคล่องตัว เช่น งำนพัสดุ งำนกำรเงิน 
3. ครูไม่มีกำรพัฒนำและขำดกำรฝึกฝนงำนที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้ไม่สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

2.4 กำรเงิน (Money : M2) เช่น ประสิทธิภำพในกำรบริหำรเงิน ควำมสำมำรถในกำระดมทุน                  
กำรใช้งบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณ
อย่ำงชัดเจน มีระบบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส  สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
2. โรงเรียนมีงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร
เพียงพอต่อกำรพัฒนำผู้เรียนในแต่ละด้ำน 
3. กำรบริหำรเงินและกำรพัสดุมีควำมชัดเจน 
ถูกต้องตำมระเบียบ ท ำให้มีปริมำณงำนที่คุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

1. โรงเรียนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนนโยบำยเร่งด่วนที่
จ ำเป็นต่อกำรศึกษำ ท ำให้งบส ำรองจ่ำยไม่เพียงพอและไม่
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรที่วำงไว้  
2. โรงเรียนไม่สำมำรถระดมทรัพยำกรและแหล่งงบประมำณ
อ่ืนท ำให้บำงครั้งไม่มีสภำพคล่องในกำรบริหำรงบประมำณ 
3.กำรรำยงำนผลจำกกำรใช้งบประมำณยังล่ำช้ำและยังไม่
สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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2.5 วัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) เช่น ควำมเพียงพอของสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ 
ประสิทธิภำพในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนมีกำรสนับสนุนและจัดหำสื่อ อุปกรณ์ที่
จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. โรงเรียนมีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ห้องสืบค้นเพ่ือให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียนและกำรจัด
กำรศึกษำ 
3. โรงเรียนจัดหำรถรับส่งนักเรียนให้เพียงพอต่อ
นักเรียน 

1. โรงเรียนมีอำคำรเรียนไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียนที่
เพ่ิมข้ึน 
2. โต๊ะ- เก้ำอ้ีไม่เพียงพอและไม่ได้มำตรฐำนเท่ำที่ควร 
3. โรงเรียนขำดสื่อ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเช่น โปรแจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ทุกห้อง 
4. โรงเรียนมีห้องสุขำไม่เพียงพอและไม่ถูกสุขลักษณะ 

      2.6  กำรบริหำรจัดกำร (Management : M4) เช่น  กำรวำงแผนกำรท ำงำน  กำรด ำเนินกำรตำม
แผน  กำรก ำกับติดตำมประเมิน กำรมีส่วนร่วม กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรจัดกำร      ท ำให้
โรงเรียนมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว 
2. โรงเรียนใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
ท ำให้งำนมปีระสิทธิภำพ 
3. มีกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน โดยน ำเอำเทคโนโลยีมำ
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรท ำให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำม
สะดวก มีประสิทธิภำพ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
สังคม 
4. ผู้บริหำรมีกระบวนกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับ 
บุคลำกร ชุมชน มีกำรเอำใจใส่และประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี 
5. มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ของโรงเรียนให้ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกทรำบ 
6. ผู้บริหำรมีกระบวนกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจและ
เสริมแรงให้กับบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

1. ขำดกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง    ท ำ
ให้กำรบริหำรจัดกำรบำงด้ำนไม่มีกำรพัฒนำ ส่งผลกระทบ
ต่อบุคลำกร นักเรียนและชุมชน 

 



47 
 

ตำรำงประเมินสถำนภำพขององค์กร 
 

ปัจจัยภำยนอก น.น.
คะแนน 

ค่ำคะแนน คะแนน
จริง 

สรุป ปัจจัยภำยใน น.น.
คะแนน 

ค่ำคะแนน คะแนน
จริง 

สรุป 

โอ
กำ

ส 
กำ

ส 
อุป

สร
รค

 
สร

รค
 

โอ
กำ

ส 
กำ

ส 
อุป

สร
รค

 
สร

รค
 

จุด
แข

็ง 

จุด
อ่อ

น 
อ่อ

น 
จุด

แข็
ง 

จุด
อ่อ

น 
อ่อ

น 

1. ด้ำนสังคม
และวัฒนธรรม 

0.30 4 3 1.20 0.90 0.30 1. ด้ำน
โครงสร้ำงและ
นโยบำย 

0.13 4 2 0.52 0.26 
 

0.26 

2. ด้ำนเทค      
โนโลย ี

0.20 4 2 0.80 0.40 0.40 2. ด้ำนผลผลิต
และกำรบริกำร 

0.22 3 4 0.66 0.88 -0.22 

3. ด้ำนเศรษฐกิจ 0.10 3 4 0.30 0.40 -0.10 3. ด้ำนบุคลำกร 0.16 4 2 0.64 0.32 0.32 
4. ด้ำนกำรเมือง
และกฎหมำย 

0.40 4 2 1.60 0.80 0.8 4. ด้ำนกำรเงิน 0.18 4 3 0.72 0.54 0.18 
5. ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ 

0.14 4 3 0.56 0.42 0.14 

6. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

0.17 4 3 0.68 0.51 0.17 

เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก 3.90 2.50 1.40 เฉลี่ยปัจจัยภำยใน 3.78 2.93 0.85 
+0.70 +0.43 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินสถำนภำพขององค์กร 
ด้ำนปัจจัยภำยนอก 

 
ปัจจัยภำยนอก น.น.คะแนน ค่ำคะแนน คะแนนจริง สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 0.30 4 3 1.20 0.90 0.30 
2. ด้ำนเทคโนโลยี 0.20 4 2 0.80 0.40 0.40 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ 0.10 3 4 0.30 0.40 -0.10 
4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย 0.40 4 2 1.60 0.80 0.8 

เฉลี่ย 3.90 2.50 1.40 
+0.70 

 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินสถำนภำพขององค์กร 
ด้ำนปัจจัยภำยใน 

 
ปัจจัยภำยใน น.น.คะแนน ค่ำคะแนน คะแนนจริง สรุป 

โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 
1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย 0.13 4 2 0.52 0.26 0.26 
2. ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร 0.22 3 4 0.66 0.88 -0.22 
3. ด้ำนบุคลำกร 0.16 4 2 0.64 0.32 0.32 
4. ด้ำนกำรเงิน 0.18 4 3 0.72 0.54 0.18 
5. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ 0.14 4 3 0.56 0.42 0.14 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 0.17 4 3 0.68 0.51 0.17 

เฉลี่ย 3.78 2.93 0.85 
+0.43 
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ผลกำรประเมินสถำนภำพขององค์กร 
                                                                        

O + 
 
                                                        
                                                         
 
 
 
 
                       5      4      3      2      1          0.70 -1     -2     -3      -4     -5  
    S +                                                             0.43                              W -               
 
 
 
 
 
 
               

   T - 
 
                 ผลกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียน  พบว่ำโรงเรียนมีสถำนภำพอยู่ในต ำแหน่งดำวรุ่ง 
(STARS)  หมำยถึง มีสมรรถนะภำยในที่เข้มแข็งและสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำร      
จึงเป็นภำวะที่เหมำะสมในกำรก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือขยำยงำนและสร้ำงควำมเจริญเติบโต  ซึ่งสถำนภำพ
ค่อนข้ำงใกล้เคียงกับต ำแหน่งเครื่องหมำยค ำถำม หมำยถึงสถำนภำยในของโรงเรียนมีปัญหำที่จะต้องแก้ไข
จุดอ่อนภำยในองค์กร ในขณะที่สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรด ำเนินกิจกำร ซึ่งโรงเรียนจ ำเป็นที่จะต้องก ำหนด
กลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรขยำยหรือสร้ำงควำมเจริญเติบโตในอนำคต 
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ประมำณกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรร  ปีงบประมำณ  2566 
 

ตำรำงวิเครำะห์งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
ประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2566 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ ยโสธร 
1. ประมำณกำรรำยรับ 

ที ่ รำยกำร จ ำนนนักเรียน จ ำนวนเงิน รวม หมำยเหตุ 
1 1.1 เงินอุดหนุนรำยหัวปีงปม.ปัจจุบัน     

1.) มัธยมศึกษำตอนต้น 250 3,570 892,500 จัดสรรปีละ2ครั้ง 
2.) มัธยมศึกษำตอนปลำย 134 3,876 519,384 
1.2 เงินอุดหนุนรำยหัวคงเหลือ 
     (30ก.ย.65) 

- 709 709 

 รวมเงินอุดหนุนรำยหัว 384  1,412,593  
2. ค่ำหนังสือเรียน     
 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 65 808 52,520 จัดสรรครั้งเดียว 

ในภำคเรียนที่ 1 
 

2.) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 68 921 62,628 
3.) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 117 996 116,532 
4.) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 53 1,384 73,352 
5.) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 46 1,326 60,996 
6.) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 35 1,164 40,740 

 รวมเงินค่ำหนังสือเรียน 384  406,768  
3 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน     
 1.) มัธยมศึกษำตอนต้น 250 520 130,000 จัดสรรปีละ 2ครั้ง 

2.) มัธยมศึกษำตอนปลำย 134 520 69,680 
 รวมค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 384  199,680  
4 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน     
 1.) มัธยมศึกษำตอนต้น 250 500 125,000 จัดสรรครั้งเดียว 

ในภำคเรียนที่ 1  2.) มัธยมศึกษำตอนปลำย 134 550 73,700 
 รวมค่ำเครื่องแบบนักเรียน 384  198,700  
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ตำรำงวิเครำะห์งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
ประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2566 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ ยโสธร 
ที ่ รำยกำร จ ำนนนักเรียน จ ำนวนเงิน รวม หมำยเหตุ 
5 5.1 เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

     ปีงปม.ปัจจุบัน 
    

1.) มัธยมศึกษำตอนต้น 250 897 224,250 จัดสรรปีละ2ครั้ง 
2.) มัธยมศึกษำตอนปลำย 134 969 129,846 
5.2 เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
     ปีที่ผ่ำนมำ 

- 304,056 304,056 

 รวมเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 384  658,152  
6 เงินรำยได้สถำนศึกษำ( ณ 30ก.ย.65) - 93,854 93,854  

รวมเงินทั้งสิ้น  2,969,747  
 

สรุป เงินงบประมำณที่โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำได้รับทั้งสิ้น ปีงบประมำณ 2566  
1. เงินอุดหนุนรำยหัว   เป็นเงิน 1,412,593  บำท  
2. ค่ำหนังสือเรียน   เป็นเงิน   406,768  บำท  
3. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน   เป็นเงิน   199,680  บำท  
4. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน   เป็นเงิน    198,700  บำท  
5. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   เป็นเงิน     658,152 บำท  
6. เงินรำยได้สถำนศึกษำ   เป็นเงิน       93,854 บำท  

รวมเงินทั้งสิ้น   2,969,747  บำท  
2. ประมำณกำรรำยจ่ำย (เฉพำะเงินอุดหนุนรำยหัว)  1,412,593  บำท 

1.) งบพัฒนำวิชำกำร จัดสรรร้อยละ  50   คิดเป็นเงิน  706,297 บำท 
2.) งบบุคลำกร  จัดสรรร้อยละ  15   คิดเป็นเงิน  211,889 บำท 
3.) งบสำธำรณูปโภค จัดสรรร้อยละ  25   คิดเป็นเงิน  353,148  บำท 
4.) งบส ำรองจ่ำย จัดสรรร้อยละ  10   คิดเป็นเงิน  141,259  บำท 
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1. หมวดเงินอุดหนุนรำยหัว แบ่งสัดส่วนเป็น 4 รำยกำร ดังนี้ 

  

1.)  งบพัฒนำวิชำกำร                                            50%  เป็นเงิน       706,297  

  

2.)  งบบุคลำกร                                                   15%   เป็นเงิน       211,889  

  

3.)  งบสำธำรณูปโภค                                             25%  เป็นเงิน       353,148  

  

4.)  งบส ำรองจ่ำย                                                 10%   เป็นเงิน       141,259  

  

รวมเงินทั้งสิ้น     1,412,593  

 
ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 

อนุมัติ 

 
ปีงบ 66 

 
1 

โครงกำรจัดท ำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่น   

 
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ            500  

 
2 

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   

 
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำระบบงำนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยี          3,000  

 
กิจกรรมสอบกลำงภำค – ปลำยภำคเรียน   

 
กิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬำ 1 อำชีพ/ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้   

 3 

โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้   

 
กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมทุกระดับ         50,000  

 
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร          3,000  

 

4 

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนทะเบียนและวัดผลประเมินผล   

 
กิจกรรมสอบPreONET   

 
กิจกรรมทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำนระดับชำติONETม.3 ม.6   

 
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทะเบียนและวัดผล          7,000  

 
เตรียมควำมพร้อมนักเรียนสอบวัดควำมรู้ขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ(ONET)   

 
กิจกรรมรับนักเรียนประจ ำปี 2566          1,500  

 

5 

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนแนะแนว   

 
กิจกรรมแนะแนวสัญจร          2,000  

 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศม.3,ม.6         10,000  

 
กิจกรรมประชำสัมพันธ์งำนแนะแนว          2,000  

 
กิจกรรมแนะแนวนอกสถำนที่          3,000  

 
กิจกรรมทุนโคต้ำโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ   

 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.1,ม.4          3,000  
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6 

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำงำนห้องสมุด   

 
กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน   

 
จัดซื้อหนังสือเพ่ือกำรเรียนรู้         20,000  

 
กิจกรรมพัฒนำปรับปรุงห้องสมุด          5,000  

 
กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด          3,000  

 
7 

โครงกำรศ.ต.ว.ร่วมใจให้โอกำสทำงกำรศึกษำพัฒนำอำชีพ   

 
กิจกรรมพบกลุ่มทำงเลือก          3,000  

 8 

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ 

  

 
กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้            500  

 

กิจกรรมพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้          3,000  

 

9 

โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและนเิทศภำยใน              -    

 
กิจกรรมนิเทศภำยใน            300  

 
กิจกรรมประกันคุณภำพภำยนอก รอบ 4              -    

 
กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ ติดตำมประกันคุณภำพภำยใน          1,000  

 
-กิจกรรมพัฒนำงำนประกันคุณภำพภำยในและจัดท ำรำยงำนประจ ำปี SAR          1,000  

 
10 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร   

 

กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกร         80,000  

 

กิจกรรมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ         10,000  

 

กิจกรรมจัดจ้ำงครูสำขำที่ขำดแคลน จ ำนวน 2 อัตรำ   

 
11 

โครงกำรจัดซ้ือ จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน(พัสดุกลำง)   

 

ค่ำวัสดุส ำนักงำน-ส ำรองวัสดุภำยในร.ร.       200,000  

 
12 

โครงกำรสืบสำนค่ำนิยมส ำหรับเยำวชนไทย   

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง         10,000  

 

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน         16,000  

 

กิจกรรมพัฒนำงำนระบบดูแลทั้งระบบ          5,000  

 13 

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข              -    

 

กิจกรรมตรวจปัสสำวะหำสำรเสพติด          5,000  

 

ประกำศนโยบำยสถำนศึกษำสีขำว โรงเรียนปลอดเหล้ำ-บุหรี่วันงดสูบบุหรี ่          2,000  
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กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติด          1,000  

 

14 

โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้สู่สถำนศึกษำแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   

 

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School*          5,000  

 

กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย         10,000  

 

กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอำคำรเรียน อำคำรประกอบฯ         20,000  

 

กิจกรรมสร้ำงแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์         18,000  

 

กิจกรรมพัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์และเวบไซต์โรงเรียน         10,000  

 

กิจกรรมพัฒนำประสิทธิภำพอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ ำห้องบริกำร         10,000  

 

กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่ำง          3,000  

 

กิจกรรมจัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียนและห้องสุขำ   

 
15 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียนและบุคลำกร   

 

กิจกรรมจัดหำยำและเวชภัณฑ์          5,000  

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพชปำกและช่องฟัน           1,000  

 

กิจกรรมจัดหำพัสดุ อุปกรณ์งำนอนำมัย          4,000  

 16 

โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์และยำนพำหนะ ครุภณัฑ์   

 

กิจกรรมซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์และยำนพำหนะ ครุภัณฑ ์         20,000  

 

กิจกรรมจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง          3,000  

 
17 

โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน   

 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ          2,000  

 18 

โครงกำรสำนสัมพันธ์ด้วยหลัก 3 ร่วมระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน   

 

กิจกรรมประชุมหัวหน้ำและตัวแทนชุมชน          3,000  

 

กิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือชุมชน   

 
19 

โครงกำรส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

 
กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์          5,000  

 
กิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก   

 
กิจกรรมซ่อมบ ำรุงวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี          5,000  

 
20 

โครงกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ด้ำนทัศนศิลป์ ดนตรีและนำฎศิลป์     

 
กิจกรรมจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์         12,000  
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กิจกรรมจัดหำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแต่งกำยในกำรแสดงนำฎศิลป์          6,000  

 21 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำเพื่อพัฒนำผู้เรียนกลุ่มสำระศิลปะ   

 
กิจกรรมปรับปรุงห้องปฎิบัติกำรดนตรี นำฎศิลป์ ศิลปะ          6,000  

 
กิจกรรมกำรประกวดวำดภำพในวันส ำคัญ   

 22 

โครงกำรวันส ำคัญทำงภำษำไทย   

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่          5,000  

 
กิจกรรมวันภำษำไทย          5,000  

 
23 

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเขียน คิดวิเครำะห์ เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงย่ังยืน   

 
กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำนภำษำไทย          4,000  

 
  โครงกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะผู้เรียนทำงคณิตศำสตร์ในศตวรรษที่21   

 

24 กิจกรรมคลินิคคณิตศำสตร์          3,000  

 
  กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์          5,000  

 25 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม   

 
สู่กำรเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21   

 
กิจกรรมวันอำเซียน          5,000  

 
  กิจกรรมต้นไม้พูดได้          2,000  

 
26 

โครงกำรปรับปรุงห้องพระพุทธศำสนำ   

 
 กิจกรรมปรับปรุงห้องพระพุทธศำสนำ          5,000  

 
27 

โครงกำรสอบนักธรรมชั้นตรี โท   

 
 กิจกรรมสอบนักธรรมชั้นตรี โท   

 

28 โครงกำรเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริสต์มำส          5,000  

 
29 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ   

 
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้งำนช่ำงและอุตสำหกรรม    

 

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้สู่อำชีพในฝัน          5,000  

 

กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้งำนคหกรรม          10,000  

 
30 

โครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำ อย่ำงยั่งยืน ฯ   

 

กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรภำยในแหล่งเรียนรู้          1,500  

 

กิจกรรมจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับปรับปรุงแหล่งเรียนรู้          2,000  

 

กิจกรรมจัดซื้อพันธุ์สัตว์เลี้ยง          1,500  

 

31 โครงกำรลำนกีฬำเอนกประสงค์ต้ำนยำเสพติด เพื่อพัฒนำนักเรียน    
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   และเยำวชนสู่ควำมเป็นเลิศ   

 

  กิจกรรมก่อสร้ำงสนำมฟุตซอลพร้อมโครงสร้ำงหลังคำเหล็ก          5,000  

 

  กิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงสนำมกีฬำประจ ำต ำบล ภำยในโรงเรียน          5,000  

 

32 โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำภำยในบริเวณโรงเรียน   

 

  กิจกรรมวำงท่อระบำยน้ ำภำยในโรงเรียน          4,000  

 

33 โครงกำรจัดซื้อเครื่องสแกนเวลำปฏิบัติรำชกำรพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์         34,497  

 

  รวมเงินทั้งสิ้น  33  โครงกำร เป็นเงิน 
      

706,297  
 

                      2. หมวดเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แบ่งเป็น 5 รำยกำร  ดังนี้ 

 
ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 

อนุมัติ 

 
ปีงบ 66 

 
1 กิจกรรมวิชำกำร   

 

1.1 โครงกำร พัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำร เพิ่มผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีน    

 
  เตรียมพร้อมสู่รั้วมหำวิทยำลยั  กิจกรรมค่ำย SEMATHS ครั้งท่ี 19            5,000  

 
1.2 โครงกำร พัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำร เพิ่มผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนฯ    

 
 

กิจกรรมคำ่ยภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร(Glory English Camp)            5,000  

 
1.3 โครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรมจีน          18,000  

 
1.4 โครงกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะผู้เรียนทำงคณติศำสตร์ในศตวรรษที่21   

 
  กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้โปรแกรมทำงคณิตศำสตร์เช่น GSP , GeoGebra ในกำรเรียนรู ้           6,000  

 
1.5 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเขียน คิดวิเครำะห์ เพื่อกำรเรยีนรู้อย่ำงยั่งยืน   

 
  ค่ำยอบรมท ำสื่อและนวตักรรมเพือ่ส่งเสรมิกำรอ่ำน          10,000  

 
  ค่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้สำรำนุกรมไทย           5,000  

 
1.6 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำเพื่อพัฒนำผู้เรยีนกลุ่มสำระศลิปะ   

 
  กำรประกวดวงดนตรโีฟล์คซอง 3000 

 
  กำรจัดเข้ำค่ำยเสรมิทักษะศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป ์ 6000 

 
1.7 โครงกำรส่งเสริมผู้เรยีนให้มีสุขภำพท่ีดีและมสีุนทรียภำพ   

 
  กิจกรรมกำรจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ           5,000  

 
  กิจกรรมกีฬำสพม.ศรีสะเกษ ยโสธร          40,000  

 
  กิจกรรมกีฬำนักเรียนนักศึกษำจังหวัดศรสีะเกษ          15,000  

 
  กิจกรรมกีฬำนักเรียน นักศึกษำระดับภำค          10,000  
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  กิจกรรมกีฬำนักเรียน นักศึกษำระดับประเทศ          10,000  

 
  กิจกรรกีฬำภำยใน          25,000  

 
  กิจกรรมกีฬำกลุ่ม           5,000  

 
  กิจกรรมกีฬำฟลอร์บอลชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย          10,000  

 
  กิจกรรมกำรแข่งขันฟุตซอล           5,000  

 
  กิจกรรมกีฬำฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย          10,000  

 
1.8 โครงกำรส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

 
  กิจกรรมคำ่ยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 10,000 

 
  รวมทั้งสิ้น 8 โครงกำร เป็นเงิน        203,000  

 
2 กิจกรรมคุณธรรม จรยธรรม   

 

2.1 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมพฒันำผู้เรยีน   

 
  กิจกรรมคำ่ยลูกเสือเนตนำร ี          15,000  

 
  กิจกรรมสวนสนำมลูกเสือวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ              500  

 
  กิจกรรมสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร           7,000  

 
  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน               -    

 
  ค่ำยจิตอำสำพัฒนำโรงเรียน           2,000  

 
  ค่ำยกิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน ์           2,000  

 
  กิจกรรมวันมหำวชิรำวุธ              500  

 
2.2 โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม น ำควำมรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
  กิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม   

 
  กิจกรรมวันส ำคัญของชำต ิ           5,000  

 
  กิจกรรมวันไหว้คร ู           4,000  

 
2.3 โครงกำรสืบสำนค่ำนิยมส ำหรับเยำวชนไทย   

 
  กิจกรรมคำ่ยปรับพฤติกรรมนักเรยีนให้มีลักษณะอันพึงประสงค ์           4,000  

 
  กิจกรรมคำ่ยปรับพฤติกรรมนักเรยีนม.1          10,000  

 
  กิจกรรมคำ่ยอบรมผู้น ำนักเรียนและแกนน ำห้องเรยีนสีขำว          18,000  

 
  กิจกรรมพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรสภำนักเรียน           9,000  

 
  กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย           2,000  

 
  กิจกรรมคนดีศรตีระกูล( ส่งเสริมอตัลักษณ์ของนักเรียน)           2,000  

 
2.4 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้สูส่ถำนศึกษำสีเขียว(Green School)   

 
  กิจกรรมธนำคำรขยะ           3,000  

 
  ค่ำยเยำวชนส ำนึกรักสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษร่วมอนรุักษ์พลังงำน           5,000  
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  กิจกรรมพัฒนำแหล่งเรยีนรู้พลังงำนทดแทนสภำพแวดล้อมในโรงเรียน           3,000  

 
2.5 โครงกำรวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ   

 
  วันมำฆบูชำ           4,000  

 
  วันวิสำขบูชำ           4,000  

 
  วันอำสำฬหบูชำและเข้ำพรรษำ           5,000  

 
2.6 โครงกำรโรงเรยีนคุณธรรม   

 
  กิจกรรมอบรมแกนน ำโรงเรยีนคุณธรรม          10,000  

 
  รวมทั้งสิ้น 6 โครงกำร เป็นเงิน        115,000  

 
3 กิจกรรมทัศนศกึษำ   

 
3.1 โครงกำรสืบสำนค่ำนิยมส ำหรับเยำวชนไทย   

 
  กิจกรรมทัศนศึกษำ        170,152  

 
  รวมทั้งสิ้น 1 โครงกำร เป็นเงิน        170,152  

 
4 กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)   

 
4.1 โครงกำรพฒันำแหล่งเรียนรู้สูส่ถำนศึกษำแห่งกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต   

 
  กิจกรรมพัฒนำแหล่งสืบค้นข้อมลูและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร(ICT)        100,000  

 
4.2 โครงกำรส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

 
  กิจกรรมคำ่ยออกแบบสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำตนเองด้ำน ICT          60,000  

 
  กิจกรรมคำ่ยพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนเทคโนโลย ี          10,000  

 
  รวมทั้งสิ้น 2 โครงกำร เป็นเงิน        170,000  

 
5  กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  ในช่วงสถำนกำรณ์   

 
  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)    

 
  หรือโรคอุบัติใหม่   

  

รวมทั้ง 5 รำยกำร เป็นเงินทั้งสิ้น  
       
658,152  
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ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

1 โครงกำรจดัท ำปรับปรุงและพัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่น 
-กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่น 

 
500 

    ฝ่ำยวิชำกำร    

2 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพฒันำกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำระบบงำนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลย ี
-กิจกรรมสอบกลำงภำค – ปลำยภำค 
-กิจกรรมส่งเสริม 1 ดนตรี 1กีฬำ 1 อำชีพ/ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

 
3,000 

- 
- 

    ฝ่ำยวิชำกำร    

3 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมทกุระดับ 
-กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

 
50,000 
3,000 

    ฝ่ำยวิชำกำร    

4 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพฒันำกำรด ำเนินงำนทะเบียนและวดัผล
ประเมินผล 
-กิจกรรมสอบPreONET  
-กิจกรรมทดสอบควำมรู้พื้นฐำนระดับชำตOิNETม.3 ม.6 
-กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทะเบียนและวัดผล 
-เตรียมควำมพร้อมนักเรียนสอบวดัควำมรู้ขั้นพื้นฐำนระดับชำติ(ONET) 
-กิจกรรมรับนักเรยีนประจ ำปี 2566 

 
 
- 
- 

7,000 
- 

1,500 

    ฝ่ำยวิชำกำร    

 
 
 

รำยละเอียดงบประมำณและโครงกำร เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2566 
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ที ่ โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

5 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพฒันำกระบวนกำรด ำเนินงำนแนะแนว 
-กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
-กิจกรรมปัจฉมินิเทศม.3,ม.6 
-กิจกรรมประชำสมัพันธ์งำนแนะแนว 
-กิจกรรมแนะแนวนอกสถำนท่ี 
-ทุนโควตำโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
-กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรยีนม.1,ม.4 

 
2,000 
10,000 
2,000 
3,000 

- 
3,000 

    งำนแนะแนว    

6 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพฒันำงำนห้องสมุด 
-กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
-จัดซื้อหนังสือเพื่อกำรเรียนรู ้
-พัฒนำปรับปรุงห้องสมุด 
-กิจกรรมสัปดำหห์้องสมุด 

 
- 

20,000 
5,000 
3,000 

 
 
 
 
 

   งำนห้องสมุด    

7 โครงกำรศ.ต.ว.ร่วมใจให้โอกำสทำงกำรศึกษำพัฒนำอำชีพ 
-กิจกรรมพบกลุ่มทำงเลือก 

 
3,000 

    ฝ่ำยวิชำกำร    

 
 
 
 

รำยละเอียดงบประมำณและโครงกำร เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2566 
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ที ่ โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

8 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ 

-กิจกรรมคดักรองนักเรยีนที่บกพรอ่งทำงกำรเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรยีนรู้ 

 
 

500 
3,000 

    นำงสำวกัลยำ อุตะมะ    

9 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมพฒันำผู้เรยีน 
-กิจกรรมค่ำยลูกเสือเนตนำร ี
-กิจกรรมสวนสนำมลูกเสือวันคลำ้ยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 
-กิจกรรมสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
- ค่ำยจิตอำสำพัฒนำโรงเรยีน 
-ค่ำยกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน ์
-กิจกรรมวันมหำวชิรำวุธ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
15,000 

500 
7,000 
2,000 
2,000 
500 

 
 

  งำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

 
 

   

10 โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและนิเทศภำยใน 
-กิจกรรมนิเทศภำยใน 
-กิจกรรมประกันคณุภำพภำยนอก รอบ 4 
-กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ ตดิตำมประกันคุณภำพภำยใน 
-กิจกรรมพัฒนำงำนประกันคุณภำพภำยในและจดัท ำรำยงำนประจ ำปี SAR 

 
300 

- 
1,000 
1,000 

    ฝ่ำยวิชำกำร    
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 62  

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

11 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
-กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกร 
-กิจกรรมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
-กิจกรรมจดัจ้ำงครสูำขำท่ีขำดแคลน จ ำนวน 2 อัตรำ  

 
80,000 
10,000 
211,889 

    นำงสำวบุรนิทร์ รับรอง    

12 โครงกำรจดัซื้อ จัดหำวสัดุ ครุภณัฑ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน(พัสดกุลำง) 
-ค่ำวัสดุส ำนักงำน-ส ำรองวัสดุภำยในร.ร. 

 
200,000 

    น.ส.หิรัฐติมำภรณ์ ขุมทอง 
นำยจักรกฤษณ์  ชนะชัย 

   

13 โครงกำรพัฒนำผู้เรยีนให้มีคณุธรรม น ำควำมรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมวันส ำคัญของชำต ิ
-กิจกรรมวันไหว้คร ู

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
5,000 
4,000 

   ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน    
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ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

14 โครงกำรสืบสำนค่ำนิยมส ำหรับเยำวชนไทย 
-กิจกรรมประชุมผูป้กครอง  
-กิจกรรมค่ำยปรับพฤติกรรมนักเรยีนให้มีลักษณะอันพึงประสงค ์
-กิจกรรมออกเยีย่มบ้ำนนักเรียน 
-กิจกรรมค่ำยปรับพฤติกรรมนักเรยีนม.1 
-กิจกรรมพัฒนำงำนระบบดูแลทั้งระบบ 
-กิจกรรมทัศนศึกษำ 
-ค่ำยอบรมผู้น ำนักเรยีนและแกนน ำห้องเรียนสีขำว 
-พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรสภำนักเรยีน 
-กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 
-คนดีศรีตระกลู( ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน) 

 
10,000 

- 
16,000 

- 
5,000 

- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

4,000 
- 

10,000 
 

170,152 
18,000 
9,000 
2,000 
2,000 

   ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน    

15 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพตดิและอบำยมุข 
-ตรวจปัสสำวะหำสำรเสพติด 
-ประกำศนโยบำยสถำนศึกษำสีขำว โรงเรียนปลอดเหล้ำ-ปลอดบุหรี/่วันงดสูบ
บุหรี่โลก 
-วันต่อต้ำนยำเสพติด 

 
5,000 
2,000 

 
1,000 

 

 
 

   ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน    
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ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

16 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้สูส่ถำนศึกษำแห่งกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
-กิจกรรมโรงเรยีนปลอดขยะ Zero waste School 
-กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 
-ปรับปรุงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอำคำรเรยีน อำคำรประกอบฯ 
-กิจกรรมสร้ำงแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-กิจกรรมพัฒนำแหล่งสืบค้นข้อมลูและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับ
บริกำรครูนักเรยีน 
-กิจกรรมพัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์และเวบไซต์โรงเรียน 
-พัฒนำประสิทธิภำพอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ประจ ำห้องบริกำร 
-จัดซื้ออุปกรณเ์ครื่องมือช่ำง 
-จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียนและห้องสุขำ 

 
5,000 
10,000 
20,000 
18,000 

- 
 

10,000 
10,000 
3,000 

- 

 
 
 
 
 
 

100,000 

   ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป    

17 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้สูส่ถำนศึกษำสีเขียว(Green School) 
-กิจกรรมธนำคำรขยะ 
-ค่ำยเยำวชนส ำนึกรักสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษร่วมอนรุักษ์พลังงำน 
-กิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้พลังงำนทดแทนสภำพแวดล้อมในโรงเรยีน 

 
- 
- 
- 

 
3,000 
5,000 
3,000 

   ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป    
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ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

18 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนกัเรียน ครูและบุคลำกร 
-จัดหำยำและเวชภณัฑ ์
-ส่งเสรมิสุขภำพปำกและช่องฟัน 
-จัดหำพัสดุ อุปกรณ์งำนอนำมยั 

 
5,000 
1,000 
4,000 

     
 

งำนอนำมัย 

   

19 โครงกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์และยำนพำหนะ ครุภณัฑ์ 
-กิจกรรมซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์และยำนพำหนะ ครุภณัฑ์ 
-จัดซื้อน้ ำมันเช้ือเพลิง 

 
20,000 
3,000 

     
 

ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

   

20 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
2,000 

 
 

    

ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 
   

21 โครงกำรสำนสมัพันธ์ด้วยหลัก 3 ร่วมระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
- กิจกรรมประชุมตัวแทนชุมชน 
- กิจกรรมส่งเสรมิ ช่วยเหลือชุมชนในงำนต่ำงๆ 

 
3,000 

- 

     

ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 
   

22 โครงกำรส่งเสริมผู้เรยีนให้มีสุขภำพท่ีดีและมสีุนทรียภำพ 
-กิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์กีฬำ 
-กิจกรรมกีฬำสพม.ศรีสะเกษ ยโสธร.เกมส ์
-กิจกรรมกีฬำนักเรียนนักศึกษำจังหวัดศรสีะเกษ 
-กิจกรรมกีฬำนักเรียน นักศึกษำระดับภำค 

 
- 
- 
- 
- 

 
5,000 
40,000 
15,000 
10,000 

  
 
 
 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

สุขศึกษำและพลศึกษำ 
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ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

22 
 

(ต่อ) 

โครงกำรส่งเสริมผู้เรยีนให้มีสุขภำพท่ีดีและมสีุนทรียภำพ 
-กิจกรรมกีฬำนักเรียน นักศึกษำระดับประเทศ 
-กิจกรรมกีฬำภำยใน 
-กิจกรรมกีฬำกลุ่ม 
-กิจกรรมกีฬำฟลอร์บอลชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
-กิจกรรมกีฬำฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย 
-กิจกรรมกีฬำกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
10,000 
25,000 
5,000 
10,000 
10,000 
5,000 

  
 
 
 
 
 

  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
สุขศึกษำและพลศึกษำ 

   

23 โครงกำรส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
-กิจกรรมวันวิทยำศำสตร ์
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก 
-กิจกรรมซ่อมบ ำรุงวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
-กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
-กิจกรรมค่ำยพัฒนำอัจฉริยภำพดำ้นเทคโนโลย ี
-กิจกรรมค่ำยออกแบบสรำ้งสรรคเ์พื่อพัฒนำตนเองด้ำนICT 

 
5,000 

- 
5,000 

 
- 
- 

 
- 
- 
- 

10,000 
10,000 
60,000 

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
 
 
 
 
นำงสุกฤตำ  บุตรออ่น 

   

24 โครงกำรจดัหำวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ด้ำนทัศนศลิป ์ดนตรีและนำฎศิลป ์  
- กิจกรรมจัดหำวัสดุ อุปกรณซ์่อมแซมครภุัณฑศ์ิลปะดนตรี นำฎศลิป์ 
- กิจกรรมจัดหำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแต่งกำยในกำรแสดงนำฎศลิป์ 

 
12,000 
6,000 

 
 

 

   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ศิลปะ 
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ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

25 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ 
- ปรับปรุงห้องปฎิบัติกำรดนตรี นำฎศิลป์ ศลิปะ 
- กิจกรรมกำรประกวดวำดภำพในวันส ำคัญ 
- กำรประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 
-กำรจัดเข้ำคำ่ยเสริมทักษะศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป ์

 
6,000 

- 
- 
- 

 
 
- 

3,000 
6,000 

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

   

26 โครงกำรวันส ำคัญทำงภำษำไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่
-กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำต ิ

 
5,000 
5,000 

 
 

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

   

27 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเขียน คิดวิเครำะห ์เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
- กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้โครงงำนภำษำไทย 
- ค่ำยอบรมท ำสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิกำรอ่ำน 
- ค่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้สำรำนุกรมไทย 

 
4,000 

- 
- 

 
 

10,000 
5,000 

    
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย 

   

28 โครงกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะผู้เรียนทำงคณติศำสตร์ในศตวรรษที่21 
- กิจกรรมส่งเสรมิกำรใช้โปรแกรมทำงคณิตศำสตร์และเทคโนโลยี เช่น GSP , 
GeoGebra ในกำรเรียนรู ้
- กิจกรรมคลินิคคณิตศำสตร ์
- กิจกรรมส่งเสรมิอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร ์

 
- 
 

3,000 
5,000 

 
6,000 

 
- 
- 

    
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์ 

   

 
 

รำยละเอียดงบประมำณและโครงกำร เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
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ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

29 โครงกำรปรับปรุงห้องพระพุทธศำสนำ 
-กิจกรรมปรับปรุงห้องพระพุทธศำสนำ 

 
5,000 

    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม 

   

30 โครงกำรสอบนักธรรมช้ันตรี โท 
-กิจกรรมสอบนักธรรมช้ันตรี โท 

-     นำงภัทรวดี  พิมูลชำต ิ    

31 โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำร เพิ่มผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีน 
เตรียมพร้อมสู่รั้วมหำวิทยำลยั (ค่ำยSEMATHS ครั้งท่ี 19) 
 

 
- 

 
5,000 

 

   
30,000 

 
นำงสำวบุรินทร์  รับรอง 
/8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

   

32 โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร(Glory English Camp) - 5,000   20,000 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 

   

33 โครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรมจีน - 18,000    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 

   

34 โครงกำรเรียนรู้วัฒนธรรมวันครสิต์มำส 5,000     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 

   

35 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ 
-พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้งำนช่ำงและอุตสำหกรรม 
-ส่งเสรมิกิจกรรมชุมชนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรยีนรูสู้่อำชีพในฝัน 
-พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้งำนคหกรรม 

 
- 

5,000 
10,000 

     
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กำรงำนอำชีพ 

   

รำยละเอียดงบประมำณและโครงกำร เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2566 
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ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำผู้เรียนฯ ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

36 โครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ อย่ำงยั่งยืน ฯ 

-กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ ำเพื่อกำรเกษตรภำยในแหล่งเรียนรู้ 

-กิจกรรมจดัหำอุปกรณ์ส ำหรับปรบัปรุงแหล่งเรยีนรู้ 
-กิจกรรมจดัซื้อพันธุ์สัตวเ์ลี้ยง 

 
1,500 
2,000 
1,500 

    นำยปฏิภำณ  ศรีมำศ    

37 โครงกำรโรงเรยีนคุณธรรม 
-กิจกรรมอบรมแกนน ำโรงเรียนคณุธรรม 

 
- 

 
10,000- 

- - - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม 

   

38 โครงกำรวันส ำคัญทำงพระพุทธศำนำ 
-กิจกรรมวันมำฆบูชำ 
-กิจกรรมวันวิสำขบูชำ 
-กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 

 
- 
- 
- 

 
4,000 
4,000 
5,000 

    
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม

ศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

   

39 โครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด 19 
-กิจกรรมจดัหำแอลกอฮอล ์
-กิจกรรมจดัหำหน้ำกำกอนำมัย/หน้ำกำกผ้ำ 
-ป้ำยกิจกรรมส่งเสริมควำมรูเ้กี่ยวกับไวรัสโควิด 19 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

    
 

งำนอนำมัย 

   

40 โครงกำรลำนกีฬำเอนกประสงคต์ำ้นยำเสพติด เพื่อพัฒนำนักเรยีนและเยำวชน
สู่ควำมเป็นเลิศ 
- ก่อสร้ำงสนำมฟุตซอลพร้อมโครงสร้ำงหลังคำเหล็ก 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงสนำมกีฬำประจ ำต ำบล ภำยในโรงเรยีน 

 
 

5,000 
5,000 

     
 

นำยปฏิภำณ  ศรีมำศ 

 

   

รำยละเอียดงบประมำณและโครงกำร เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
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ที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ/ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร
แล้ว 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

คงเหลือ 

อุดหนุน พัฒนำ
ผู้เรียนฯ 

ปัจจัยฯ รำยได้
สถำนศึกษำ 

อื่นๆ 

41 โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำภำยในบริเวณโรงเรียน 
-วำงท่อระบำยน้ ำภำนในโรงเรียน 

4,000     นำยปฏิภำณ  ศรีมำศ    

42 โครงกำรจดัซื้อเครื่องสแกนเวลำปฏิบัติรำชกำรพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 34,497     งำนบุคคล    
43 โครงกำรเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพ 

- ค่ำหนังสือเรียน 
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

-     
 
406,768   
199,680   
198,700   

นำงสุกฤตำ  บุตรอ่อน    

44 โครงกำร สนบัสนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
- จัดซื้อเสื้อโปโลนักเรียน 
- จัดซื้อชุดกีฬำ 
- จัดซื้อกระเป๋ำนักเรียน 

-   
90,000 
60,000 
25,000 

  ฝ่ำยแผนงำน
งบประมำณฯ 

   

45 โครงกำรจดัหำรถและคำ่รถรับส่งนักเรียนยำกจน - - 120,000   ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

   

46 โครงกำรจดัเช่ำสญัญำณอินเตอร์เน็ต -   10,000  นำยธนกฤต  บุตรอ่อน    
47 โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภคโรงเรยีน (ค่ำไฟ ค่ำน้ ำ ค่ำประปำ ) 353,148     50,000  ฝ่ำยบริหำรงำน

ทั่วไป 
 

   

 รวม 1,271,334 658,152 295,000 110,000 1,073,121     

รำยละเอียดงบประมำณและโครงกำร เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 
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                        กลยุทธ์ จุดเน้น โครงกำร เป้ำหมำย กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  รำยละเอียดดังนี้  
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ สู่มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที ่2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3 (3.3) ด้ำนคุณภำพ  
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ.ข้อที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที ่1 พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร  จัดท ำ ปรับปรุง พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวชิำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล         บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำและหลักสูตร
ท้องถิ่น 

- เพ่ือให้ครูและบุคลำกรมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรจัดท ำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
-เพ่ือให้มีหลักสูตรสถำนศึกษำ
และหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรที่มีมำตรฐำนและ
คุณภำพ 
 

ด้ำนปริมำณ 
 -  ครูและบุคลำกรโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตร
ท้องถิ่น 
ด้ำนคุณภำพ 
 -  มีหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตร
ท้องถิ่นที่มีคุณภำพ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและชุมชน 

- 
 

500 
 

1 ต.ค.65 – 31 
มี.ค.66 

 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร  
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ สู่
มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 2 ด้ำนโอกำส  
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ข้อที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวชิำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำ
ระบบงำนจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้เทคโนโลยี 
-กิจกรรมสอบกลำงภำค-
ปลำยภำค 
-กิจกรรมส่งเสริม 1 ดนตรี 1 
กีฬำ 1 อำชีพ  
 
 

- เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีกำรน ำ
เทคโนโลยีกำรสอนมำใช้มำกขึ้น 
-เพ่ือให้กำรจัดสอบ กลำงภำค 
ปลำยภำค มีประสิทธิภำพ 
-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
รอบด้ำน ตำมควำมถนัดของ
ผู้เรียน 
 

ด้ำนปริมำณ 
 -  นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 402 คน ได้รับ
กำรวัดผลที่มีประสิทธิภำพ 
ด้ำนคุณภำพ 
 -  โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมควำมถนัด  

3,000 
 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2 /2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ สู่มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 4 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที ่3(3.3) ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ.ข้อที ่1 คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคณุภำพและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร  ส่งเสริมควำมเป็นเลศิทำงวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนกัเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมทุกระดับ 
 
-กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
 
 
 

- เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
และควำมรู้ด้ำนวิชำกำรในระดับ
ดี –ดีมำก 
-เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มี
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในเวที
กำรแข่งขันระดับต่ำง ๆ  
- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ
นักเรียนให้มีควำมรู้ในทักษะ
วิชำกำรด้ำนต่ำงๆและมีควำม
เป็นเลิศใน 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อยู่ในระดับดี – ดีมำก 
 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะและ
ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรในระดับดี –ดี
มำก 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรในเวทีกำรแข่งขันระดบั
ต่ำงๆ 
ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ทำง
วิชำกำรไปต่อยอดในกำรสร้ำงสรรค์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็น
พลเมืองดีของชำติ มีทักษะกำร
เรียนรู้ทีด่ี ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมี
คุณภำพ 

50,000 
 
 

3,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2 /2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร  
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กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้  สู่
มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3 (3.1 , 3.2) ด้ำนคุณภำพ   
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ.ข้อที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวชิำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมทดสอบควำมรู้
พ้ืนฐำนระดับชำติONETม.3 
ม.6 
 
 
 
-กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม
นักเรียนสอบวัดควำมรู้
พ้ืนฐำนระดับชำติ (ONET) 
 

- เพ่ือประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ใน
ระดับชำติ 
-เพ่ือก ำกับ ติดตำม และควบคุม
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
- เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้
นักเรียนเห็นควำมส ำคัญในกำร
สอบ O-NET 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่3,6
ทุกคน 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ได้
เรียนตรงตำมแผน  
-ร้อยละ 100 มีเอกสำรงำน
ทะเบียนครบทุกระดับชั้น 
ด้ำนคุณภำพ 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่3,6
ทุกคนมีผลกำรประเมิน

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

ก.พ.65 – มี.ค.
66 
 
 
 
 
ต.ค.65 – ม.ค.
66 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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-กิจกรรมรับนักเรียนประจ ำปี 
2566 
 
-กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
กำรด ำเนินงำนทะเบียนและ
วัดผล 
 

- เพ่ือวำงแผนในกำรรับสมัคร
นักเรียนใหม่ให้มีควำมพร้อมใน
กำรศึกษำ 
-เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรออกเอกสำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 
-เพ่ือให้มีกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับ
สภำพกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 

ควำมก้ำวหน้ำรำยบุคคลและ
รำยโรงเรียน สำมำรถน ำข้อมูล
ไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนต่อไป 
-โรงเรียนรับนักเรียนได้ตรงตำม
แผน 
- สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ 
- ผู้รับบริกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกิดควำมพึงพอใจในกำรบริกำร
ในด้ำนงำนทะเบียนและวัดผล 
 

1,500 
 
 

7,000 
 

เม.ย.66 – พ.ค.
66 
 
ต.ค.65 – 30
ก.ย.66 
 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดบัตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลย ีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ สู่มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที ่3 (3.1 ,3.2) ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร พัฒนำทักษะและสมรรถนะผู้เรียนทำงคณิตศำสตร์ในศตวรรษที่ 21  
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
โปรแกรมทำงคณิตศำสตร์
และเทคโนโลยี (GSP, 
GeoGebra) ในกำรเรียนรู้ 
  

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยีโดยใช้
โปรแกรม GSP , GeoGebra ได้ 
- เพ่ือพัฒนำทักษะและ
สมรรถนะผู้เรียนทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่ำนเทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรม 
GSP , GeoGebra  
- ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้รับ
กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะ
ผู้เรียนทำงด้ำนคณิตศำสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะ
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ในศตวรรษ
ที่ 21  

6,000 
 

- มกรำคม 
2566 – 
กรกฎำคม2566 
 
 
 

นำงสำวบุรินทร์  
รับรอง 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- กิจกรรมคลินิกคณิตศำสตร์ 
 
 
 
 
 

- เพ่ือพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะด้ำน
คณิตศำสตร์ของนักเรียนโดยใช้
กิจกรรมกำรเรียนที่เหมำะสม 
- เพ่ือให้ค ำปรึกษำนักเรียนที่มี
ปัญหำด้ำนกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนระดับชั้นม.1 - ม.6 
จ ำนวน 20 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์สูงขึ้น 

3,000 
 

ตุลำคม 2565 – 
กันยำยน2566 
 
 
 

นำงสำวเจียมจิตร  
วงศ์จอม 

 
กลุม่สำระกำร

เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 

-กิจกรรมอัจฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ 
 

-เพ่ือส่งเสริมศักยภำพของ
นักเรียนโดยกำรน ำนักเรียนเข้ำ
ร่วมแข่งขันทักษะทำง
คณิตศำสตร์นอกสถำนศึกษำ 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนระดับชั้นม.1 - ม.6 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนมีควำมเป็นเลิศทำง
คณิตศำสตร์ซึ่งเกิดจำกกำร
แข่งขันทั้งภำยใน ภำยนอก 
สถำนศึกษำ มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบกำรณ์ซึ่งกัน
และกันมำกข้ึน                       

5,000 
 

ตุลำคม 2565 – 
กันำยน 2566 
 

นำงสำวรัตนำ  
สุมณทำ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสตูรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ สู่มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 2 (2.4) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที ่3 (3.1) ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่1(1.1) คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำใหผู้้เรยีนมีคณุภำพ สรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 
 

-เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ควำมคิดและประสบกำรณ์ผ่ำน
กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 
-เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนใช้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 – 6 เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไป
ต่อยอดในกำรสร้ำงสรรค์งำนที่
เป็นประโยชน์ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีทักษะและ
สมรรถนะที่ดีในศตวรรษที่ 21  

5,000 
 

กรกฏำคม 2566 
– สิงหำคม 
2566 
 
 
 

นำงสำววีรำภรณ์  
วิเศษ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมแข่งทักษะทำง
วิชำกำรกับหน่วยงำน
ภำยนอก 

-เพ่ือพัฒนำศักยภำพนักเรียนให้
มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรใน
เวทีกำรแข่งขันระดับต่ำงๆ 
- 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนร้อยละ 80 เข้ำร่วม
กำรแข่งขันและพัฒนำควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำรในเวทีกำร
แข่งขันระดับต่ำงๆ 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

- -ภำคเรียนที่ 
2/2565 
-ภำคเรียนที่ 
1/2566 
 
 
 

นำงสำววีรำภรณ์  
วิเศษ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 

 

-กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ - เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถ
น ำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนร้อยละ 80 เข้ำร่วม
กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไป
ต่อยอดในกำรสร้ำงสรรค์งำนที่
เป็นประโยชน์ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

10,000 -ภำคเรียนที่ 
2/2565 
-ภำคเรียนที่ 
1/2566 
 
 
 

นำงสำววีรำภรณ์  
วิเศษ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

-กิจกรรมซ่อมบ ำรุง ครภุัณฑ์กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

-เพื่อพัฒนำห้องเรียนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีให้เอื้ออ ำนวยต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้  

ด้ำนปริมำณ 
- ห้องเรียนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับกำรพัฒนำให้เอื้อ ำ
นวยต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 80  
ด้ำนคุณภำพ   
- ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีมีอุปกรณส์ ำหรับกำร
เรียนที่พร้อมใช้งำนและกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

5,000 -ภำคเรียนท่ี 
2/2565 
-ภำคเรียนท่ี 
1/2566 
 

นำงสำววีรำภรณ์  
วิเศษ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 

 

-กิจกรรมค่ำยพัฒนำอัจฉริยภำพ
ด้ำนเทคโนโลย ี

-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียน รำยวิชำวิทยกำรค ำนวณ 
-เพื่อศึกษำและพัมนำทักษะ 
Codding โดยใช้ทักษะกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
-เพื่อพัฒนำโครงงำนส ำหรบักำร
แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร  

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เรียนรำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่เพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถศึกษำและพัฒนำทักษะCodding 
โดยใช้ทักษะกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
-ร้อยละ 50 มีโครงงำนส ำหรับกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น สำมำรถใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับ Codding ต่อยอดพัฒนำ
โครงงำนเพ่ือเข้ำแข่งขันทักษะทำงิชำกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10,000 -ภำคเรียนท่ี 
2/2565 
-ภำคเรียนที่ 
1/2566 
 

นำงสุกฤตำ  บุตรอ่อน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ี
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมค่ำยออกแบบสรำ้งสรรค์
เพื่อพัฒนำตนเองด้ำน ICT 

-เพื่อพัฒนำห้องเรียนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีให้เอื้ออ ำนวยต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้  

ด้ำนปริมำณ 
- ห้องเรียนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับกำรพัฒนำให้
เอือ้อ ำนวยต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ รอ้ย
ละ 80  
ด้ำนคุณภำพ   
- ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีมีอุปกรณส์ ำหรับกำร
เรียนที่พร้อมใช้งำนและกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

60,000 -ภำคเรียนท่ี 
2/2565 
-ภำคเรียนท่ี 
1/2566 
 

นำงสุกฤตำ  บุตรอ่อน 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้  สู่
มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที ่3 (3.1) ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่1(1.1) คุณภำพผู้เรียน และข้อที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำใหผู้้เรยีนมีคณุภำพ สรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร พัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำร เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เตรียมพร้อมสู่รั้วมหำวิทยำลัย 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- กิจกรรม ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
“กิจกรรมค่ำย SEMATHS 
19” 
 

-เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมพูนควำมรู้  
ควำมเข้ำใจและทักษะ
กระบวนกำรในรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ  ภำษำไทย  
ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ  
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม   
-เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ  
โรงเรียนบ้ำนสะเดำใหญ่  
โรงเรียนบ้ำนตำอุด   โรงเรียน
สะเดำใหญ่ประชำสรรค์  และ
โรงเรียนที่สนใจ จ ำนวน  100  
คน   
- ครูและนักเรียนแกนน ำ
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ จ ำนวน 

5,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

นำงสำวบุรินทร์  
รับรอง 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ 
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เรียน  8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีและมีทักษะ
ชีวิตในกำรปฏิบัติตนได้อย่ำง
เหมำะสม 
-เพ่ือฝึกควำมเป็นผู้น ำ กำรเป็น
วิทยำกร ให้ครูและนักเรียนแกน
น ำ  
 

50 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
- ผู้เข้ำค่ำยมคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และมีทักษะกระบวนกำรในกำร
คิดวิเครำะห์ทั้ง 8 กลุ่มสำระ 
เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 80 
- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
80 
- สมำชิกค่ำย SEMATHS มีเจต
คติท่ีดีต่อกำรเรียนรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ  ภำษำไทย  
ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ  
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  และสำมำรถปรับตัว
ให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้   คิดเป็น
ร้อยละ 80 
-บุคลำกรและนักเรียนได้รับกำร
ฝึกควำมเป็นผู้น ำ กำรเป็น
วิทยำกร คิดเป็นร้อยละ 80 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

- กิจกรรม ค่ำยภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำร(Glory 
English Camp) 
 

- เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้
นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำร
เรียนภำษำอังกฤษ 
- เพ่ือเสริมทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษให้นักเรียนสำมำรถ
น ำไปใช้ได้อย่ำงหลำกหลำยและ
เหมำะสม 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนร้อยละ 80 เกิดควำม
ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรเรียนภำษำอังกฤษมี
ทักษะกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
น ำควำมรู้ไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

5,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

นำงสุพรรณี  ใจนวน 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

ภำษำต่ำงประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสตูรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ สู่มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที ่3  ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่1 คุณภำพผู้เรียน  
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำใหผู้้เรยีนมีคณุภำพ สรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร เรียนรู้วัฒนธรรมวันคริสต์มำส 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- เสนอโครงกำรขออนุมัติ 
-ประชำสัมพันธ์แก่นักเรียน
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
-ด ำเนินโครงกำรตำมแผน 
-ติดตำมสรุปผลและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สำมำรถน ำควำมรู้ที่เรียนมำใช้
ในสถำนกำรณ์จริงได้อย่ำง
เหมำะสม 
- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำร
เรียนรู้วัฒธนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำอย่ำงมีควำมสุข 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้และ
เข้ำใจวัฒนธรรมเจ้ำของภำษำ 
 

5,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

ภำษำต่ำงประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดบัตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลย ีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ สู่มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที ่3  ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่1 คุณภำพผู้เรียน  
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำใหผู้้เรยีนมีคณุภำพ สรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร  ค่ำยภำษำและวฒันธรรมจีน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- เสนอโครงกำรขออนุมัติ 
-ด ำเนินโครงกำรตำมแผน 
1)จัดท ำคู่มือภำษำจีนเพื่อกำร
สื่อสำร 
2)ฝึกกำรสื่อสำรภำษำจีนของ
นักเรียนหลังเลิกแถวทุกวัน 
3)เชิญวิทยำกรเจ้ำของภำษำมำ
อบรมให้ควำมรู้เพื่อแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมจีน 
4)ทดสอบควำมสำมำรถของ
ผู้เรียน 
-ติดตำมสรุปผลและรำยงำนผล
กำรด ำเนินโครงกำร 

- เพื่อเสริมทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำจนีให้นักเรียนสำมำรถ
น ำไปใชไ้ด้อย่ำงเมำะสม 
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรเรียรู้
วัฒนธรรมกับเจ้ำของภำษำอย่ำงมี
ควำมสุข 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
-ครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำรอ้ย
ละ 100 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้และ
เข้ำใจวัฒนธรรมจีน 
 

18,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนด้ำนเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ สู่
มำตรฐำนสำกล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1(1.2) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อท่ี 3(3.2)  ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อท่ี 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร สอบธรรมศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรยีน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ
- เสนอโครงกำรสอบธรรมชั้น
ตรี โท เอก ม.1-3 
- ประชุม วำงแผนกำรจัด
กิจกรรม 
- ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
-ตรวจสอบ ติดตำมโครงกำร 
-สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

-เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ังกำย จิตใจ สติปัญญำ 
มีควำมรู้ คุณธรรมในกำร
ด ำรงชีวิตในระดับดี – ดีมำก 
-เพื่อพัฒนนำผู้เรียนให้สำมำรถ
น ำควำมรู้ไปใช้และประสบ
ควำมส ำเร็จในอำชีพและ
กำรศึกษำต่อ 
-เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงิ
ชำกำรในเวทีกำรแข่งขันระดับ
ต่ำงๆ  

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ ร้อยละ 80 มีควำมรู้ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไป
ต่อยอดในกำรสร้ำงสรรค์งำนท่ี
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
-นักเรียนสำมำรถปรับตัวในยุค
โลกำภิวัฒน์และแก้ปัยหำได้อย่ำง
สร้ำงสรรค ์

- 
 

ม.ค.65 – ก.ค.
66 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำรข้อ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 4(4.1,4.3) ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน  
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมคีุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร  สืบสำนค่ำนิยมส ำหรับเยำวชนไทย 
ผู้รับผิดชอบหลัก   ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป         บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ภำคเรียนที่ 1 - 2 
 
 
 
 

- เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ระหว่ำงโรงเรียนและผู้ปกครอง 
-เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองที่
เข้มแข็งในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ
ของนักเรียน 
 

ด้ำนปริมำณ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ผู้ปกครองนักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- โรงเรียนและผู้ปกครองได้
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
หำทำงแก้ปัญหำต่ำงๆของ
นักเรียน 
 
 

10,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
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-กิจกรรมค่ำยปรับพฤติกรรม
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

-เพื่อเสริมสร้ำงให้นักเรียนวินัยใน
ตนเอง 
-เพื่อให้นักเรียนสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค ์

ด้ำนปริมำณ 
นักเรียนที่ไม่ผำ่นคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มี
วินัยในตนเอง 

4,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  

-กิจกรรมกำรออกเยี่ยมบ้ำน
ภำคเรียที่ 1 - 2  

-เพื่อให้ครูที่ปรึกษำมีข้อมูลของ
นักเรียนที่เป็นประโยชน์ 
-เพื่อให้ครูที่ปรึกษำและผูป้กครอง
มีส่วนร่วมในกำรดูแล ป้องกัน 
แก้ไขปัญหำ ตำมศักยภำพของ
ผู้เรียน 

ด้ำนปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ได้รับกำรเยี่ยมบำ้น ร้อยละ 100 
ด้ำนคุณภำพ   
- ครูที่ปรึกษำมีข้อมูลของนักเรียน
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

16,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 
 

-กิจกรรมค่ำยปรับพฤติกรรม 
ม.1 

-เพื่อให้นักเรียนสำมำรถปรบัตัว
เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
ใหม่และเพื่อนใหม่ 
-เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจบทบำท 
หน้ำที่ของตนเอง 
-เพื่อให้นักเรียนรับทรำบนโยบำย
กำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

ด้ำนปริมำณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1  
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนสำมำรถปฏิบัติตำม
กฎระเบียบและข้อตกลงของ
โรงเรียน  
-นักเรียนเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของ
ตนเองและใช้ชวีิตได้อยำ่งมี
ควำมสุข 

10,000 - ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
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-กิจกรรมพัฒนำงำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง
ระบบ 

-เพ่ือให้ครูที่ปรึกษำได้มีส่วนร่วม
ในกำรดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหำ
และส่งเสริมนักเรียน 
-เพ่ือให้สถำนศึกษำมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นรูปธรรม 
-เพ่ือประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงครูและครูที่ปรึกษำใน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้ำนปริมำณ 
-ครูและครูที่ปรึกษำมีกำรประสำน
ควำมร่วมมือระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน ร้อยละ 100  
ด้ำนคุณภำพ   
- ครูที่ปรึกษำได้มีส่วนร่วมใน
กำรดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหำ
และส่งเสริมนักเรียน 
 

5,000 ต.ค.65 – ก.ย.
66 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  

-กิจกรรมทัศนศึกษำ -เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในโลกธรรมชำติมำกยิ่งขึ้น 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำม.1-ม.6 ร้อยละ 80 เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำได้รับกำรพัฒนำในด้ำน
ต่ำงๆ ส่งเสริมกำรมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

170,152 ต.ค.65 – ธ.ค.
65 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  

-กิจกรรมค่ำยอบรมผู้น ำ
นักเรียนและแกนน ำ
ห้องเรียนสีขำว 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ภำวะกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี 
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
-เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 385 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนมีภำวะกำรเป็นผู้น ำ

18,000 ต.ค.65 – ก.ย.
66 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
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ห้องเรียนสีขำว สถำนศึกษำสี
ขำว สำมำรถน ำไปปฎิบัติได้ 

และผู้ตำมที่ดี สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
-นักเรียนมีควำมรู้ ห้องเรียนสี
ขำว สถำนศึกษำสีขำว สำมำรถ
น ำไปปฎิบัติและเผยแพร่ได้ 

-กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน 

-เพ่ือพัฒนำคณะกรรมกำรสภำ
นักเรียนให้มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ
และผู้ตำมที่ดี 
-เพ่ือให้นักเรียนมีกระบวนกำร
เรียนรู้ กำรท ำงำนที่เป็นระบบ
สำมำรถแก้ปัญหำได้ 

ด้ำนปริมำณ 
-คณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
จ ำนวน 20 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
-คณะกรรมกำรสภำนักเรียนมี
ภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่
ดี 
-นักเรียนมีกระบวนกำรเรียนรู้ 
กำรท ำงำนที่เป็นระบบสำมำรถ
แก้ปัญหำได้ 

9,000 ต.ค.65 – ก.ย.
66 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  

-กิจกรรมส่งเสริม
ประชำธิปไตย 

-เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังประชำธิ
ไตยให้กับนักเรียนเกิดควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
-เพื่อให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับประชำธิปไตย 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียนโรงเรยนศรีตระกูลวิทยำ 
จ ำนวน 341 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนเกิดควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

2,000 ต.ค.65 – ก.ย.
66 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
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-พัฒนำส ำนักงำนฝ่ำยกิจกำร
นักเรียน 

-เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียนให้มี
ระเบียบเรียบร้อย 
-เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
สนับสนุน ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนของโรงเรียนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ด้ำนปริมำณ 
-ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้รับกำรบริกำรด้วยควำม
สะดวก รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 
80 
ด้ำนคุณภำพ   
-ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
ปฏิบัติงำนอย่ำงระเบียบและ
เป็นระบบแบบแผน 

- ต.ค.65 – ก.ย.
66 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  

-กิจกรรมคนดีศรีตระกูล
(ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นักเรียน) 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ประพฤติตนเป็นคนดี รู้หน้ำที่ มี
วินัย ใจอำสำ มีจิตสำธำรณะ 
-เพ่ือเชิดชูเกียรติและมอบรำงวัล
ส ำหรับนักเรียนที่มีควำม
ประพฤติตำมค ำขวัญและอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 385 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี รู้
หน้ำที่ มีวินัย ใจอำสำ 
-นักเรียนมีจิตสำธำรณะและเป็น
แบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม 

2,000 ต.ค.65 – ก.ย.
66 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที ่1 ควำมปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 1 ควำมปลอดภัย 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน  
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร  สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
ผู้รับผิดชอบหลัก   ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป         บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรม ตรวจปัสสวะหำ
สำรเสพติด 

-เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน 
-เพ่ือลดกำรแพร่ระบำดของยำ
เสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน 
 

ด้ำนปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ทุกคน 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนได้รับกำรตรวจปัสสวะ
หำสำรเสพติดและห่ำงไกลจำก
ยำเสพติด ร้อยละ 100 
-นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทำงด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ 
 
 

5,000 ต.ค.65 – ก.ย.
66 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

 



 94  

-กิจกรรมกำรประกำศ
นโยบำยโรงเรียนปลอดเหล้ำ 
ปลอดบุหรี่ วันงดสูบุหรี่โลก 

-เพ่ือให้นักเรียนรู้เท่ำทันพิษภัย
ของกำรสูบบุหรี่ 
-เพ่ือลดจ ำนวนผู้สูบบุหรี่ใน
โรงเรียนและชุมชน 

ด้ำนปริมำณ 
ครูและนักเรียคนโรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยำ จ ำนวน 341 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทำงด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ 
-นักเรียนรู้เท่ำทันพิษภัยของยำ
เสพติดและอบำยมุข 

2,000 ต.ค.65 – ก.ย.
66 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

 

-กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพ
ติดโลก 

-เพ่ือให้นักเรียนรู้เท่ำทันพิษภัย
ของยำเสพติด 
-เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทั้ง
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
 

ด้ำนปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ทุกคน 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนรู้เท่ำทันพิษภัยของยำ
เสพติด 
-นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทั้งด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ 
 

1,000 ต.ค.65 – ก.ย.
66 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3(3.1) คุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน  
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม น ำควำมรู้ ตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป         บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

- เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถปรับตัว
เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย 
- เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจบทบำท
หน้ำที่ตนเองในฐำนะเป็นส่วน
หนึ่งของโรงเรียน ครอบครัว 
สังคมและประเทศชำติ 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรยีน โรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนมีควำมประพฤติดีท้ัง
กำย วำ ใจ 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

กลุ่มสำระสังคม
ศึกษำ ศำนำและ
วัฒนธรรม 
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-กิจกรรมวันส ำคัญของชำติ 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ ในร.9 ,
วันปิยมหำรำช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรพรรษำ ร.10 ) 
 

-เพ่ือแสดงออกถึงควำม
จงรักภักดี ต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 
-เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ
และส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 

ด้ำนปริมำณ 
-คณะครู นักเรียน โรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยำทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 
 
ด้ำนคุณภำพ   
-คณะครู นักเรียนแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

5,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

 

-กิจกรรมวันไหว้ครู -เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส ำนึกท่ีดี มี
ควำมกตัญญู กตเวทีคุณต่อครูผู้
สั่งสอน 
-เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและรักษำวัฒนธรรม
อันดีงำมให้คงอยู่ตลอดไป 
- 
 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียน โรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 385 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนมีควำมกตัญญูกตเวที
ต่อครูผู้สั่งสอน 
-นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติตนดีงำม 

4,000 - ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3(3.1) คุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน  
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร โรงเรียนคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน    บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมอบรมแกนน ำ
โรงเรียนคุณธรรม 
 

- เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ใน
กำรปฏิบัติงำน 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู 
และบุคลำกรเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงำม 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียน ครู และบุคลำกรเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงำม 
สำมำรถน ำมำปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

10,000 
 
 
 
- 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3(3.1-3.3) คุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน ข้อที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภำพท่ีดีและมีสุนทรียภำพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป         บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

-กิจกรรมกำรจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
เฉลี่ยตำมเกณฑ์ 
-เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพกำยแล
สุขภำพจิตที่ดีให้กับนักเรียน 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำทุกคน 
ด้ำนคุณภำพ   
-  ร้อยละ 95 ของนักเรียน
ทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเฉลี่ยตำมเกณฑ์ 
-นักเรียนสำมำรถเป็นตัวแทน
เข้ำร่วมกำรแข่งขันและพัฒนำ
ทักษะได้สูงขึ้น 
 

5,000 
 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 
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กิจกรรมกีฬำสพม.ศก.ยส.
เกมส์  

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำแทนกำรพึงยำเสพ
ติดและอบำยมุขต่ำงๆ 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม มีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพ เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง กล้ำแสดงออก ปลอด
จำกสิ่งเสพติด  
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ นันทนำกำร ร้อยละ 75  

40,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 

 

กิจกรรมกีฬำนักเรียน
นักศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำแทนกำรพึงยำเสพ
ติดและอบำยมุขต่ำงๆ 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม มีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพ เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง กล้ำแสดงออก ปลอด
จำกสิ่งเสพติด  
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ นันทนำกำร ร้อยละ 75  

15,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 
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กิจกรรมกีฬำนักเรียน 
นักศึกษำระดับภำค 
 
 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำแทนกำรพึงยำเสพ
ติดและอบำยมุขต่ำงๆ 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม มีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพ เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง กล้ำแสดงออก ปลอด
จำกสิ่งเสพติด  
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ นันทนำกำร ร้อยละ 75  

10,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 

 

กิจกรรมกีฬำนักเรียน 
นักศึกษำระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำแทนกำรพึงยำเสพ
ติดและอบำยมุขต่ำงๆ 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม มีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพ เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง กล้ำแสดงออก ปลอด
จำกสิ่งเสพติด  
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ นันทนำกำร ร้อยละ 75  

10,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 
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กิจกรรกีฬำภำยใน -เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำแทนกำรพึงยำเสพ
ติดและอบำยมุขต่ำงๆ 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม มีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพ เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง กล้ำแสดงออก ปลอด
จำกสิ่งเสพติด  
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ นันทนำกำร ร้อยละ 75  

25,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 

 

กิจกรรมกีฬำกลุ่ม -เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำแทนกำรพึงยำเสพ
ติดและอบำยมุขต่ำงๆ 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม มีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพ เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง กล้ำแสดงออก ปลอด
จำกสิ่งเสพติด  
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ นันทนำกำร ร้อยละ 75  

5,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 
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กิจกรรมกีฬำฟลอร์บอล -เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำแทนกำรพึงยำเสพ
ติดและอบำยมุขต่ำงๆ 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม มีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพ เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง กล้ำแสดงออก ปลอด
จำกสิ่งเสพติด  
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ นันทนำกำร ร้อยละ 75  

10,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 

 

กิจกรรมกีฬำฮอกก้ี
ระดับประเทศ 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำแทนกำรพึงยำเสพ
ติดและอบำยมุขต่ำงๆ 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม มีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพ เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง กล้ำแสดงออก ปลอด
จำกสิ่งเสพติด  
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ นันทนำกำร ร้อยละ 75  

10,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรยีน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 
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กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำฟุต
ซอล 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภำพ 
พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำแทนกำรพึงยำเสพ
ติดและอบำยมุขต่ำงๆ 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม มีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพ เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง กล้ำแสดงออก ปลอด
จำกสิ่งเสพติด  
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน
จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ นันทนำกำร ร้อยละ 75  

5,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3(3.2) คุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร พัฒนำทักษะกำรอ่ำน เขียน คิด วิเครำะห์ เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ลักษณะโครงกำร               โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป         บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

-กิจกรรมค่ำยอบรมท ำสื่อ
และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
กำรอ่ำน 
 

- เพ่ือให้นักเรียนได้สร้ำงสื่อและ
นวัตกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนได้
อย่ำงถูกต้องและสร้ำงสรรค์ 
-เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในกำร
อ่ำนหนังสือและสำมำรถเขียน
หนังสือได้ถูกต้องตำมหลัก
ภำษำไทย 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 20 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนสำมำรถจัดท ำสื่อและ
นวัตกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนได้
อย่ำงถูกต้องและสร้ำงสรรค์ 
-นักเรียนมีทักษะกำรอ่ำน
หนังสือได้ถูกต้องตำมหลัก
ภำษำไทย 
 

10,000 
 

- ต.ค.65 – ก.ย.
66 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 
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-กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้
โครงงำนภำษำไทย 
 
 
 
 

-เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้ 
กำรท ำโครงงำนภำษำไทยอย่ำง
ถูกต้อง 
--เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกำรคิด 
วิเครำะห์ แก้ปัญหำและกำร
น ำเสนอข้อมูลอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ด้ำนปริมำณ 
- ครู นักเรียนจ ำนวน 20 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้ กำร
ท ำโครงงำนภำษำไทยอย่ำง
ถูกต้อง 
-  นักเรียนมีทักษะกำรคิด 
วิเครำะห์ แก้ปัญหำและกำร
น ำเสนอข้อมูลอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

4,000 - ต.ค.65 – ก.ย.
66 

 
 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 

 

-กิจกรรมค่ำยส่งเสริมกำร
อ่ำนและกำรเรียนรู้
สำรำนุกรมไทย 

-เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักเรยีนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
หนังสือและสำรนุกรมไทย 
-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
เลือกอ่ำนหนังสือดีมีประโยชน์
อย่ำงหลำกหลำยและน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 20 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
-  นักเรียนรู้จักเลือกอ่ำนหนังสือ
ดีมีประโยชน์อย่ำงหลำกหลำย 

-นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
หนังสือและสำรนุกรมไทย 
 

5,000 - ต.ค.65 – ก.ย.
66 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3(3.2) ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร วันส ำคัญทำงภำษำไทย 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- กิจกรรมวันภำษำไทย
แห่งชำติ 
 

-เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
วรรณคดี วรรณกรรมในรูปแบบ
ต่ำงๆ 
-เพ่ือให้นักเรียนได้เห็น
ควำมส ำคัญและเห็นคุณค่ำของ
ภำษำไทย ภูมิใจในควำมเป็น
ไทย 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 385 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนได้เห็นควำมส ำคัญ
และเห็นคุณค่ำของภำษำไทย 
ภูมิใจในควำมเป็นไทย 
-นักเรียนได้เรียนรู้วรรณคดี 
วรรณกรรมในรูปแบบต่ำงๆ 

5,000 
 

- ภำคเรียนที่ 
1/2566 

 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 
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- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 

-เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้
เกี่ยวกับค ำประพันธ์ซึ่งเป็น
ผลงำนของสุนทรภู่ 
-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำไทย
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 385 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับค ำ
ประพันธ์ซึ่งเป็นผลงำนของ
สุนทรภู่ 
-นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนภำษำไทยอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

5,000 
 

- ภำคเรียนที่ 
1/2566 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3 (3.1) ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร  ส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวชิำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมค่ำยลูกเสือเนตรนำร ี
 

-เพ่ือพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ให้
ครบทุกด้ำน  ทั้งร่ำงกำย  
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 
-เพ่ือฝึกภำวะผู้น ำให้แก่นักเรียน  
กล้ำคิด  กล้ำท ำ และ กล้ำ
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
-เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในกำร
ปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

ด้ำนปริมำณ 
 -  นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น 
ร้อยละ 100 ได้เข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน  
ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียนเห็นคุณค่ำของตนเอง  
มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 
มีทักษะในกำรจัดกำร  กำร
ท ำงำน  สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
สังคมได้เป็นอย่ำงดี   

15,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 

 



 109  

-กิจกรรมสวนสนำมลูกเสือ 
วันคล้ำยวันสถำปนำคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ 
 

-เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนำรี 
ผู้บังคับบัญชำได้น้อมร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว 
-เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนำรี 
ผู้บังคับบัญชำได้ประกอบพิธี
ทบทวนค ำปฎิญำณและสวน
สนำม 

ด้ำนปริมำณ 
 -  นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น 
ร้อยละ 100 ได้เข้ำร่วมกิจกรรม
น้อมร ำลึกฯ  
ด้ำนคุณภำพ 
- ลูกเสือ เนตรนำรี 
ผู้บังคับบัญชำได้น้อมร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว 

500 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 

 

-กิจกรรมสนับสนุนกำร
ด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำวิชำ
ทหำร 
 

-เพ่ือรำยงำนตัวนักศึกษำวิชำ
ทหำรชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3  
-เพ่ือน ำนักเรียนเข้ำรับกำร
คัดเลือกกิจกรรมนักศึกษำวิชำ
ทหำรชั้นปีที่ 1  

ด้ำนปริมำณ 
 -  นักศึกษำวิชำทหำรชั้นปี่ 2 
และ ชั้นปีที่ 3 เข้ำรับกำรำยงำน
ตัว ร้อยละ 100 
-นักศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ 1 
ผ่ำนกำรคัดเลือก ร้อยละ 100 
ด้ำนคุณภำพ 
- นักศึกษำวิชำทหำรมีควำม
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยมอันพึง
ประสงค์ 
 

7,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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-ค่ำยจิตอำสำพัฒนำโรงเรียน -เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีจิต
อำสำ เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม และมีควำมเอ้ือเฟ้ือต่อ
กัน 

ด้ำนปริมำณ 
 -  นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำย  
ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียนมีจิตอำสำ เสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมี
ควำมเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
 

2,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 

 

-ค่ำยบ ำเพ็ญประโยชน์ 
 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระเบียบวินัยมำกขึ้น 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมัคคี
และน ำประโยชน์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน  

ด้ำนปริมำณ 
 -  นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 97 คน เข้ำร่วม
กิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ร้อย
ละ 100  
ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
ควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมมี
ระเบียบวินัย และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
 
 

2,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร  
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-กิจกรรมวันมหำวชิรำวุธ -เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนำรี 
ผู้บังคับบัญชำได้น้อมร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำน
ก ำเนิดลูกเสือไทย 

ด้ำนปริมำณ 
 -  นักเรยีนมัธยมศึกษำตอนต้น 
จ ำนวน 150 คน  
ด้ำนคุณภำพ 
- ลูกเสือ เนตรนำรี 
ผู้บังคับบัญชำได้น้อมร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว 

500 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 4 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที ่4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร  ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนื 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ ำเพื่อ
กำรเกษตรภำยในแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมกำรจัดหำอุปกรณ์
ส ำหรับปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้
-กิจกรรมจัดซื้อพันธ์สัตว์เลี้ยง 
 

-เพื่อสืบสำนศำสตร์พระรำชำ 
แนวคิด กำรด ำเนนิชีวิตตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อเสริมทักษะอำชีพต่ำงๆให้
นักเรียนยุค 4.0 มีงำนท ำ มีรำยได้
ระหว่ำงเรียน น ำควำมรู้ไปใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต 
 -เพือ่พัฒนำสภำพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ตำมศำสตร์ของ
พระรำชำส ำหรับนักเรียน ชุมชน 
เครือข่ำยและบุคคลทั่วไป 

ด้ำนปริมำณ 
 -  พื้นที่ว่ำงขนำด 4 ไร่ พัฒนำเป็น
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับ
นักเรียนและชุมชน 
-นักเรียนและบุคลำกรร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  
ด้ำนคุณภำพ 
- มีแหล่งกำรเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
ที่สมบูรณ์และเอื้อต่อกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอน 
- มีกำรเสริมสร้ำงอำชีพต่ำงๆให้กบั
นักเรียนท่ีจะเป็นอนำคตของชำติ ตำม
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน    

1,500 
 
 

2,000 
 
 

1,500 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

นำยปฏิภำณ  ศรมีำศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3(3.1)  ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- กิจกรรมวันมำฆบูชำ 
 
-กิจกรรมวันวิสำขบูชำ 
 
-กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำ
และวันเข้ำพรรษำ 
 

-เพ่ือสืบสำน รักษำขนมธรรม
เนียมประเพณีอันดีงำมของไทย 
-เพ่ือปลูกฝังจิตใจ ควำมศรัทธำ
ของผู้เรียนให้ยึดมั่นใน
พระพุทธศำสนำ  
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ระลึกถึง
ควำมส ำคัญและทรำบประวัติ
ควำมเป็นมำของวันส ำคัญต่ำงๆ 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียน บุคลำกรครูโรงเรียน
ศรีตระกูลวิทยำเข้ำร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80  
ด้ำนคุณภำพ   
- ผู้เรียน ครู บุคลำกรมีควำม
ตระหนัก เห็นคุณค่ำ ร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสำนประเพณีอัน
ดีงำมของไทย  

4,000 
 

4,000 
 
 

5,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 4 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ. ข้อท่ี 2 ด้ำนโอกำส ข้อท่ี 3  ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อท่ี 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำใหผู้้เรยีนมีคณุภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

โครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพี 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรยีน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ
- ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเพ่ือ
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้สู่
อำชีพในฝัน 

-เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ฝึกประสบกำรณ์ในกิจกรรม
งำนอำชีพที่นักเรียนถนัด สนใจ
และเหมำะสมกับศักยภำพของ
ตนเอง  
- เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียน
มีรำยได้ระหว่ำงเรียนและรู้จักใช้
เวลำว่ำงให้เกิด ประโยชน์  
- เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีของ
นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ต่อหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้ำนปริมำณ 
-ร้อยละ 100 มัธยมศึกษำปีที่ 1 - 
6 มีประสบกำรณ์ในงำนอำชพีที่
ถนัดสนใจและเหมำะสมกับ
ศักยภำพของตนเอง  
 - ร้อยละ 100 มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 
6 มีรำยได้ระหว่ำงเรียนและรู้จักใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน ์- ร้อยละ 
95 มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 เกิด
จิตส ำนึกที่ดีต่อหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1 – 6 

5,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำน

อำชีพ 
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 มีประสบกำรณ ์ในงำนอำชีพที่ถนัด
สนใจและเหมำะสมกับศักยภำพ
ของตนเองอยู่ในระดับดีมำก 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1 – 
6 มีรำยได้ระหว่ำงเรียน และรู้จักใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์อยู่ใน
ระดับดีมำก  
- นักเรียนชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1 – 6 
เกิดจิตส ำนึกที่ด ีต่อหลัก 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับดีมำก 

- จัดหำพัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์งำนคหกรรม 
 

- เพ่ือให้นักเรียนมีพัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงเหมำะสม 
- เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมวิชำคหกรรมตำมที่
หลักสูตรก ำหนด 
- เพ่ือให้นักเรียนน ำควำมรู้วิชำค
หกรรมไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรเรียนรู้ 
งำนคหกรรม อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
ครบ ร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนได้ใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเหมำะสม 
- นักเรียนได้ปฏบิัติกิจกรรม วิชำค
หกรรม ตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
- นักเรียนน ำควำมรู้ในกิจกรรม
วิชำคหกรรมไปปฏบิัติจริงใน
ชีวิตประจ ำวนัได ้

10,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำน

อำชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3(3.1)  ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมสู่กำรเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 
 

-เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งกำย จิตใจ สติปัญญำ 
มีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต 
สำมำรถตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ ร้อยละ 80 เข้ำร่วม
กิจกรรม 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนเป็นผู้มีควำมรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต 
สำมำรถตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

2,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- กิจกรรมวันอำเซียน 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำคม
อำเซียน 
-เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและชุมชนปรับโลก
ทัศน์ให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ครู นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
90 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียน ครู มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกีย่วกับประชำคมอำเซียน 
ร้อยละ 80 
-นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ
ชุมชนปรับโลกทัศน์ให้พร้อมเข้ำ
สู่ประชำคมอำเซียน ร้อยละ 80 

5,000 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 4 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 2(2.2)  ด้ำนโอกำส 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมคีุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนแนะแนว 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวชิำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศม.3,ม.6 
-กิจกรรมประชำสัมพันธ์งำน
แนะแนว 
-กิจกรรมแนะแนวนอก
สถำนที่ 
 

- เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักตนเองมำก
ขึ้น ในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมถนัดของตน 
-เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักกำรจัด
กำรศึกษำในโรงเรียนและใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
- เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถวำงแผน
กำรศึกษำต่อได้อย่ำงถูกต้อง 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
อำชีพสุจริตและมีทักษะในกำร
ท ำงำน 

ด้ำนปริมำณ 
 -  ร้อยละ 80ของนักเรียนป.6
และม.3ได้รับกำรแนะแนว
กำรศึกษำต่อ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนม.6 
สำมำรถสอบเข้ำเรียนต่อหรือมี
อำชีพที่เหมำะสม 
ด้ำนคุณภำพ 
 -  งำนแนแนะวมีกำร
ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ 

2,000 
10,000 
2,000 

 
3,000 

 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ม.1,ม.4 
 

- เพ่ือประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ม.และม.4 ปีกำรศึกษำ 2566 
-เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของ
นักเรียนม.1และม.4ในกิจกรรม
ต่ำงๆของโรงเรียน  
- เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้
นักเรียนสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่ำงมีควำมสุข 
 

ด้ำนปริมำณ 
 -  ร้อยละของนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศม.1 และม.4 
ด้ำนคุณภำพ 
 -  งำนวิชำกำรมีกำรด ำเนินงำน
ที่มีประสิทธิภำพ 

3,000 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 

 

-กิจกรรมทุนโควตำโรงเรียน
ศรีตระกูลวิทยำ 

- เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยำได้รับทุนและ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ 
-เพ่ือช่วยเหลือผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ
ในกำรส่งเสริมบุตรเรียนดี ควำม
ประพฤติดีและขำดแคลนทุน
ทรัพย์ 
 

ด้ำนปริมำณ 
 -  นักเรียนร้อยละ 10 จำก
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ 
ด้ำนคุณภำพ 
 -  งำนแนะแนวมีกำร
ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ 

- 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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กลยุทธ์ที่  3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 3 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 2(2.2)  ด้ำนโอกำส 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมคีุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร ศ.ต.ว.ร่วมใจให้โอกำสทำงกำรศึกษำพัฒนำอำชีพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวชิำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมพบกลุ่มทำงเลือก 
 

- เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทัว่ไป
ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนตำมหลักสตูร 
- เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทัว่ไป
ได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมควำม
พร้อมและศักยภำพ 
- เพื่อแก้ไขปัญหำกำรติด 0 , ร ,
มส.และกำรออกกลำงคัน 
-เพื่อรองรับกำรมีงำนท ำในอนำคต 
-เพื่อพัฒนำห้องศูนย์ประสำนงำน
โครงกำรให้มีควำมสะดวกพร้อมใช้
งำน 

ด้ำนปริมำณ 
 -  นักเรียนที่พลำดโอกำสทำง
กำรศึกษำ ร้อยละ 80 ได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำจนจบตำมหลักสตูร 
-ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ใน
โครงกำรฯมีควำมพึงพอใจ 
ด้ำนคุณภำพ 
-นักเรียนกลุ่มที่พลำดโอกำสทำง
กำรศึกษำหรือบุคคลทั่วไปที่มีอำยุ 
12 – 20 ปี ได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำจนจบกำรศึกษำตำม
หลักสูตร 

 
3,000 

 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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กลยุทธ์ที่  3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 3 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 2(2.2)  ด้ำนโอกำส 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมคีุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   

ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวชิำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล      บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

 

-เพ่ือคัดกรองและประเมิน
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
นักเรียนและพัฒนำกำรของ
นักเรียนแต่ละคน 
-เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล ที่เหมำะสมต่อ
พัฒนำกำรและควำมต้องกำร
พิเศษของนักเรียนแต่ละคน 

 

ด้ำนปริมำณ 
 - นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับกำร
คัดกรองจำกครูผู้สอนและ
ประเมินพ้ืนฐำนตำมระดับ
ควำมสำมำรถและพัฒนำกำร 
ด้ำนคุณภำพ 
 -  โรงเรียนมีฐำนข้อมูลนักเรียน
ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
รวม นักเรียนทุกคนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

500 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
นำงสำวกัลยำ อุตะมะ 
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-กิจกรรมพัฒนำสื่อกำรเรียน
กำรสอนนักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

- เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ ส ำหรับกำร
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
-เพ่ือให้กำรปฎิบัติงำนมีระบบ
และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
- เพ่ือให้นักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ทุกคน
ได้รับกำรพัฒนำทั้ง 3 ด้ำน 

ด้ำนปริมำณ 
 -  มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์  
ด้ำนคุณภำพ 
 -  โรงเรียนมีสื่อหรือนวัตกรรม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มี
ฐำนข้อมูลนักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรวม 
นักเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำ 
อย่ำงมีคุณภำพทุกคนทุกด้ำน
และเรียนอย่ำงมีควำมสุข 
-กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 

3,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
นำงสำวกัลยำ อุตะมะ 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงเสริมศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับให้เป็นมืออำชีพ  มีทักษะในกำรปฏิบัติงำน  สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ในศตวรรษท่ี 21 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 5 กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3  ด้ำนคุณภำพ (3.5) พัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2(2.4) กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพด้วยนวัตกรรมสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
โครงกำร พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
ผู้รับผิดชอบหลัก    งำนบุคคล 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป        บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมประชุม อบรม 
สัมมนำ ศึกษำดูงำน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลำกร 

 

-เพ่ือให้บุคลำกรโรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยำ ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำร
อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและ
นอกสถำนศึกษำ และสำมำรถ
น ำผลกำรพัฒนำของตนเองมำ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง มี
ประสิทธิภำพ 

ด้ำนปริมำณ 
- ครูและบุคลำกรในโรงเรียน   
ศรีตระกูลวิทยำ จ ำนวน 30 คน  
ด้ำนคุณภำพ   
- ร้อยละ 100 ของบุคลำกรใน
โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะอย่ำงต่อเนื่องตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

80,000 
 
 
- 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

งำนบุคคล 
นำงสำวบุรินทร์  

รับรอง 
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-กิจกรรมสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจ 
 
 
 
 

- เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้
บรรลุตำมเป้ำหมำย 
 

ด้ำนปริมำณ 
- บุคลำกรในโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 30 คน  
- โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจอย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
ด้ำนคุณภำพ   
- ร้อยละ 80 ของบุคลำกรใน
โรงเรียนมีควำมพึงพอใจ มีขวัญ
และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ 

10,000 
 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

งำนบุคคล 
นำงสำวบุรินทร์  

รับรอง 
 

 

-กิจกรรมจัดจ้ำงครูสำขำที่
ขำดแคลน จ ำนวน 2 อัตรำ 

- เพ่ือจัดหำอัตรำก ำลังครูให้
เพียงพอและตรงตำมสำขำ
วิชำเอก 
 

ด้ำนปริมำณ 
- จ ำนวนครูอัตรจ้ำง 2 อัตรำ 
สำขำวิชำพลศึกษำและสำขำ
ศิลปะ 
ด้ำนคุณภำพ   
-โรงเรียนมีอัตรำก ำลังครูที่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

211,889 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

งำนบุคคล 
นำงสำวบุรินทร์  

รับรอง 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงเสริมศักยภำพของบุคลำกรทุกระดับให้เป็นมืออำชีพ  มีทักษะในกำรปฏิบัติงำน  สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ในศตวรรษท่ี 21 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 1  ด้ำนควำมปลอดภัย 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 1(1.2) คุณภำพของผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพด้วยนวัตกรรมสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
โครงกำร  ส่งเสริมสุขภำพนักเรียน ครูและบุคลำกร 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-จัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ 
 

- เพ่ือจัดให้มียำและเวชภัณฑ์
ส ำหรับให้บริกำรนักเรียนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- เพ่ือให้นักเรียน ครูและ
บุคลำกรได้รับกำรบริกำรด้ำน
สุขภำพอนำมัยที่ดีและเพียงพอ 
-เพ่ือจัดห้องพยำบำลให้มีควำม
พร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำง
เพียงพอ 

ด้ำนปริมำณ 
-มียำและเวชภัณฑส์ ำหรับ
ให้บริกำรนักเรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน 
ร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียน ครูและบุคลำกรใน
โรงเรียนมียำและเวชภัณฑ์ ร้อย
ละ 90 
- ผู้รับบริกำรมคีวำมพึงพอใจใน
งำนอนำมัย ร้อยละ 90 

5,000 
- 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

นำงสำวนิษฐำ   
วงพิทักษ์ 
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-ส่งเสริมสุขภำพปำกและช่อง
ฟัน 
 

- เพ่ือส่งเสริมสุขภำพปำกและ
ช่องฟัน ส ำหรับบริกำรนักเรียน
ม.1 
- เพ่ือให้บริกำรด้ำนสุขอนำมัยที่
ดี เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
 -เพ่ือจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับกำร
แปรงฟัน ให้เป็นหน่วยพยำบำล
ที่มีคุณภำพ 

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแล
สุขภำพปำกและช่องฟัน  ร้อย
ละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียน ครูและบุคลำกรใน
โรงเรียนมีสุขภำพปำกและช่อง
ฟันสมบูรณ์ ร้อยละ 80 

1,000 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

นำงสำวนิษฐำ   
วงพิทักษ์ 

 

-จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์งำน
อนำมัย 
 

-เพ่ือให้มีพัสดุ อุกรณ์งำนอนำมัย
ส ำหรับให้บริกำรครู นักเรียน 
- เพ่ือให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
อนำมัยที่ดีและเพียงพอ 
-เพ่ือให้ห้องพยำบำลให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์งำนอนำมัยที่เพียงพอ
พร้อมในกำรให้บริกำร 
  

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำร
ดูแลสุขภำพ ร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียน ครูและบุคลำกรใน
โรงเรียนมพัีสดุ อุปกรณ์ส ำหรับ
กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ ร้อย
ละ 80 
- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจใน
งำนอนำมัย ร้อยละ 80 

4,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

นำงสำวนิษฐำ   
วงพิทักษ์ 

 

 
 
 



 127  

กลยุทธ์ที่ 5พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำร จัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล  
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 6 กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร   พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและนิเทศภำยใน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวชิำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป    บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

-กิจกรรมนิเทศภำยใน 
 
 

- เพ่ือให้ครูและบุคลำกรมี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ 

เทคนิค วิธีกำรที่ดีและมี

ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน 

 

ด้ำนปริมำณ 
-ครูและบุคลำกรโรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยำ ร้อยละ 100 ได้รับ
กำรนิเทศภำยใน 
ด้ำนคุณภำพ 
-ครูและบุคลำกรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีทักษะ เทคนิค 
วิธีกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 

300 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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-กิจกรรมประกันคุณภำพ
ภำยนอก รอบ 4 
- 
 

- เพ่ือให้ครูและบุคลำกรมีส่วน

ร่วมในกำรประเมินและได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำนตำม

คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ตำมท่ี สมศ.ก ำหนด 

ด้ำนปริมำณ 
-ครูและบุคลำกรโรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยำ ร้อยละ 100 ได้
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประเมิน
ภำยนอก(สมศ.) 
ด้ำนคุณภำพ 
-โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำได้รับ
กำรรับรองคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

- 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 

 

-กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมประกันคุณภำพ
ภำยใน 
 

- เพ่ือให้ครูและบุคลำกรมีส่วน

ร่วมในกำรรับกำรนิเทศ ก ำกับ 

ติดตำประกันคุณภำพภำยใน

และมีผลกำนิเทศ ก ำกับติดตำม

และประกันคุณภำพภำยใน

เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด 

ด้ำนปริมำณ 
-ครูและบุคลำกรโรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยำ ร้อยละ 100 เข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมประกันคุณภำพภำยใน 
ด้ำนคุณภำพ 
-โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำมีผล
นิเทศ ก ำกับ ติดตำมประกัน
คุณภำพภำยในเป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนด 
 
 
 

1,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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-กิจกรรมพัฒนำงำนประกัน
คุณภำพภำยในและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมิน
ประจ ำปี(SAR) 

- เพ่ือให้ครูและบุคลำกรร่วมกัน
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
- เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองประจ ำปี(SAR) 
รำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด
และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

ด้ำนปริมำณ 
-ครูและบุคลำกรโรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยำ ร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน 
-มีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
(SAR) 
ด้ำนคุณภำพ 
-ระบบประกันคุณภำพภำยในมี
ประสิทธิภำพ 
-โรงเรียนมีรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองประจ ำปี(SAR) 
รำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด
และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  
 

1,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล                
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 6 กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
 
 

- เพ่ือให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมบทบำทอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
- เพ่ือให้กำรก ำกับ ติดตำม ดูแล
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำให้บรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
-คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนได้ปฎิบัติหน้ำที่ตำม
บทบำท อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้
พื้นฐำน สำมำรถก ำกับ ติดตำม 
ดูแลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยร้อยละ 100 

2,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล                
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 6 กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร สำนสัมพันธ์ด้วยหลกั 3 ร่วม ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-ประชุมตัวแทนชุมชนและ
หัวหน้ำชุมชน 
 
-กิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือ
ชุมชนในงำนต่ำงๆ 
 

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและ
บุคลำกรของโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชนและ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร  
- เพ่ือให้ชุมชนและเครือข่ำย
ผู้ปกครองมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
โรงเรียนและอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข  

ด้ำนปริมำณ 
-นักเรียน บุคลำกร มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน ร้อยละ 80 
-หัวหน้ำชุมชนหรือเครือข่ำย
ผู้ปกครองมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
โรงเรียน ร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- ส่งเสริมกำรปฎิบัติหน้ำที่อย่ำง
มีประสิทธิภำพของโรงเรียนให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
ร้อยละ 80 

3,000 
 
 
- 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำร จัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 6 กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร  พัฒนำระบบงำนพัสดุและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล        บริหำรงำนทั่วไป        บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-ส ำรวจควำมต้องกำรใช้วัสดุ 
-จัดหำ จัดซื้อ 
-ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยวัสดุให้
แต่ละฝ่ำย/งำน 
-สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

- เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภำพและเพียงพอ ต่อกำรใช้
งำนในสถำนศึกษำ 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีคุณภำพและเพียงพอ 
ต่อกำรใช้งำนในสถำนศึกษำ 
ด้ำนคุณภำพ   
- ร้อยละ 100 โรงเรียนสำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรต่ำง 
ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

200,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

น.ส.หิรัฐติมำภรณ์ ขุมทอง 
นำยจกัรกฤษณ์  ชนะชัย 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำร จัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล 

จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 6 กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจทิัล ข้อที่ 3 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเทำ่เทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที ่4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยแผนงำน งบประมำณและงำนบุคคล 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนบัสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนท่ัวไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

-กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน 
-กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กำร
เรียน 
-กิจกรรมค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน 
- 
 
 
 
 

-เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยำมีโอกำสได้รับ
กำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนได้รับหนังสือเรียนฟรี
ตลอดปีกำรศึกษำร้อยละ 100 
-นักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน ร้อยละ 100 
-นักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่ำ
เครื่องแบบ ร้อยละ 100  
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำได้รับกำรศึกษำโดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย ที่ภำครัฐสนับสนุน 

 
406,768 

 
199,680 

 
198,700 

 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 

นำงสุกฤตำ  บุตร
อ่อน 

ฝ่ำยแผนงำน 
งบประมำณและ

บุคคล  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล                
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร ซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์และยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมซ่อมบ ำรุงรักษำ
เครื่องยนต์และยำนพำหนะ 
ครุภัณฑ์ 
 

-เพ่ือจัดระบบกำรให้บริกำรด้ำน
ยำนพำหนะในโรงเรียนมีควำม
คล่องตัว มีควำมปลอดภัยและมี
ประสิทธิภำพ 
 

ด้ำนปริมำณ 
-ซ่อมแซมดูแลรถยนต์ของ
โรงเรียน พร้อมใช้งำน จ ำนวน 3 
คัน 
ด้ำนคุณภำพ   
- รถยนต์ของโรงเรียนอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน สำมำรถ
ให้บริกำรครูและนักเรียนได้
อย่ำงปลอดภัย มีประสิทธิภำพ 
 
 

20,000 
 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 
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-กิจกรรมจัดซื้อน้ ำมัน
เชื้อเพลิง 

-เพ่ือจัดหำน้ ำมันเชื้อเพลิง
ส ำหรับใช้ในกิจกรรมต่ำงๆที่
เอ้ืออ ำนวยกำรต่อกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ 

ด้ำนปริมำณ 
-ซ่อมแซมดูแลรถยนต์ของ
โรงเรียน พร้อมใช้งำน จ ำนวน 3 
คัน 
ด้ำนคุณภำพ   
- รถยนต์ของโรงเรียน มีน้ ำมัน
เชื้อเพลิง อยู่ในสภำพพร้อมใช้
งำน สำมำรถให้บริกำรครูและ
นักเรียนได้อย่ำงปลอดภัย มี
ประสิทธิภำพ 
 

3,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 3 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 2 ด้ำนโอกำส ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร  จัดหำรถและค่ำรถรับส่งนักเรียนที่ยำกจน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน    บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-จัดหำรถรับส่งนักเรียนที่
ยำกจนและระยะทำงไกล 
-จัดหำน้ ำมันเชื้อเพลิงใช้
ส ำหรับรถบริกำรรับ ส่ง
นักเรียน 
-จัดหำบุคลำกรขับขี่พำหนะ
รับส่งนักเรียนที่มีควำม
เชี่ยวชำญ 
 

- เพ่ือให้นักเรียนที่ยำกจนและ
ระยะทำงไกลได้รับกำรบริกำร
รถรับ ส่งอย่ำงท่ัวถึง 
-เพ่ือจัดหำน้ ำมันเชื้อเพลิง
ส ำหรับรถรับ ส่งนักเรียนให้
เพียงพอและใช้งำนได้ทันที 
 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำ จ ำนวน 385 คน 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนได้รับกำรบริกำรรถรับ 
ส่ง อย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ คิด
เป็นร้อยละ 90 

120,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 3 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 2 ด้ำนโอกำส ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร  สนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยแผนงำน งบประมำณและบุคคล       
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน    บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-จัดซื้อเสื้อโปโลสีม่วงและสี
ขำว และชุดกีฬำ ส ำหรับ
นักเรียนยำกจน  

- เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับเสื้อ
โปโลประจ ำวัน 
-เพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำยใน
ครอบครัวของนักเรียน 
-เพ่ือสร้ำงควำมเป็นระเบียบ 
วินัยในกำรแต่งกำยของนักเรียน 
 
 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นและนักเรียนที่ยำกจน  
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนทุกคนได้รับเสื้อโปโล
ประจ ำวันอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐำน
ในกำรศึกษำและมีควำมเป็น
ระเบียบในกำรแต่งกำย ลด
ค่ำใช้จ่ำยประจ ำวัน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 

150,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 
 

ฝ่ำยแผนงำน 
งบประมำณและ

บุคคล       
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-จัดซื้อกระเป๋ำนักเรียน
ส ำหรับนักเรียนยำกจน  

- เพ่ือให้นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 
1 ได้รับกระเป๋ำอย่ำเพียงพอ 
- เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้
นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
ได้รับปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นใน
กำรศึกษำ 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนชั้นม.1 ทุกคนและ
นักเรียนยำกจน 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนชั้นม.1ได้รับกระเป๋ำ
อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนใน
กำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 100 

25,000 - ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 

ฝ่ำยแผนงำน 
งบประมำณและ

บุคคล       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 139  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล                
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร เฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิด2019) ส ำหรบัครู นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมจัดหำแอลกอฮอล์
ล้ำงมือ 
-กิจกรรมจัดหำหน้ำกำก
อนำมัย 
-กิจกรรมจัดท ำป้ำยส่งเสริม
ควำมรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนำ
(โควิด2019) 
 
 

- เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกันตำม
มำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข
ให้นักเรียน บุคลำกรในโรงเรียน
ปลอดภัยจำกเชื้อไวรัสโคโรนำ(โควิด
2019)  
- เพื่อจัดหำแอลกอฮอล์ส ำหรับล้ำง
มือ หน้ำกำรอนำมัยและอุปกรณ์
ป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ(โค
วิด2019)  
-เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับโรคติด
เชื้อวัสโคโรนำ(โควิด2019) กำร
ป้องกันและกำรรักษำอนำมัยของ
นักเรียน ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 

ด้ำนปริมำณ 
-งำนอนำมัยมีแอลกอฮอล์ หน้ำกำก
อนำมัยและเครื่องมือป้องกันเชือ้วัส
โคโรนำส ำหรับนักเรียนครูและ
บุคลำกรร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียน ครูและบุคลำกรทุกคนมี
ควำมรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนำ (โค
วิด2019) ร้อยละ 100 
-มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ของงำนอนำมยัต่อมำตรกำรกำร
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนำ(โควิด
2019)อยู่ในระดับมำก ร้อยละ 80 

- 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล                
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 6 กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร เพิ่มประสิทธิภำพค่ำสำธำรณูปโภคภำยในโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยแผนงำน งบประมำณและบุคคล 

ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1.ขั้นวำงแผน (P) 
ประชุมวำงแผนจัดท ำ
โครงกำร 
2.ขั้นด ำเนินกำร (D) 
จัดประชุมพิจำรณำจัดสรรหำ
ค่ำสำธำรณูปโภคท่ีจ ำเป็นต่อ
กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำ
กำรศึกษำภำยในโรงเรียน  
ได้แก่ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ 
ค่ำโทรศัพท์ 
3.ขั้นก ำกับติดตำมผล (C)  
4.ขั้นประเมินผล (A)  

- เพ่ือใช้จ่ำยค่ำไฟฟ้ำ  ค่ำ
น้ ำประปำ  ค่ำโทรศัพท์ ของ
โรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภำพ 
-เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำร
บริกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้
เกิดประสิทธิภำพ 
-เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
สำธำรณูปโภคภำยในโรงเรียน
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำม
ระเบียบกำรของทำงรำชกำร 
 

ด้ำนปริมำณ 
-- จัดสรรค่ำสำธำรณูปโภค
สำหรับเป็นค่ำไฟฟ้ำ  ค่ำ
น้ ำประปำของโรงเรียนได้อย่ำง
เพียงพอ 
ด้ำนคุณภำพ   
-กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
โรงเรียนมีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพ 

353,148  - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

นำงสำววีรำภรณ์  
วิเศษ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล                
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 6 กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3 ด้ำนคุณภำพ  ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร จัดเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ต 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป   

ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1.ขั้นวำงแผน (P) 
ประชุมวำงแผนจัดท ำโครงกำร 
2.ขั้นด ำเนินกำร (D) 
จัดประชุมพิจำรณำจัดสรรหำค่ำ
อินเตอร์เน็ต เพื่อกำรบริกำร
นักเรียนและครู 
3.ขั้นก ำกับติดตำมผล (C)  
4.ขั้นประเมินผล (A)  
-สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
เสนอต่อผู้บริหำรรับทรำบ    

-เพ่ือให้โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงในกำรติดต่อ
ข่ำวสำรในระบบสำรสนเทศ
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภำพ 
- เพ่ือใช้เป็นค่ำเช่ำสัญญำณ
อินเตอร์ของโรงเรียนให้
เพียงพอและเหมำะสม 
 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนและบุคลำกร ร้อยละ 
100 ได้รับบริกำรสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตควำมเร็วมสูงและ
เพียงพอ 
ด้ำนคุณภำพ   
-โรงเรียนมีสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่มี
ประสิทธิภำพในกำรสสนับสนุน 
บริกำรข้อมูลสำรสนเทศและจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 

10,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

นำยธนกฤต บุตรอ่อน  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล                
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 6 กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 

สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ ข้อ 4.2 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลฯเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่2 (2.6)  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร จัดซื้อเคร่ืองสแกนเวลำปฏบิัติรำชกำรพร้อมเครื่องคอมพิเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    งำนบุคคล   

ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1.ขั้นวำงแผน (P) 
วิเครำะห์สภำพปัญหำและควำม
ต้องกำรของบุคลำกร 
2.ขั้นด ำเนินกำร (D) 
จัดท ำโครงกำรและเสนอ
โครงกำรเพื่อขออนุมัติ
งบประมำณต่อหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ 
3.ขั้นก ำกับติดตำมผล (C)  
4.ขั้นประเมินผล (A)  
-สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
เสนอต่อผู้บริหำรรับทรำบ    

-เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล
ให้มีควำมคล่องตัว มี
ประสิทธิภำพ 
-เพ่ือใช้บันทึก เวลำปฏิบัติ
รำชกำรและเก็บข้อมูลของ
บุคลำกรในโรงเรียน 
 

ด้ำนปริมำณ 
- เครื่องสแกนนิ้ว พร้อมครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด 
- ครูและบุคลำกรโรงเรียนศรตีระกูล
วิทยำ จ ำนวน 30  คน  
ด้ำนคุณภำพ   
-ร้อยละ 80 โรงเรียนสำมำรถ
บริหำรงำนโดยใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- ร้อยละ 100 ของบุคลำกรใน
โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึก
เวลำปฏิบตัิรำชกำร 
 

34,497 
 

ตุลำคม 2565 – 
ธันวำคม 2565 
 
 

งำนบุคคล  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรและสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่ดี  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล                
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ขอ้ที่ 2 (2.8)  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ. ข้อที่ 3 : ด้ำนคุณภำพ ข้อที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ ข้อ 4.2 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลฯเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที ่2 (2.6)  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 2 ยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำใหส้อดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 
โครงกำร ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบหลัก    งำนบุคคล   

ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1.ขั้นวำงแผน (P) 
-ประชุมชี้แจง จัดท ำโครงกำร 
2.ขั้นด ำเนินกำร (D) 
-จัดค่ำยพัฒนำทักษะกำร
ออกแบบสร้ำงสรรค์โดยใช้
เครื่องมือด้ำน ICT 
3.ขั้นก ำกับติดตำมผล (C)  
4.ขั้นประเมินผล (A)  
-สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
เสนอต่อผู้บริหำรรับทรำบ    

- เพ่ือพัฒนำทักษะกำร
ออกแบบสร้ำงสรรค์โดยใช้
เครื่องมือด้ำน ICT 
- เพ่ือศึกษำและพัฒนำทักษะ 
ICT โดยใช้ทักษะกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือสู่แนวทำงกำร
พัฒนำโครงงำน 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีทักษะ
กำรออกแบบสร้ำงสรรค์โดยใช้
เครื่องมือด้ำน ICT ที่เพ่ิมขึ้น 

ด้ำนคุณภำพ   
นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรทักษะ
กำรออกแบบสร้ำงสรรค์โดยใช้
เครื่องมือด้ำน ICT ต่อยอดพัฒนำ
โครงงำน เพื่อคัดสรรส ำหรบักำรเข้ำ
แข่งขันเวทีแข่งทักษะทำงวิชำกำร
ประจ ำปไีด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

60,00 
 

ภำคเรียนที่ 
1/2566 
 
 

นำงสุกฤตำ  บุตรอ่อน  
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และระดมก ำลังทรัพยำกร สร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่เข้มแข็งอัน
เกิดจำกกำรร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่ำงๆ                
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.ข้อที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ.ข้อที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
โครงกำร  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำงำนห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยวิชำกำร 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
 
 
 
-กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเพ่ือ
กำรเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนำปรับปรุง
ห้องสมุด 
 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
กำรอ่ำนและค้นคว้ำด้วยตนเอง 
-เพ่ือจูงใจให้นักเรียนใช้บริกำร
ห้องสมุดมำกข้ึน 
-เพ่ือให้ห้องสมุดมีหนังสือที่
ทันสมัยหลำกหลำยเพียงพอกับ
ควำมต้องกำรของครูและ
นักเรียน 
-เพ่ือสงเสริมกิจกรรมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

ด้ำนปริมำณ 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มี
หนังสือค้นคว้ำเพ่ือพอต่อควำม
ต้องกำร 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 80 
ของห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์
นิตยสำรที่เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 80 รู้
วิธีกำรค้นคว้ำหนังสือสำรำนุกรม

- 
 
 
 

20,000 
 

5,000 
 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 

นำยยศธนำ ค ำศรี  
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-กิจกรรมสัปดำห้องสมุด 
 

 
- เพ่ือให้ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์
นิตยสำรที่ทันสมัยเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของนักเรียน ครู 
ชุมชน 
- เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันตอบปัญหำจำก
หนังสือสำรำนุกรมไทยในระดับ
จังหวัดและระดบัภำคต่อไป 
 
 

ไทย 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มี
ควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ ภำยในห้องสมุด 
ด้ำนคุณภำพ   
- ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ใช้
พัฒนำงำนและมีหนังสือและสื่อ
กำรเรียนรู้ที่ดีให้บริกำร 
- ห้องสมุดสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรในกำรสืบค้น
ข้อมูลได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
- นักเรียนและบุคลำกรของ
โรงเรียนเห็นควำมส ำคัญของ
กำรอ่ำนและรักกำรอ่ำนมำกข้ึน 
- นักเรียนสนใจแสวงหำควำมรู้
จำกแหล่งต่ำงๆ   สำมำรถใช้
ห้องสมุด  แหล่งควำมรู้และสื่อ
ต่ำงๆได้ 

 
 
 

3,000 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และระดมก ำลังทรัพยำกร สร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่ เข้มแข็งอัน
เกิดจำกกำรร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่ำงๆ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 (2.8) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย ข้อท่ี 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร พัฒนำแหล่งเรียนรู้สู่สถำนศึกษำแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
Zero waste School 
 

-เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส ำนึกใน
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมภำยใน
โรงเรียน 
-เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำร
ขยะและลดปริมำณขยะ 
 

ด้ำนปริมำณ 
ครูและนักเรียน จ ำนวน 385  
คน เข้ำร่วมโครงกำร 
ด้ำนคุณภำพ   
- ลดปัญหำสิ่งแวดล้อม ท ำให้
สภำพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น 
-นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี
จิตส ำนึกรักสิ่งแวดล้อม 
 
 

5,000 
 
 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 
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-กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ำและอบรมซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัย 
 

-เพ่ือซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
-เพ่ือให้ครู บุคลำกร นักเรียนมี
ควำมรู้ท ักษะป้องกันกำรเกิด
อัคคีภัยผ่ำนกระบวนกำรจัด
อบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 
2565 

ด้ำนปริมำณ 
ครูและนักเรียน มีอุปกรณ์และ
ระบบไฟฟ้ำที่ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมรู้ทักษะ
กำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย คิด
เป็นร้อยละ 100 
ด้ำนคุณภำพ   
- อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์ดับเพลิงได้รับกำร
พัฒนำปรับปรุงให้สำมำรถใช้
งำนได้ 

10,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

 

-ปรับปรุงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
อำคำรเรียน อำคำรประกอบฯ 
ห้องปฏิบัติกำร 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำอำคำรเรียน อำคำร
ประกอบ ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ 
ให้มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน 
 

ด้ำนปริมำณ 
ครูและนักเรียน มีอำคำรเรียน 
อำคำรประกอบ ห้องปฏิบัติกำรท่ี
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
คิดเป็นร้อยละ 100 
ด้ำนคุณภำพ   
- มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ 
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ท่ีมี
บรรยำกำศเอื้อต่อกำรเรียนกำร 
 
 
 

20,000 
 

- ภำคเรียน 
ท่ี 2/2565 
- ภำคเรียน 
ท่ี 1/2566 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ท่ัวไป 
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-กิจกรรมสร้ำงแหล่งเรียนรู้
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- 
 

-เพื่อจัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
-เพื่อสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ ส่งเสริม
ให้เป็นสถำนศึกษำแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
-เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ในเขตบริกำรและบุคคลท่ัวไป 
 
 

ด้ำนปริมำณ 
-โรงเรียนมีสวนหย่อยมท่ีสวยงำม 
-โรงเรียนมีแหล่งบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
ด้ำนคุณภำพ   
- อำคำร สถำนท่ีในโรงเรียนและ
บริเวณต่ำงๆได้รับกำรปรับปรุง
แก้ไขให้ร่มรื่น สวยงำมเอื้อต่อ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
-ชุมชนได้รับกำรบริกำรและมี
ควำมสัมพันธ์กับทำงโรงเรียนดขีึ้น 

18,000 
 
 
 
 

- ภำคเรียน 
ท่ี 2/2565 
- ภำคเรียน 
ท่ี 1/2566 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ท่ัวไป 

 

-กิจกรรมพฒันำแหล่งสืบค้น
ข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริกำรครูนักเรียน  

-เพื่อพัมนำแหล่งสืบค้นและระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรครูและ
นักเรียนให้ท่ัวถึง 
-เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมรู้และ
ทักษะในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
-เพื่อเพิ่มทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศของนักเรียน 

ด้ำนปริมำณ 
-ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 
ได้รับกำรบริกำรแหล่งสืบค้น
ข้อมูลและสำรสนเทศ 
ด้ำนคุณภำพ   
-ครู นักเรียนโรงเรียนศรีตระกลู
วิทยำได้รับกำรบริกำรด้ำน
สำรสนเทศ  ICTเพื่อกำรสืบค้น
ทำงกำรศึกษำและน ำข้อมูลไป
ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

100,000 
 
 
 

- ภำคเรียน 
ท่ี 2/2565 
- ภำคเรียน 
ท่ี 1/2566 
 

นำยธนกฤต  บุตร
อ่อน 
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-จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่ำง 
 
- 
 

-เพื่อให้มีเครื่องมือช่ำง ส ำหรับใช้
ปฏิบัติงำนในโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ด้ำนปริมำณ 
-เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่มี
เครื่องมือท่ีใช้ซ่อมบ ำรุง อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ร้อยละ 100  
ด้ำนคุณภำพ   
-โรงเรียนมีอุปกรณ์ เครื่องมือชำ่ง 
ส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนในโรงเรียนท่ี
มีประสิทธิภำพ เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

3,000 
 

- ภำคเรียน 
ท่ี 2/2565 
- ภำคเรียน 
ท่ี 1/2566 
 

ฝ่ำบริหำรงำนทั่วไป 
 

 

-กิจกรรมพฒันำระบบงำน
ประชำสัมพันธ์และเวบไซต์
โรงเรียน 
 
 
- 

-เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่ำวสำรและกิจกรรมของโรงเรยีน
ผ่ำนทำงเวบไซต์ วำรสำร แผ่น
พับและป้ำยประชำสัมพันธ์  
-เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร กิจกรรม
ต่ำงๆของโรงเรียนสู่ชุมชน สร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงำน
ภำยนอก 

ด้ำนปริมำณ 
-โรงเรียนสำมำรถประชำสัมพนัธ์
ข้อมูล ข่ำวสำรและกิจกรรมของ
โรงเรียนผ่ำนทำงเวบไซต์ วำรสำร 
แผ่นพับและป้ำยประชำสัมพันธ์
ได้ในระดับดี 
ด้ำนคุณภำพ   
-ครู นักเรียนโรงเรียนศรีตระกลู
วิทยำได้รับกำรบริกำรด้ำน
สำรสนเทศ  ICTเพื่อกำรสืบค้น
ทำงกำรศึกษำ 
 
 
 

10,000 - ภำคเรียน 
ท่ี 2/2565 
- ภำคเรียน 
ท่ี 1/2566 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ท่ัวไป 
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--กิจกรรมพฒันำประสิทธิภำพ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ประจ ำห้องบริกำร 
 

-เพื่อซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ
และพัฒนำระบบงำนโสตทัศน
ศึกษำให้ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
 

ด้ำนปริมำณ 
-โรงเรียนมีห้องปฏิบัติกำรและ
อุปกรณ์โตทัศนูปกรณ์ประจ ำห้อง
บริกำร 
ด้ำนคุณภำพ   
-ครู นักเรียนโรงเรียนศรีตระกลู
วิทยำได้รับกำรบริกำรด้ำน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10,000 - ภำคเรียน 
ท่ี 2/2565 
- ภำคเรียน 
ท่ี 1/2566 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ท่ัวไป 

 

 

-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
กำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน
และห้องสุขำ 

-เพื่อจัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือ
ท ำควำมสะอำดอำคำร สถำนท่ี 
-เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ ครู 
นักเรียนในกำรพัฒนำอำคำร
สถำนที่ ห้องเรียน ห้องสุขำและ
บริเวณต่ำงๆของโรงเรียน 

ด้ำนปริมำณ 
-โรงเรียนมีเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
กำรท ำควำมสะอำดท่ีเพียงพอ 
ด้ำนคุณภำพ   
-อำคำรสถำนที่ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีควำมสะอำด ร่มรื่น น่ำอยู่ 
ปลอดภัยได้มำตรฐำน 

- - ภำคเรียน 
ท่ี 2/2565 
- ภำคเรียน 
ท่ี 1/2566 
 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ท่ัวไป 

งำนพัสดุ 

 

 
 
 
 
 
 



 151  

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และระดมก ำลังทรัพยำกร สร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่เข้มแข็งอัน
เกิดจำกกำรร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่ำงๆ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 (2.8) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย ข้อท่ี 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร พัฒนำแหล่งเรียนรู้สู่สถำนศึกษำสีเขียว(Green School) 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน      บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมธนำคำรขยะ 

 
-เพื่อให้นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำร
ท้ิงขยะและรักษำสิ่งแวดล้อม
ภำยในโรงเรียน 
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะและกำร
น ำกลับมำใช้ใหม่ 
-เพื่อลดปริมำณขยะและส่งเสริม
ควำมรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องกำร
คัดแยกขยะ 

ด้ำนปริมำณ 
-ครู นักเรียนโรงเรียนศรีตระกลู
วิทยำทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ด้ำนคุณภำพ   
-นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรท้ิงขยะ 
-นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะและกำร
น ำกลับมำใช้ใหม่ 
 
 

3,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 
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-กิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้
พลังงำนทดแทนฯ 
 

- เพื่อปลูกฝงัทัศนคติกำรใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำของน้ ำมัน
เชื้อเพลงิและรักษำสิง่แวดล้อม 
- เพื่อให้ครแูละนักเรียนตระหนักถึง
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำร
สร้ำงแหลง่เรียนรู้พลงังำนทดแทน 
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม ให้ลดภำวะ
โลกร้อนได ้
 

ด้ำนปริมำณ 
-ร้อยละ 90 ของนกัเรียน ครูใน
โรงเรียนตระหนักถงึควำมส ำคัญ
และควำมจ ำเป็นในกำรประหยัด
พลังงำน  
-มีแหล่งเรียนรู้พลงังำนทดแทน 
เป็นหอ้งเรียนและสถำนศึกษำสี
เขียว 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียน ครแูละบุคลำกรที่ร่วม
กิจกรรม ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ พลงังำน
ทดแทนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ร้อยละ 85 
-ลดปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
ขยะโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำเป็น
ศูนย์ และลดภำวะโลกร้อนได้ร้อย
ละ 80  

3,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 

นำยปฏิภำณ  ศรีมำศ 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

 

-ค่ำยเยำวชนส ำนึกรักสิ่งแวดล้อม 
ลดมลพิษฯ 

-เพื่อให้นักเรียนมีจติส ำนึกในกำรรกั
สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
-เพื่อเข้ำใจรูปแบบกำรจดักำรขยะ
และกำรประหยัดพลังงำน 

ด้ำนปริมำณ 
-ครู นักเรียนโรงเรยีนศรตีระกลูวิทยำ
ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
ด้ำนคุณภำพ   
- นักเรียนมีจิตอำสำ ช่วยดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนดีขึ้น 
-นักเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ธรรมชำติ 
ช่วยประหยัดพลังงำน 

5,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และระดมก ำลังทรัพยำกร สร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่ เข้มแข็งอัน
เกิดจำกกำรร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่ำงๆ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 (2.8) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย ข้อท่ี 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร ปรับปรุงห้องพระพุทธศำสนำ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
- เตรียมกำรและวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 
-ปรับปรุงห้อง
พระพุทธศำสนำ 
-ขั้นตรวจสอบและติดตำม 
-สรุปผลและประเมินผล 
 

-เพ่ือปรับปรุงห้อง
พระพุทธศำสนำให้มีควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรเรียน
ในห้องพระพุทธศำสนำ 
 

ด้ำนปริมำณ 
- มีห้องพระพุทธศำสนำที่ได้รับ
กำรปรับปรุงและใช้งำนได้จริง 
จ ำนวน 1 ห้อง 
ด้ำนคุณภำพ   
-ห้องพระพุทธศำสนำโรงเรียน
ศรีตระกูลวิทยำ สำมำรถ
ตอบสนองกำรใช้จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ของครู นักเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 
 

 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และระดมก ำลังทรัพยำกร สร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่ เข้มแข็งอัน
เกิดจำกกำรร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่ำงๆ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 (2.8) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ. ข้อที่ 3 ด้ำนคุณภำพ ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร จัดหำวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ด้ำนทัศนศิลป์ ดนตรีและนำฏศิลป์  
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมจัดหำวัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องแต่งกำย นำฏศิลป์ 
 

-เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณใ์ช้ในกำร
แสดงนำฎศิลป์ให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 
-เพ่ือจัดหำชุดเครื่องแต่งกำยใน
กำรแสดงนำฎศิลป์ 

ด้ำนปริมำณ 
- มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกำรแสดง
นำฎศิลป์เพิ่มขึ้น 
ด้ำนคุณภำพ   
- มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้ใน
กำรแสดงนำฎศิลป์ที่มี
ประสิทธิภำพ 

6,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 
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-กิจกรรมจัดหำครุภัณฑ์และ
เครื่องดนตรีสำกล 
 
 

-เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์ ชุดวง
โยธวำทติ ในกำรแสดงของ
โรงเรียน 
-เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชุดและเครื่อง
แต่งกำยในกำรแสดง วงโยธวำทติ 

ด้ำนปริมำณ 
- ได้รับชุดเพื่อใช้ในกิจกรรมวงโยธ
วำทิตที่เพียงพอต่อวง 
ด้ำนคุณภำพ   
- โรงเรียนมีชุดวงโยธวำทิตที่พรอ้ม
เพรียงและมีคุณภำพในกำรจัดกำร
แสดง 

- 
 
- 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

 

- กิจกรรมจัดหำชุดวงโยธวำทิต -เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์ ชุดวง
โยธวำทติ ในกำรแสดงของ
โรงเรียน 
-เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชุดและเครื่อง
แต่งกำยในกำรแสดง วงโยธวำทติ 

ด้ำนปริมำณ 
- ได้รับชุดเพื่อใช้ในกิจกรรมวงโยธ
วำทิตที่เพียงพอต่อวง 
ด้ำนคุณภำพ   
- โรงเรียนมีชุดวงโยธวำทิตที่พรอ้ม
เพรียงและมีคุณภำพในกำรจัดกำร
แสดง 

- 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

 

-กิจกรรมจัดหำวัสดุ อุปกรณ์
เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์กลุ่ม
สำระศิลปะ 

-เพื่อจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ในกำร
ซ่อมบ ำรุง รักษำเครื่องมือในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
-เพื่อซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ช ำรุดให้
สำมำรถใช้งำนได ้

ด้ำนปริมำณ 
- มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือใน
กำรซ่อบ ำรุงเพิ่มข้ึน 
ด้ำนคุณภำพ   
- มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่พร้อม
เพรียงและมีคุณภำพในกำรใชง้ำน 

12,000 
 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และระดมก ำลังทรัพยำกร สร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่ เข้มแข็งอัน
เกิดจำกกำรร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่ำงๆ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 2 (2.8) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ. ข้อที่ 3 ด้ำนคุณภำพ ข้อที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร
ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ 
 
 
 
 

-เพ่ือซ่อมแซม ประตู หน้ำต่ำง
อำคำรเรียนที่ช ำรุด 
- เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนศิลปะ 
ดนตรี นำฏศิลป์ ให้มีสภำพดี มี
ควำมปลอดภัยพร้อมใช้งำนได้
ทันที 
-เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีควำม
กล้ำคิด กล้ำแสดงออกในทำงที่
ถูกต้อง 

ด้ำนปริมำณ 
- ห้องเรียนร้อยละ 90 มี
สภำพแวดล้อม ประตูหน้ำต่ำงที่
แข็งแรง มีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ 
ด้ำนคุณภำพ   
- โรงเรียนมีห้องเรียนที่มี
บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

6,000 
 

มี.ค.66 – ก.ย.
66 
 
 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 
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-กิจกรรมพัฒนำทักษะผู้เรียน
กำรประกวดวำดภำพในวัน
ส ำคัญ 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้ำนศิลปะ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเอง
ด้ำนทักษะศิลปะกำรวำดภำพ 
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ถึงควำม
เป็นมำของวันส ำคัญต่ำงๆ 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 – 6 เข้ำร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80  
ด้ำนคุณภำพ   
- ผู้เรียนมีทักษะด้ำนศิลปะ
เพ่ิมข้ึน 

- - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

 

-จัดเข้ำค่ำยเสริมทักษะศิลปะ 
ดนตรี นำฏศิลป์ 

-เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ
ด้ำนศิลปะ ดนตรีและนำฎศฺลป์ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ 
 

ด้ำนปริมำณ 
- ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีทักษะ
ด้ำนศิลปะ ดนตรีและนำฎศฺลป์ 
ด้ำนคุณภำพ   
- ผู้เรียนสำมำรพัฒนำตนเองใน
ด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ตำม
ควำมสนใจ 
 

6,000 พ.ค. 66 – ก.ย.
66 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 

 

 
-กิจกรรมพัฒนำทักษะผู้เรียน
กำรประกวดดนตรีโฟล์คซอง 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้ำนดนตรี 
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกำส
แสดงควำมสำมำรถด้ำนดนตรีใน
วันส ำคัญต่ำงๆ 

ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 80 เข้ำร่วม
กิจกรรม 
ด้ำนคุณภำพ   
- ผู้เรียนมีทักษะด้ำนดนตรี
เพ่ิมข้ึน 

3,000 - ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และระดมก ำลังทรัพยำกร สร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่ เข้มแข็งอัน
เกิดจำกกำรร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่ำงๆ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย ข้อท่ี 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร ปรับปรุงระบบระบำยน้ ำภำยในบริเวณโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก   ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-วำงท่อระบำยน้ ำภำยใน
โรงเรียน 
 
 
 
 

-เพ่ือจัดท ำท่อระบำยน้ ำภำยใน
บริเวณโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภำพ 
- เพ่ือแก้ปัญหำน้ ำท่วมห้องเรียน
และกำรระบำยน้ ำทั้งระบบให้
สำมำรถระบำยน้ ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ด้ำนปริมำณ 
- วำงท่0อระบำยน้ ำขนำด 

6100 ซม. ระยะทำง 200 
เมตร พร้อมบ่อพักตำมแนวถนน
ภำยในโรงเรียน 
ด้ำนคุณภำพ   
- โรงเรียนแก้ปัญหำน้ ำท่วมและ
กำรระบำยน้ ำทั้งระบบ ให้
สำมำรถระบำยน้ ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 

นำยปฏิภำณ  ศรมีำศ 
 

**ขอรับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
จำกอบต.ศรี
ตระกูล
เพ่ิมเติม 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และระดมก ำลังทรัพยำกร สร้ำงภำคีเครือข่ำยอุปถัมภ์ที่ เข้มแข็งอัน
เกิดจำกกำรร่วมมือของชุมชนและองค์กรต่ำงๆ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบำยสพฐ. ข้อที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย ข้อท่ี 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
สอดคล้องมำตรฐำนสพฐ. ข้อที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกลยุทธ์สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อที่ 4 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำร ลำนกีฬำเอนกประสงค์ต้ำนยำเสพติด เพื่อพัฒนำนักเรียนและเยำวชนสู่ควำมเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ลักษณะโครงกำร              โครงกำรใหม่             โครงกำรต่อเนื่อง   
ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
แผนงำน     บริหำรวิชำกำร            บริหำรแผนงำน งบประมำณและบุคคล       บริหำรงำนทั่วไป          บริหำรกิจกำรนักเรียน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
-กิจกรรมก่อสร้ำงสนำมฟุต
ซอลพร้อมโครงสร้ำงหลังคำ
เหล็ก 
 
 
 
 

-เพ่ือสร้ำงสนำมฟุตซอลพร้อม
โครงสร้ำงหลังคำเหล็ก ในกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำนกีฬำได้ 
- เพ่ือให้โรงเรียนมีสนำมกีฬำ
ส ำหรับใช้จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใน
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำ 

ด้ำนปริมำณ 
- โรงเรียนมสีนำมฟุตซอลพร้อม
โครงสร้ำงหลังคำเหล็ก ในกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำนกีฬำให้กับนักเรียนและ
เยำวชน ร้อยละ 100 
ด้ำนคุณภำพ   
- โรงเรียนมสีนำมกีฬำ ในกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำนกีฬำที่ได้มำตรฐำน 

5,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 

นำยปฏิภำณ  ศรมีำศ 
 

**ขอรับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
จำกอบต.ศรี
ตระกูล
เพ่ิมเติม 
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-ติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
สนำมกีฬำประจ ำต ำบล 
ภำยในโรงเรียน 
 
 
 
 

-เพ่ือให้มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงประจ ำ
ต ำบล ภำยในโรงเรียนศรีตระกูล
วิทยำที่มีมำตรฐำนส ำหรับกำร
ฝึกซ้อมและกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน เยำวชนในต ำบลและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
- เพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกสนำมกีฬำสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
-เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนใน
ต ำบลมีสถำนที่ในกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกีฬำให้มีสุขภำพ
ไกลจำกยำเสพติด  

ด้ำนปริมำณ 
- มีไฟฟ้ำแสงสว่ำงสนำมกีฬำ
ฟุตบอลประจ ำต ำบล ภำยใน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำที่มี
มำตรฐำน ร้อยละ 100 
ด้ำนคุณภำพ   
- สนำมกีฬำ มีระบบไฟฟ้ำแสง
สว่ำงได้มำตรฐำน  ส ำหรับกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำและ
ลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด 

5,000 
 

- ภำคเรียน 
ที่ 2/2565 
- ภำคเรียน 
ที่ 1/2566 
 
 
 

นำยปฏิภำณ  ศรมีำศ 
 

**ขอรับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
จำกอบต.ศรี
ตระกูล
เพ่ิมเติม 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 

ที ่ 193 /2565 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะท ำงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

............................................................... 
 ดว้ยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สถำนศึกษำจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี  ให้สอดคล้อง

กับมำตรฐำนกำรศึกษำ นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ศรสีะเกษ ยโสธร นั้น  

เพือ่ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ        
จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะท ำงำนจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ดังนี ้ 

1. นำงศรศรี  ศรีค ำ            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน                  ประธำนท่ีปรึกษำ 
2. นำยเลียม  ดวงสิน          ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ                      ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. นำยทวีศักดิ์  งำมแสง          รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                หัวหน้ำคณะท ำงำน 
4. นำงสุพรรณี  ใจนวน          ครูคศ.3/รักษำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 

 5. นำยจ ำลอง  อบอุ่น   หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร    คณะท ำงำน 
 6. นำยปฏิภำณ  ศรีมำศ   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป   คณะท ำงำน 
 7. นำงสำวเจียมจติร  วงศ์จอม  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน   คณะท ำงำน 

8. นำงสำววีรำภรณ์  วิเศษ   หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี คณะท ำงำน 
9. นำงสำวหิรัฐติมำภรณ์  ขุมทอง  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์  คณะท ำงำน 
10. นำยกฤตย์  กวดขันธ ์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   คณะท ำงำน 
11. นำงสำวลักขณำ  วิเศษสังข์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ      คณะท ำงำน 
12. นำยปิ่นเพชร  พันธ์จันทร์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพละฯ   คณะท ำงำน 
13. นำงสำวขัตติยำ  สุวรรณ ์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ         คณะท ำงำน 
14. นำยวุฒิไกร  โพธ์ิงำม   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  คณะท ำงำน 
15. นำยค ำดี  ภักพวง   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  คณะท ำงำน 
16. นำงสำวบุรินทร์  รับรอง   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนฯ          คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
17. นำงสุกฤตำ  บุตรอ่อน   เจ้ำหน้ำท่ีแผนงำน/โครงกำร    คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   หน้ำท่ี  วิเครำะห์ จัดท ำโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธกิำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ให้มีประสิทธิภำพ พร้อมน ำไปสู่กำรปฏิบัติใหเ้กิดประสิทธิผลและเกดิประโยชน์สูงสดุต่อกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ต่อไป   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันท่ี 17 ตุลำคม พ.ศ.2565 
                                                                                      

  ( นำงศรศรี  ศรีค ำ ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีตระกลูวิทยำ 
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