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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปภัมภ์ฉบับนี้  เป็นคู่มือสำหรับการ
ดำเนินการงานบริหารสถานศึกษา  ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  เห็นชอบกับการจัดสรรงบประมาณ ตามสาระของแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา  2565 ฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (นายสมชาย  ธรรมปรีชา) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
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คำนำ 
 
 

                  นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน  มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษา  และการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญ 
ทั้งการศึกษาในระบบ  และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนา
ตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้น การเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ำ  และพัฒนา
กําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่  โดยให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้  ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐาน สากล  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างทั่วถึงตามสิทธิ  
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันและมีคุณภาพ  
                 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เพ่ือทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
2564 ขึ้น ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยได้มีการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ  เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่มีอยู่  มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้ 
การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  และเปิดโอกาสให้ทุกส่วนและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  ในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและนําแผนสู่การปฏิบัติ 
โดยดําเนินโครงการให้บรรลุผลเป้ าหมายที่กําหนดไว้  แผนปฏิบัติการประจําปี 2565 เป็นแผนที่ใช้ขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายทุกภาคส่วน  และใช้ในการปฏิบัติและพัฒนาการศึกษา  ทางโรงเรียนจึง
ต้องขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ที่ได้ร่วมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ในครั้งนี้ 
จนสําเร็จลุล่วงด้วยด ี
  
  
 
 
 
 
        (นายพัฒนพงษ์ สีกา) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
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สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

- ข้อมูลพ้ืนฐาน         1 
- ข้อมูลประวัติโรงเรียน        7 

- แผนที่โรงเรียน         8 

- ข้อมูลทั่วไป                                                                                          8 

- ข้อมูลอาคารสถานที่        11 

- ข้อมูลนักเรียน         13 

- ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากร                         14 
  -   โครงสร้างการบริหารงาน         21 

 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา     

-   นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564   23 
-   ทิศทางของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ /กิจกรรมตามกลยุทธ์    30  

 

ส่วนที่ 3  กรอบยุทธศาสตร์ 
- ปรัชญา/คติพจน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์                 41 
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ        41 
-   เป้าประสงค์/กลยุทธ์        42 

 -    โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์     43 
 -  จุดแข็ง ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์      43 
 - จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์     44 

 

ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 
  

-    ประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา 2564         45 
 - การจัดสรรเงินในแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2564    46 
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 -    การจัดสรรเงินให้ฝ่ายต่างๆตามประเภทของเงิน       47 
     -    ตารางสรุปจำนวนโครงการตาม 6 ฝ่ายงาน       56 
         -    ตารางสรุปแผนปฎิบัติการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ (รหัส 100)      57                                         
  -  ตารางสรุปแผนปฎิบัติการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการ  (รหัส 200)       65  

 -  ตารางสรุปแผนปฎิบัติการโรงเรียนฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (รหัส 300)  80                              
 - ตารางสรุปแผนปฎิบัติการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน(รหัส 400)     92 
 - ตารางสรุปแผนปฎิบัติการโรงเรียนฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (รหัส 500)   103  

      

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
 

- ตารางสรุปแผนปฎิบัติการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  (รหัส 600)         116 
-โครงการฝ่าย  (รหัส 601.1-รหัส 601.10)     118 
-งานกิจกรรมนักเรียน (รหัส 602.1-รหัส 602.2)    131 

   -งานค่ายอัฉริยะ (รหัส 603.1-รหัส 603.8)     136 
   -งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ (รหัส 604.1-รหัส 604.15)   144 
   -งานทัศนศึกษา  (รหัส 605.1-รหัส 605.6)        166 
   -งานโครงการพิเศษ (รหัส 606.1-รหัส 606.6)     173 
 
ภาคผนวก 
     

    - ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ระดับ ม.1- ม.6     180 
    - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2563  186   

        - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2563   190 
        -สรุปสถิติเฉลี่ยคะแนนสอบ O-NET ปี 2561 – 2563     196 
        -รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) รอบ 4 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  199 
        -ปฏิทินการดำเนินงาน งานแผนงาน       205 
     -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติการ    206 
     -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน     207 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
                        

ปรัชญาของโรงเรียน        ปญญา   สมา   อาภา  

                   “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ” 

     
 คติพจน์ของโรงเรียน        ตรงต่อเวลา      วาจาอ่อนหวาน   
                                     การงานเต็มท่ี    ร่วมใจสามัคคี   
                                            ทำดีเพ่ือส่วนรวม 

   
   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     คิดวิเคราะห์ด้วยโครงงาน 

   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    ร่วมคิด   ร่วมทำ 

                       ผู้ก่อตั้ง           พจน์   จิตต์ภักด ี

               สถาปนา          28 กันยายน 2501  

     
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิ 
สีประจำโรงเรียน                      เขียว  -  ขาว 

อักษรย่อภาษาไทย     ศ.ช. 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ     SSR. 

  

หมายเลขโทรศัพท์   0 - 5568 - 2538 โทรสาร   0 - 5568 - 2538 
         Website   http://www.ssr.ac.th e-mailsocho1991@hotmail.com 
          ที่ตั้งโรงเรียน   97 หมู่ที่ 6 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 

http://www.ssr.ac.th/
mailto:socho1991@hotmail.com
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มาร์ชโรงเรียน (มาร์ช ศ.ช.) 

คำร้อง – ทำนอง         โดย ธนิต ผลประเสริฐ 
บิดาของหม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา (ยุวธิดา ผล  

  

 

            

                           โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์          งามเลิศล้ำก้องเกียรติเกริกไกร 

                           เราลูกแม่ย่าเลือกสุโขทัย                  ศิษย์ภูมิใจสถาบันทั่วหน้า 

                                โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์           งามเลิศล้ำเพราะเปี่ยมปัญญา 

                          เราเด่นเป็นหนึ่งด้วยหลักวิชา               เรื่องกีฬาเราสมศักดิ์ศรี 

                                เลือดเขียวขาวเข้มข้นนัก              สัญลักษณ์ร่มจามจุรี 

                          ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทอดด้วยชีวี          สามัคคียึดหลักทำดีไว้ 

                               โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์            งามเลิศล้ำคงคู่ถิ่นไทย 

                          เราจะเทอดชื่อให้เลื่องลือไกล               อยู่คู่ใจ ศ.ช.ผองเราชั่วกาล 

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

ลาร่มจามจุรี         เป็นเพลงท่ีใช้ในโอกาสสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
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ทำเนียบผู้บริหาร  

 

ลำดับ
ที ่

 ชื่อ – สกุล ระยะเวลา 

1 

 

 
นายพจน์  จิตต์ภักดี 

ครูใหญ่ 
พ.ศ. 2501 - 2505 

 
 

4 ปี 

2 

 

 
นายสุชาติ  สุประกอบ 

อาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ. 2506 - 2517 

 
 

11 ปี 

3 

 

 
นางลำดวน  กำปั่นทอง 

อาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ. 2517 - 2519 

 
 

2 ปี 

4 

 

 
นายลำยง  บ่อน้อย 

ผู้อำนวยการ 
พ.ศ. 2520 - 2524 

 
 

4 ปี 
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ทำเนียบผู้บริหาร  

 
ล าดบัที่  ช่ือ – สกุล ระยะเวลา 

5 

 

 
 

นายจรูญ  ฉ่ำกมล 
ผู้อำนวยการ 

พ.ศ. 2525 - 2527 

 
 
 

2 ปี 

6 

 

 
 

นายไพวัน  คงกระพันธ์ 
ผู้อำนวยการ 

พ.ศ. 2527 - 2535 

 
 
 

8 ปี 

7 

 

 
นายอุทัย  อินทนกูล 

ผู้อำนวยการ 
พ.ศ. 2535 - 2536 

 
 

1 ปี 

8 

 

 
นายดำรง  ด่านสันตติวิวัฒน์

 ผู้อำนวยการ 
พ.ศ. 2536 - 2545 

 
 

9 ปี 
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ทำเนียบผู้บริหาร  

ล าดบั
ท่ี 

 ช่ือ – สกุล ระยะเวลา 

9 

 

 
นายถวิล  หิรัญศรี 

ผู้อำนวยการ 
พ.ศ. 2545 - 2547 

 
 

3 ปี 

10 

 

 
นายสมชาย  ธรรมปรีชา  

ผู้อำนวยการ 
พ.ศ. 2547 - 2556 

 
 

9 ปี 

11 

 

 
นายอำนวย  อินทโชติ 

ผู้อำนวยการ 
พ.ศ. 2557 - 2558 

 
 

1 ปี 

12 

 

 
ดร.มนตรี  คงเจริญ 

ผู้อำนวยการ 
พ.ศ. 2558 - 2564 

 
 

6 ปี 

13 

 

 
นายพัฒนพงษ ์  สีกา 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน 

 
 
       1 ปี 4 เดือน 
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นายพัฒนพงษ ์  สีกา 

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 

   

 

 

 

 

             
            รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ       รองผู้อำนวยการ 
          ฝ่ายอำนวยการและ                        ฝ่ายวิชาการ และ                ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนและ 
        ฝ่ายบริหารงบประมาณ                    ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา            ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  
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  ข้อมูลประวัติโรงเรียน 
 

ประวัติโดยย่อ  

ประชาชนอำเภอศรีสำโรงได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2501 เป็นอาคารเรียนขนาด  
4  ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่าอาคาร  “ศรีสุวรรณประชาเสริม”  มอบให้ทางราชการ  คิดค่าก่อสร้างรวมทั้งอุปกรณ์
การศึกษาเป็นเงิน  84,000  โรงเรียนตั้งอยู่ที่สาธารณะประจำตำบลสามเรือน  (ทุ่งคลองกระบาย)  เปิดทำการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

ปีการศึกษา  2505  กรมวิสามัญศึกษา  ได้อนุมัติเงิน  100,000 บาท  ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  008  
ขนาด  4  ห้องเรียน  โดยทางคณะกรรมการโรงเรียนวางโครงการขยายอาคารเรียนเป็น  7  ห้องเรียน  ด้วยเงิน
บริจาคของประชาชน จำนวน  100,000   บาท  ก่อสร้างในปลายปี  พ.ศ. 2505  เปิดใช้ในปีการศึกษา 2506 
 

 ปีการศึกษา  2510  ได้รับอนุมัติจากกรมวิสามัญศึกษา  ให้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ในที่ดินของสถานี
กสิกรรมศรีสำโรง  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งกรมกสิกรรม  กระทรวงเกษตรยกให้แก่กรมวิสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 30 ไร่ 45 ตารางวา   
 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2530 ได้รับอนุมัติให้เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย  (ม.ศ. 4 – ม.ศ. 5)  
เมื่อปีการศึกษา 2519  และต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างพร้อมทั้งโรงเรียนโรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพ่ิม
จนถึงปัจจุบัน   
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แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนจรดวิถีถ่อง 

แปลงทดลองพืชไร่ศรีสำโรง 

ทางเข้าแปลงทดลองพืชไร่ศรีสำโรง 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
          โรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์   ตำบล คลองตาล  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย   
รหัสไปรษณีย์  64120  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

 
เขตพ้ืนที่บริการ  57  หมู่บ้าน  ได้แก่   
 

บ้านหนองโว้ง  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองบางยม 
ตำบลคลองตาล  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 
ตำบลเกาะตาเลี้ยง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 14 
ตำบลวัดเกาะ  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 
ตำบลสามเรือน  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 
ตำบลวังลึก  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7  
ตำบลทับผึ้ง  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 
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สภาพ
ชุมชน 
 
สภาพทั่วไป 
 

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่  97  หมู่  6  ตำบลคลองตาล (เขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง)  
อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่  82  ไร่  6  ตารางวา  ระยะทางจากท่ีว่าการอำเภอศรีสำโรงถึงโรงเรียน 
ประมาณ  2  กิโลเมตร และทางแยกจากถนนจรดวิถีถ่องเข้าสู่โรงเรียนประมาณ  400  เมตร 
   

ที่ตั้งอำเภอศรีสำโรง 
  

อำเภอศรีสำโรงมีอาณาเขตประกอบด้วย เนื้อที่ประมาณ  565.73  ตารางกิโลเมตร  โดยมีพ้ืนที่ติดต่อกับ
อำเภออ่ืน ๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ติดต่ออำเภอสวรรคโลก  อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
  ทิศใต้    ติดต่ออำเภอเมืองสุโขทัย  อำเภอบ้านด่านลานหอย 
  ทิศตะวันออก   ติดต่ออำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันตก   ติดต่ออำเภอบ้านด่านลานหอย  อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
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 ลักษณะภมูิประเทศ 
   

สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบเหมาะกับอาชีพเกษตรกรรม  สภาพทางด้านตะวันตก บริเวณตำบล 
นาขุนไกร  ตำบลราวต้นจันทร์  มีป่าไม้และภูเขาเป็นบางส่วน อำเภอศรีสำโรงมีแม่น้ำยมไหลผ่านตั้งแต่ 
ตำบลวัดเกาะ  สามเรือน  คลองตาล  บ้านนา  วังทอง  วังใหญ่ และทับผึ้ง 
  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม  ฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี  
ประชากรบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีอาชีพหลัก คือ  เกษตรกร   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม  ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ   
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
     ร้อยละ   80   ประกอบอาชีพ  เกษตรกร 
     ร้อยละ   98    นับถือศาสนา   พุทธ 
      ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี     25,000.-  บาท 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

อาคารเรียน/อาคารประกอบ จำนวน หมายเหตุ 
อาคารเรียน   3 หลัง    
อาคารประกอบ    9 หลัง  
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด       39  ห้อง    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      5   ห้อง    
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน   166 เครื่อง  
คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อบริหารจัดการ   22 เครื่อง  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   4  ห้อง    
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   1   ห้อง    
ห้องปฏิบัติการภาษา   1  ห้อง    
ห้องศูนย์ภาษาไทย      1 ห้อง  
ห้องศูนย์สังคมศึกษา      1 ห้อง   
ห้องประวัติศาสตร์    1 ห้อง   
ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา   1 ห้อง   
ห้องศิลปะ      2 ห้อง   
ห้องดนตรี      2 ห้อง   
ห้องนาฎศิลป์      1 ห้อง   
ห้องอุตสาหกรรม      2 ห้อง   
ห้องคหกรรม         2 ห้อง   
ห้องสมุดมีขนาด   225  ตารางเมตร  
-มีหนังสือเล่ม 16,033 เล่ม 
หนังสือ e-book 11,102 เล่ม 

4 ห้องเรียน  
 

 
27,135 เล่ม 

เรือนเพาะชำ(เกษตร)    1 หลัง  
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อาคารสถานที่ 

อาคาร 1 
เป็นอาคารเรียนสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ห้องศิลปะ    
ห้องภาษาต่างประเทศ  
ห้องสภานักเรียน 

อาคาร 2 เป็นอาคารสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

อาคาร 3 ห้องเกียรติยศ 

อาคาร 4 เป็นอาคารอำนวยการ    
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ห้องฝ่ายอำนวยการ 
ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ  
ห้องพัสดุ 
ห้องถ่ายสำเนาเอกสาร 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 
 

อาคาร 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2  
 

อาคาร 6 ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
ห้องแนะแนว 
ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  
  

http://wikipedia.th.nina.az/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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อาคารสถานที่ (ต่อ) 
 
 

อาคารฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (ฝ่ายปกครอง) 

อาคารสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 

อาคารศรีสุวรรณประชาเสริม (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 

อาคารห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ 50 ปี ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

อาคารเรียนอุตสาหกรรม  

อาคารเรียนคหกรรม  

อาคารพลศึกษา 

อาคารเกษตร 

หอประชุมโรงเรียน 

หอประชุม ไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 

โรงอาหาร     

โรงจอดรถ 

โรงกลั่นน้ำ สนามวอลเลย์บอลชายหาด 

สนามฟุตบอล 

สนามบาสเกตบอล 

สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
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ข้อมูลนักเรียน 
 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565  ณ วันทิ่ 10 มถิุนายน 2565 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)      36.13    คน 
อัตราส่วนครู : นักเรียน          1 :19    คน    
 

        การศึกษา   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียนรู้ ได้แก่ 

1.  แผนการเรียน   วิทย์  -  คณิตศาสตร์  จำนวน  237  คน 
2.  แผนการเรียน   ศิลป์  -  คำนวณ  จำนวน  193  คน 
3.  แผนการเรียน   ศิลป์  -  ภาษา   จำนวน  156  คน 

 
 
 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
ม.1 7 250 
ม.2 7 256 
ม.3 7 245 

รวม ม.ต้น 21 751 
ม.4 6 194 
ม.5 6 176 
ม.6 6 216 

รวมม.ปลาย 18 586 
รวมทั้งสิ้น 

 

39 1,337 
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ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา 
1) ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 
นายพัฒนพงษ์  สีกา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา 
เป็นเวลา 1 ปี  4  เดือน 

2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 
นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต ่14 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงปัจจุบันเป็นเวลา  5 ปี  4 เดือน 
รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนและฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์

ชุมชน 
 

 

 
นายพิเชษฐ์ บุญญา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต ่22 ตุลาคม  2563  ถึงปัจจุบันเป็นเวลา  1 ปี  7 เดือน 

รับผิดชอบ  ฝ่าย บริหารวิชาการและฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
 

 

นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต ่14 กุมภาพันธ์ 2560   ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี  4 เดือน 

รับผิดชอบ  ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากรสายการสอน 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

ครูชำนาญการพิเศษ ( คศ.3) 
     1 นางเดือนงาม   ศุภพงศกร 60 35 ครู/คศ. 3 กศ.บ. เคมี 

2 นางวิไลพร   ฝั้นสกุล 60 38 ครู/คศ. 3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
3 นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว 59 39 ครู/คศ. 3 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
4 นางสาวสายบัว  มูลทา 58 37 ครู/คศ. 3 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
5 ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก 58 31 ครู/คศ. 3 กศ.บ. อุตสาหกรรม 
6 นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร 58 26 ครู/คศ. 3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
7 นางจิดาภา  เข็มพล 56 33 ครู/คศ. 3 กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
8 นายฉลวย   ลิ้นจี ่ 57 27 ครู/คศ. 3 กศ.บ. การแนะแนว 
9 นางมารศรี  ลิ้นจี่ 55 34 ครู/คศ. 3 กศ.บ. การแนะแนว 
10 นางมัลลิกา  อรัญศรี` 55 29 ครู/คศ. 3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
11 นายวันโชค  ขวัญเมือง 54 31 ครู/คศ. 3 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
12 นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน 54 30 ครู/คศ. 3 ศศ.ม. ภาษาไทย 
13 นางบังอร  อ่วมแก้ว 54 30 ครู/คศ. 3 กศ.ม. ภาษาไทย 
14 นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง 54 30 ครู/คศ. 3 ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

บุคลากร จำนวน 
ผู้บริหาร 4 
ครูผู้สอน 74 

พนักงานราชการ 2 
ลูกจ้างประจำ 1 

ลูกจ้าวชั่วคราว 8 
พนักงานดูแล/ทำความสะอาด 9 

รวม 98 
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ข้อมูลบุคลากรสายการสอน (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

ครูชำนาญการพิเศษ ( คศ.3) 
15 นางลำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 54 29 ครู/คศ. 3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
16 นางสาวจารุพร  สวนปลิก 53 24 ครู/คศ. 3 ศศ.ม. ภาษาไทย 
17 นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี 53 29 ครู/คศ. 3 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ 
18 นางสุรินทร์พร   มีหินกอง 52 28 ครู/คศ. 3 กศ.ม. การศึกษา 
19 นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์ 49 27 ครู/คศ. 3 กศ.ม. เคมี 
20 นางรุจิรา  คลังคง 48 21 ครู/คศ. 3 ค.บ. ฟิสิกส์ 
21 นางชุติมา  สวนปลิก 47 24 ครู/คศ. 3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
22 นางนิตยา  มั่งมี 46 20 ครู/คศ. 3 ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ 
23 นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 45 23 ครู/คศ. 3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เน้น

ฟิสิกส์) 
24 นางรมณีย์  สร้อยสน 43 20 ครู/คศ. 3 ค.บ. ฟิสิกส์ 
25 นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต 42 17 ครู/คศ. 3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
26 นายสมบัติ  ประจุ 41 14 ครู/คศ. 3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
27 นางสาวนฤมล สุดเงิน 41 19 ครู/คศ. 3 กศ.ม. วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 
28 นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง 38 14 ครู/คศ. 3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

   29 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง 38 15 ครู/คศ. 3 วท.บ. ชีววิทยา 
  30 นายไตรรงค์  กล่ำบุตร 37 13 ครู/คศ. 3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
  31 นางฐิติพร  เทียนศรี 37 13 ครู/คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
 32 นางสาวสิริอมร  หวลหอม 36 13 ครู/คศ.3 ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ 
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ข้อมูลบุคลากรสายการสอน (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

ครูชำนาญการ  ( คศ.2) 
 1 นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์ 56 12 ครู/คศ.2 ศษ.ม. ภาษาไทย 

     2 นางสาวประนอม ม่วงงาม 54 30 ครู/คศ. 2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
     3 นางรวีวรรณ  สุขรอด 46 13 ครู/คศ. 2 ค.บ. ฟิสิกส์ 

4 นางสาวเนาวรัตน์  โต๊ะเครื่อง 45 20 ครู/คศ. 2 กศ.ม. คณิตศาสตร์ 
5 นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ 45 18 ครู/คศ. 2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
6 นางสุภัทรา  พุทธกรณ์ 43 15 ครู/คศ. 2 ศษ.บ. ภาษาไทย 
7 นางสาวอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร 43 8 ครู/คศ. 2 ศศ.บ รัฐศาสตร์ 
8 นายเชษฐา   เพชรคง 41 14 ครู/คศ. 2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
9 นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ 41 10 ครู/คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
10 นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์ 41 10 ครู/คศ. 2 ศษ.ม บริหารการศึกษา 
11 นายธรรมรัตน์  เขาเหิน 39 11 ครู/คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
12 นายอธิพันธ์  ชัยศรี 38 12 ครู/คศ. 2 ศษ.บ. ดนตรีไทย 
13 นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา 37 12 ครู/คศ. 2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
14 นางสาวไพลิน  นวลหงส์ 36 9 ครู/คศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี 
15 นายบุญฤทธิ์   อยู่คร 37 14 ครู/คศ. 2 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
16 นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี 33 9 ครู/คศ. 2 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
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ข้อมูลบุคลากรสายการสอน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

ครู คศ. 1 
1 นางสาวปาริชาติ กุศล 35 4 ครู/คศ. 1 ศษบ. พลศึกษา 

     2 นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว 35 5 ครู/คศ. 1 คบ. สังคมศึกษา 
     3 นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน 34 6 ครู/คศ. 1 บธ.บ ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ 
4 นางสาวสุภาพร  ปัญญา 33 6 ครู/คศ. 1 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
5 นางสาวนภาศรี  สงสัย 34 6 ครู/คศ. 1 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ 
6 นางสาวจันท์ปภา  เพ่ิมพูน 32 7 ครู/คศ. 2 วท.บ. เคมี 
7 นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ 31 6 ครู/คศ. 2 ศศ.ม. ศิลปะ 
8 นายมนตรี  ขอบุญ 31 6 ครู/คศ. 1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
9 นางสาวกนต์รพี  เพ่ิมพูล 28 5 ครู/คศ. 1 กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา  
10 นางสาววิจิตรา ฉลวย 30 3 ครู/คศ. 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
11 นางสาวภัทรสุดา  เนียมดวง 31 5 ครู/คศ. 1 กศ.บ. สังคมศึกษา 
12 นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย 38 5 ครู/คศ. 1 บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
13 นางสาวฐิตินาฏ  ปันโงน 30 5 ครู/คศ. 1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
14 นางสาวณัฐสุดา  นงค์แย้ม 30 6 ครู/คศ. 1 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
15 นายวัชรกฤษณ์  อินมี 30 6 ครู/คศ. 1 ค.อ.บ. เกษตรศาสตร์ 
16 นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ 30 6 ครู/คศ. 1 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
17 นางสาวชารดา  บริสุทธิ์ 30 4 ครู/คศ. 1 วทบ. คณิตศาสตร์ 
18 นางสาวกานต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร 30 4 ครู/คศ. 1 กศ.ม. เคมี 
19 นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ 28 5 ครู/คศ. 1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
20 นางสาวรัตมณี  อุ่มโอราญ 28 5 ครู/คศ. 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
21 นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ำ 28 5 ครู/คศ. 1 กศ.บ ภาษาอังกฤษ 
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ข้อมูลบุคลากรสายการสอน(ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วฒุ ิ วิชาเอก 

ครู คศ. 1 
22 นายชัชวาลย์  กันเพชร 28 4 ครู/คศ. 1 ค.บ. สังคมศึกษา 
23 นายภูวิศ  ครุฑหลวง 28 4 ครู/คศ. 1 ค.บ. ภาษาไทย 
24 นายพงศกร  ยืนยง 28 3 ครู/คศ. 1 กศ.บ. ภาษาย 
25 นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ 26 4 ครู/คศ. 1 ศษบ. สุขศึกษา 
26 นายณัฐวุฒิ  นุชเปรม 25 - ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาจีน 
27 นางสาวนงนุช แสงทอง 45 3 ครู/คศ. 1 บช.บ. บัญชี 

  
 บุคลากรทางการศึกษา ครู คศ.3 จำนวน   32 คน 
 บุคลากรทางการศึกษา ครู คศ.2 จำนวน   16 คน 
บุคลากรทางการศึกษา ครู คศ.1 จำนวน    27 คน 
รวมบุคลากรสายผู้สอน ทั้งหมด 75 คน 
 
 

วุฒิปริญญาตรี 29  คน 
สูงกว่าปริญญาตรี 61  คน 

อายุเฉลี่ยของครู (ข้าราชการ) 41  ปี 
ประสบการณ์การสอนเฉลี่ย 16  ปี 
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พนักงานราชการ 

 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชา เอก 

 การสอน (ปี) 
1 น.ส.วันเพ็ญ  เพ็ชรมี 48 12 วท.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี) 
2 น.ส.สุพัตตรา  หลักคำ 29 5 ค.บ. สังคมศึกษา 

 
ลูกจ้างประจำ 

 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชา เอก 

 การทำงาน (ปี) 
1 นายอำนวย  มีพยัคฆ์ 54 30 ม.6 - 

 
 

พนักงานขับรถ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์ วุฒิ จ้างด้วยเงิน 

 การสอน (ปี) 
1 นายสยาม  ภู่พัด 58  -    ม.3 บริจาคมีวัตถุประสงค์ 
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ลูกจ้างชั่วคราว 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบกา
รณ์ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา จ้างด้วยเงิน 

การสอน 
(ปี) 

1 นางสาวกนกรัตน์ บุญคง 29 6 ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน เงิน
งบประมาณ 

2 นางประภาศรี  จันโททัย 44 14 บธ.บ การตลาด ธุรการฝ่าย
อำนวยการ 

เงิน
งบประมาณ 

3 นายประจวบ  ชูเชิด 70 10 กศ.บ. ประวัติศาส
ตร์ 

สังคมศึกษา บริจาคมี
วัตถุประสงค์ 

4 นางรุ่งนภา  เมืองวงค์ 48 19 ศศบ การจัดการ
ทั่วไป 

ธุรการงาน
พัสดุ 

เงิน
งบประมาณ 

5 นางสาวสุวรรณลักษณ์  ฉิม
เอม 

59 14 ค.บ. ภาษาไทย ธุรการงาน
ห้องสมุด 

บริจาคมี
วัตถุประสงค์ 

6 นางสาวขวัญตา  ชาคำมี 42 6 วท.บ. วิทยาการ
คอมฯ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

บริจาคมี
วัตถุประสงค์ 

7 นางสาวธนัชพร ท้องฟ้า 26 2 กศ.บ. ภาษาไทย ธุรการฝ่าย
ส่งเสริม
พฤติกรรม
นักเรียน 

บริจาคมี
วัตถุประสงค์ 

8 นางวสาวสิริพร  พร้อมวงศ์ 39 7 เดือน ศศ.บ บริหารธุรกิจ ธุรการฝ่าย
บริหาร
งบประมาณ 

บริจาคมี
วัตถุประสงค์ 

9 นายธรรมปพน บัวเขียว 26 3 เดือน คบ. ดนตรีศึกษา ดนตรี  
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พนักงานดูแล/ทำความสะอาด 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ วุฒิ 
 

จ้างด้วยเงิน 

1 นายธวัชชัย  จีนะวงษ์ 54 ป.6 บริจาคมีวัตถุประสงค์ 
2 นายวิรัช  ชมกลิ่น 58 ม.3 ริจาคมีวัตถุประสงค์ 
3 นายธรรมเนียม  ประสิทธิ์กูล 53 ป.6 บริจาคมีวัตถุประสงค์ 
4 นายประสาน  อินทร์ภักดี 67 ป.4 บริจาคมีวัตถุประสงค์ 
5 นางบรรจง  ชิมรส 60 ป.4 บริจาคมีวัตถุประสงค์ 
6 นางวาสนา  จีนะวงษ์ 51 ม.3 บริจาคมีวัตถุประสงค์ 
7 นางเจียม  นาคแทน 51 ป.6 บริจาคมีวัตถุประสงค์ 
8 นางสาวอุลัยพร สีตาล 44 ป.6 บริจาคมีวัตถุประสงค์ 

 

 
 

สายบริหาร 4 
สายผู้สอน 75 

พนักงานราชการ  2 
ลูกจ้างประจำ 1 
พนักงานขับรถ  1 
ลูกจ้างชั่วครางว 9 

พนักงานดูแล/ทำความสะอาด 8 
รวมทั้งหมด 100 
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 โครงสร้างการบริหารงาน 
  
การบริหารจัดการศึกษา  

  
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  6  ฝ่าย  ได้แก่      

 
1)  ฝ่ายบริหารงบประมาณ   

  2)  ฝ่ายอำนวยการ 
  3)  ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
  4)  ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
  5)  ฝ่ายวิชาการ 
  6)  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
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นักเรียน  

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คณะกรรมการ สมาคมศิษยเ์ก่าฯ 

หัวหนา้ฝ่าย 

บริหาร

งบประมาณ 

หัวหนา้ฝ่าย     

อำนวยการ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้าฝ่าย 

ส่งเสริม

พฤติกรรมนร.

นักเรียน

กรรม

นักเรียน

หัวหนา้ฝ่าย 

กิจการนร./

สัมพันธ์ชุมชน 

 

หัวหนา้ฝ่าย 

วิชาการ 

 

หัวหนา้ฝ่าย 

ส่งเสริม

การศึกษา 

 

รองผู้อำนวยการฯ 1 รองผู้อำนวยการฯ 2  รองผู้อำนวยการฯ 3 

1. งานการเงิน 
2.  งานบัญชี 
3  งานพัสดุ 
     และสินทรัพย์ 
4.  งานแผนงาน 
5.  งานระดมทรัพยากร 
     ทางการศึกษา 
6  งานควบคุม 
    และตรวจสอบภายใน    
7  งานประกัน 
    คุณภาพการศึกษา   

1.   งานระบบดูแล   
      ช่วยเหลือนักเรียน 

2.  งานป้องกันและ
แก้ไข  
     พฤติกรรมนักเรียน 
3.  งานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 
4.  งานระดับช้ัน 
5.  งานเวรประจำวัน 
6.  งานส่งเสริมคุณธรรม  
    และจริยธรรม 
7.  งานยาเสพติด 

 

1.  งานสารบรรณ    
2.  งานอัดสำเนา 
     /ถ่ายเอกสาร   
3.  งานป้องกัน 
    และรักษาสินทรัพย์   
4. งานสารสนเทศ    
   โรงเรียน   
5.  งานบริหาร   
   อัตรากำลัง   
6.  งานทะเบียนประวัติ      
   เงินเดือน   
7.  งานลงเวลา การลา   
8.  งานพัฒนาบุคลากร  
9.  งานวินัยและ 
     การรักษาวินัย   
10.  งานสวัสดิการครู   
11. งานยานยนต์ 
     และพาหนะ 
12.  งานปฏิคม 

 

1.  งานประชาสัมพันธ์ 
2.  งานส่งเสริม 
     ประชาธิปไตย 
3.  งานกิจกรรมท่ัวไป 
4.  งานสัมพันธ์ชุมชน 
5.  งาน TO BE                
    NUMBER  ONE 
 

 

1. งานพัฒนาหลักสูตร  
    การจัดการเรียนรู้    
    และการพัฒนา 
    กระบวนการเรียนรู้ 
2.  งานวัดผลและ 
    ประเมินผลการเรียน 
3.  งานทะเบียน 
4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 
5.  งานพัฒนาสื่อ  
     นวัตกรรม และ  
     เทคโนโลยี 
     เพื่อการศึกษา 
6.  งานกิจกรรมพัฒนา 
    ผู้เรียน 
7.  งานสารสนเทศฝ่าย 
    วิชาการ 
8. งานส่งเสริมและ 
   พัฒนาศักยภาพ 
   นักเรียนสู่ความ 
   เป็นเลิศ 
9. งานนิเทศภายใน 
   และชุมชนสังคม 
   แห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 
10.  งานสวน  
  พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
11. งานห้องสมุดและ 
     แหล่งเรียนรู้ 

1.  งานอาคาร สถานท่ี 
2. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
3.  จัดตกแต่งภูมิทัศน์ 
4.  งานดูแลบ้านพักครู 
5. งานสาธารณูปโภค  
    (ระบบประปา 
     และระบบไฟฟ้า) 
6. งานอนามัย 
7.  งานโภชนาการ 
8.  งานธนาคาร 
9.  งานสหกรณ์   
     โรงเรียน  
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
-------------- 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รวม 7 ด้าน คือ 
 

1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ ผู้เรียนทุก
ระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่
ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถ่ิน
ทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 

9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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วิสัยทัศน ์พันธกิจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 
 
“ มุ่งพัฒนาผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ มีความเสมอภาครองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
  
พันธกิจ 
 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนและ
จีนตอนใต้ 
  
ยุทธศาสตร์ 
 
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพ่ือตอบสนองต่ออัตลักษณ์
จังหวัด 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน
และจีนตอนใต้ 
4. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาคต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ทิศทางของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์
กิจกรรมตามกลยุทธโ์รงเรียน 
กลยุทธ์หลักที่ 1  จัดการศึกษาในระบบให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลายตาม
มาตรฐานชาติสู่มาตรฐานสากล 

 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1.จัดการศึกษาใน
ระบบที่หลากหลาย
ตามความถนัดและ
สนใจ 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานตาม
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและเป็น
บุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
3. จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
 
 

- จัดการศึกษาใน
ระบบที่หลากหลาย 
 
 
- นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ให้มีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานตาม
หลักสูตร 
- นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 
- จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
อย่างทั่วถึง 

- ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าเรียนจากจำนวน
ผู้สมัครเรียนทั้งหมด 
-ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ี
โรงเรียนกำหนด 
- อัตราการอ่านของ
นักเรียนสูงขึ้น  
- นักเรียนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
แสวงหาความรู้ได้ 
- ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
- ร้อยละของนักเรียนที่
ออกกลางคันต่อปี 
- ร้อยละของนักเรียนที่
ลดภาวะการเสี่ยงาก
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
ทั้งหมด 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 30 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 0.05 
ร้อยละ 70 

 

-รับนักเรียนประจำปี 
 
 
- งานหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้ 
 
- พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
  
- การบริการ
สารสนเทศ ICT 
- พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนการสอน 
- ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- จัดหาทุนการศึกษา 
- กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
- สร้างภูมิคุ้มกันให้
นักเรียน 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 38 

 

กลยุทธ์หลักที่ 1 (ต่อ) 
      จัดการศึกษาในระบบให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลายตามมาตรฐาน
ชาติสู่มาตรฐานสากล 

 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

4. จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญสามารถ
เรียนรู้ตามศักยภาพ
ของตนเอง 
 
5. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายตาม
ความถนัด ความ
สนใจภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและ
สิทธิเด็ก 
 
 
 
 
 
 

- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมตาม
กลุ่มสนใจ ความถนัด 
ตามธรรมชาติและ
ความสามารถตาม
ความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน
ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสิทธิเด็ก 
 

- ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
- ร้อยละนักเรียน
ทั้งหมดได้ที่รับ
ประสบการณ์ที่
หลากหลายจากการ
จัดการเรียนรู้ของครู
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- ร้อยละของนักเรียน
ทั้งหมดท่ีค้นพบความ
สนใจ ความถนัดและ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
มีความสุข 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

-พัฒนาการเรียน
การสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
- งานหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้ 
-พัฒนาการเรียน
การสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- ค่ายคณิตศาสตร์ 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 
- ค่ายนักอ่าน 
- ค่ายภาษาอังกฤษ 
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กลยุทธ์หลักที่ 2 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1.พัฒนาครูให้
จัดการเรียนรู้โดยใช้
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
สามารถเรียนรู้ได้
ตามศักยภาพ 
 
2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดระบบการ
เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการ  
ICT 
 
 
 

- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้
เต็มตามศักยภาพ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสนใจ ความ
ถนัด ตามธรรมชาติ 
ความสามารถตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้
ผู้เรียน 
- จัดหาผลิตวิจัยและ 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้
เพียงพอ 
- จัดกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

- ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
-ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ี
โรงเรียนกำหนด 
- ร้อยละของนักเรียน
ที่สามารถคิดวิเคราะห์
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบ 
และมีการคิดแบบองค์
รวม 
-ระดับความสำเร็จ
ของการจัดหา ผลิต 
วิจัย และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
- ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ ICT  

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
ระดับดี 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 

-พัฒนาการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- พัฒนาครูให้เป็นครูมือ
อาชีพ 
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
-นิเทศแบบ     กัลยาณมิตร 
- พัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
- สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้  
เต็มตามศักยภาพ 
- 1 ปี 1 กลุ่ม 
1 โครงงาน 
- พัฒนาด้านการคิด
วิเคราะห์ 
- วิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด 
-  พัฒนาบุคลากร 
สู่มาตรฐานและเป็นครูมือ
อาชีพ 
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กลยุทธ์หลักที่ 3 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1.  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี   
มีทักษะการ
ดำรงชีวิต  อยู่ใน
สังคมได้อย่าง 
เป็นสุข 

- บูรณาการ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองให้เป็น
มีคุณธรรม  ริยธรรม   
มีคุณลักษณ์อันพึง
ประสงค์  อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ร้อยละ 100 -  ค่ายคุณธรรม 
ต้านยาเสพติด 

-  วันสำคัญ 
ทางศาสนา 

 

กลยุทธ์หลักที่ 4   
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความเป็นไทย 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1.  พัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นผู้มสีุขนิสัย  
สุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตทีด่ี  
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 

1.  นักเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มี
สุนทรียภาพด้านศลิปะ  
ดนตรี  กีฬา 
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนมสีุขนิสัย 
สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  
มีบุคลิกภาพท่ีดี   
ปลอดจากสารเสพตดิ 
1.  บูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้ด้วย

-  ร้อยละของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ส่งเสริมสุนทรียภาพ 
ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
-  ระดับความสำเร็จ 
ของนักเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศด้านดนตรี  กีฬา  
และศลิปะ 
-  ร้อยละของผู้เรียน 
ที่สามารถใช้ทักษะ 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 50  
ของนักเรียน
ทั้งหมด 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ระดับดีมาก 

-  กีฬาภายใน 
- โครงการกลุม่สาระฯสุข
ศึกษาพลศึกษา 
-  1 กลุ่ม 1 ปี  
1 โครงงาน 
 
 
-  กิจกรรมสภานักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ 
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ตนเองและต่อเนื่อง 
2.  บูรณาการการจัด
กิจกรรมใหผู้้เรียน 

-  ระดับความสำเร็จของ
การจัดกิจกรรมทีผู่้เรียน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
-  ระดับความสำเร็จของ 

 
 
ระดับด ี

 
 

กลยุทธ์หลักที่ 4  ต่อ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความเป็นไทย 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
4.  ส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
สุนทรียภาพด้านศลิปะ 
วัฒนธรรมไทย  และ
ประเพณีอันดีงาม 
 
 
5.  สนับสนุนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย  
รู้และรักท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

3.  บูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการ
จัดการปญัหา และความ
ขัดแย้ง ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมี
จิตสำนึกสาธารณะ  
รักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
บูรณาการการจัดการ
เรียนรู้  และจัดกจิกรรม
ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
บูรณาการการจัดการ
เรียนรู้  และจัดกจิกรรม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย  และ
ท้องถิ่นของตน 
 

-  ร้อยละของนักเรียนท่ี
แสดงออกด้านจิตสำนึก
สาธารณะรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
-  ร้อยละของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  ร้อยละของนักเรียนท่ี
เรียนประวัติศาสตร์ไทย  
และเรียนรูเ้กี่ยวกับ
ท้องถิ่นของตนเอง 
-  ร้อยละของนักเรียนท่ี
เผยแพรผ่ลงานท่ีเกดิ
จากศิลปวัฒนธรรมไทย  
และท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 30 
ของนักเรียน
ทั้งหมด 
 
 
 

-  กิจกรรมสภานักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ 
-  จิตอาสารักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-  สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-  วันสำคัญ 
ทางศาสนา 
 
 
 
 
-โครงการกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
 
-  ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ 
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กลยุทธ์หลักที่ 4  ต่อ 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความเป็นไทย 

 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

6.  ส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย
ในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 
7. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็น
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการดำรงตน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็น
ประชาธิปไตย 
 
 
 
ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถนำหลักหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

-  ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
-  กิจกรรมการ
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 
 
 
-บูรณาการการ
เรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 43 

 

กลยุทธ์หลักที่ 5 
  สร้างภูมิทัศน์ พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ การ
วิจัยและนวัตกรรมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ การ
วิจัยและนวัตกรรมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 
 

1. พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายใน
โรงเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เพ่ือให้
เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนและชุมชน 
2. พัฒนาห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
การพัฒนาผู้เรียนและ
ชุมชนให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
1. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียนให้เพียงพอ 
เหมาะสม เอ้ืออำนวย
ต่อการพัฒนางานของ
บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน 
2. ส่งเสริมครู จัดหา 
ผลิตและวิจัย เพื่อ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี 
3. จัดให้มีสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

- ระดับความสะอาด
ของ ห้องเรียน
ปราศจากขยะ 
- บริเวณโรงเรียน 
สะอาด เรียบร้อยร่มรื่น 
สวยงาม 
- บุคลากรมีจิตสำนึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของนักเรียน 
ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
-  ร้อยละของครูและ
นักเรียนที่มีความพึง
พอใจต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้และ
ห้องปฏิบัติการ 
- จำนวนองค์กรและ
ชุมชนที่มาขอใช้บริการ
เกีย่วกับอาคารสถานที่ 
- อาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อมมีเพียงพอ
อยู่ในสภาพพร้อม
ให้บริการสะดวก 
สะอาด ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละของครูที่ผลิต
และใช้สื่อ นวัตกรรม
และการวิจัยเพื่อการ
เรียนรู้  

ระดับ ดี 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 30 
ของนักเรียน
ทั้งหมด 
 
 
จำนวนมาก 
 
 
- ร้อยละ 80
ของครู/
นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ในการรับ
บริการ 
 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 70 

 
- พัฒนาอาคาร 
สถานที่ และตกแต่ง
ภูมิทัศน์ 
 
- สานสัมพันธ์ชุมชน 
 
-  พัฒนาห้องสมุด 
 
 
- งานอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
- งานพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
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กลยุทธ์หลักที่ 6 
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์+ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ตามแนวทางการ
กระจายอำนาจ
ทางการศึกษายึด
หลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
เพ่ือการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 
 
3. ปรับปรุง
โครงสร้าง 
ระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติงาน
ให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุมและ
ทันสมัย 
 

- บริหารจัดการเชิง
ระบบเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
- จัดระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก   
ธรรมาภิบาล 
-  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
-พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพและพร้อม
รับการประเมินภายนอก 
- บริหาร การเงิน โดย
ระบบการจัดทำ
งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 
- จัดระบบการบริหาร
องค์กรที่ชัดเจน มีการ
กำหนด บทบาทหน้าที่ 
และผู้รับผิดชอบไว้
ชัดเจน 

- ร้อยละของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วม
ในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละครั้ง 
- ร้อยละของครู/นักเรียน
และผู้ปกครองที่มีความ
พึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียน 
-โรงเรียนมีการพัฒนาเชิง
ระบบ บรรลุผลสำเร็จ
ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ 
-ระบบการบริหารจัดการ
การเงินและบัญชีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
ร้อยละของผลงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็วบรรลุตาม
มาตรฐานของโรงเรียน 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
ระดับดีมาก 
 
 
ร้อยละ 100 
ของงาน
ทั้งหมด 
ร้อยละ 90 
 

-  ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
- ประชุม
ผู้ปกครอง 
 
- งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
-งานการเงิน
และบัญชี 
- งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
- งานระดม
ทรัพยากร 
- ทุกโครงการ/
งานในโรงเรียน 
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งานแผนงาน หนา้ 45 

 

กลยุทธ์หลักที่ 6 ( ต่อ) 
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

4. ส่งเสริมให้มีการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
การรายงานและ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 
 
 
5.  ประสานชุมชน
ให้เข้ามาสู่โรงเรียน 
 
 
 
6.  นำโรงเรียนออก
สู่ชุมชน 
7.  ประเมินความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
 
 

-ให้มีการนิเทศ
ภายในและ ภายนอก 
เพ่ือจัดระบบการ
รายงานผลและการ
ดำเนินงาน พัฒนา
งานและรวบรวม
ผลงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
-  นำแหล่งเรียนรู้   
ภูมิปัญญา  
หน่วยงาน  มาใช้ใน
การเรียน 
การสอน  และการ
จัดกิจกรรม 
-  ส่งเสริมการร่วม
กิจกรรมทุกด้านท่ี
ชุมชนร้องขอ 
-  ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน 
 

- ร้อยละของ
บุคลากรปฏิบัติงาน
ด้วยความสบายใจ
ได้รับการช่วยเหลือ 
แนะนำสนับสนุน
ทราบปัญหาและ
ความก้าวหน้าของ
งานเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนางาน 
-  ร้อยละของภูมิ
ปัญญา  หน่วยงานที่
ให้ความร่วมมือ  ร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน 
 
-  ร้อยละของการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน 
-  ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีความ 
พึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาขอโรงเรียน 

-ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
จากจำนวน
การร้องขอ
จากชุมชน 
 
ร้อยละ 80 
ของ
ผู้รับบริการ 
ร้อยละ 80 
ของ
ผู้รับบริการ 
 
 

-  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
-  สานสัมพันธ์ชุมชน 
-  ส่งเสริมกิจกรรม
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

-  สานสัมพันธ์ชุมชน 
 
-  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
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กลยุทธ์หลักที่ 6  (ต่อ) 
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

8. เพ่ิมศักยภาพครู
และ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พัฒนาครูให้มีการ
แสวงหาความรู้ คิด
วิเคราะห์และสร้างองค์
ความรู้จนสามารถ
นำไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาครูในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการ
พัฒนาตนเองให้มีความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลียนแปลง 
- พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- ร้อยละของครูที่มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะกระบวนการคิด 
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- ร้อยละของครูที่มีการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้และอิง
พัฒนาการของผู้เรียน 
- ร้อยละของครูที่ได้รับ
การพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาครูในรูปแบบต่าง ๆ 
- พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของ
ครูเพื่อตอบสนองต่อการ
บริหารและการพัฒนาของแต่
ละบุคคลอย่างเป็นระบบ 
- ร้อยละของครูที่มีคณุธรรม 
จริยธรรมและปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
-จำนวนครูที่ไดร้ับเกียรติบตัร
ด้านต่างๆ 

-ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 85 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 

-พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
-งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 
-พัฒนาบุคลากรให้
เป็นครูมืออาชีพ 
- งานสารสนเทศ 
 
- พัฒนาบุคลากรให้
เป็นครูมืออาชีพ 
 
- งานบุคลากร 
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กลยุทธ์หลักที่ 6 ( ต่อ) 
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ย่อย แนวดำเนินการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

8. เพ่ิมศักยภาพครู
และ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พัฒนาครูให้ใช้การวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 
- พัฒนาครูในด้านการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนเพื่อนำมาใช้
พัฒนาผู้เรียน 
-พัฒนาครูให้สามารถ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
อย่างเป็นระบบ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ครูในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการพัฒนาตนเอง
ให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลียน
แปลง 
- พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมให้มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- ร้อยละของครูที่มี
ความรู้ทางการวิจัย
และสามารถทำวิจัย
ในชั้นเรียนได้ 
- ร้อยละของครูที่
สามารถผลิตสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
และใช้แหล่งเรียนรู้ 
- ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับการดูแลตาม
ระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
- พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของครู
เพ่ือตอบสนองต่อ
การบริหารและการ
พัฒนาของแต่ละ
บุคคลอย่างเป็น
ระบบ 
- ร้อยละของครูที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
-จำนวนครูที่ได้รับ
เกียรติบัตรด้าน 
ต่าง ๆ 

ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
จำนวนมาก 
 

-พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 
-งานวัดและ
ประเมินผลการ
เรียน 
 
-พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 
-พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
-พัฒนาบุคลากรให้
เป็นครูมืออาชีพ 
 
 
- งานสารสนเทศ 
- พัฒนาบุคลากร
ให้เป็นครูมืออาชีพ 
- งานบุคลากร 
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ส่วนที่ 3 

กรอบยุทธศาสตร์   
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ส่วนที่ 3 
กรอบยุทธศาสตร์   

 

กรอบยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
 

 
ปรัชญาของโรงเรียน    

นตถิ  ปญญา  สมา  อาภา  “ แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี ” 
 

คติพจน์ของโรงเรียน   
  ตรงต่อเวลา  วาจาอ่อนหวาน  การงานเตม็ท่ี  ร่วมใจสามคัคี  ท าดีเพื่อส่วนรวม 
 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา         
คิดวิเคราะห์ดว้ยโครงงาน 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา        
ร่วมคิด  ร่วมท า 

วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์เป็นโรงเรียนแห่งโอกาส รู้ศาสตร์มาตรฐานสากลบนพื้นฐาน 

ความเป็นไทย มัน่ใจทกัษะด ารงชีวิต ปลูกจิตรักษส่ิ์งแวดลอ้ม นอ้มน าศาสตร์พระราชา พร้อมประสานชุมชนบน
การบริหารอยา่งมีส่วนร่วม 
   
  พนัธกจิ 
  1.  พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  
2551  และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 

       2.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงโรงเรียน 
มาตรฐานสากล 

       3.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะชีวิตและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
       4.  พฒันาผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร ใหมี้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       5.  พฒันาการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาการจดั 

การศึกษาตามมาตรฐานสากล 
       6.  พฒันาผูเ้รียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศกัยภาพเป็นพลโลก 
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       7.  พฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจยัและพฒันา 
       8.  พฒันาผูเ้รียนและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณลกัษณะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
เป้าประสงค์ 

              
1. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 

2551  และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
             2.  ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
             3.  นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะชีวิต และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
             4.  ผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             5.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการระบบคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
            6.  ผูเ้รียนมีศกัยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศกัยภาพเป็นพลโลก 
            7. โรงเรียนมีการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล  วิจยัและพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
            8.  ผูเ้รียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลกัษณะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์หลกั  
 1. จดัการศึกษาในระบบใหผู้เ้รียนเตม็ศกัยภาพทุกดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย อยา่งหลากหลายตามมาตรฐาน
ชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  2. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนเก่ง 
  3. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี 
  4. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการด ารงชีวิต ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
และมีความเป็นไทย 
  5. สร้างภูมิทศัน์ พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 
  6. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  
หลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
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โอกาสของชุมชนท่ีส่งผลต่อโรงเรียน 
 

- ตั้งอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ เช่น แหล่งโบราณสถาน /โบราณวตัถุ สถานท่ี 
ท่องเท่ียว 

- ปลอดภยัต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย/์แหล่งการพนนั มอมเมาเยาวชน 
- สภาพแวดลอ้มดี / ปลอดโปร่ง / ไม่แออดั บรรยากาศร่มร่ืน เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน ผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
- มีวิทยากรในทอ้งถ่ิน/ผูน้ าในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ 
- ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริการชุมชนดา้นสุขภาพ/กีฬา/สวสัดิภาพ 
- การคมนาคมสะดวก มีรถรับจา้ง/รถประจาทางผา่น 
- มีรถรับส่งระหวา่งโรงเรียนกบับา้น 
- ผูป้กครองมีศรัทธา / ทศันคติ / ความเช่ือมัน่ ท่ีดีต่อโรงเรียน 

 

ข้อจ ากดัของชุมชนท่ีส่งผลต่อโรงเรียน 
- ตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีโรงเรียนเอกชน / โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
- ทางเขา้โรงเรียนคบัแคบท าใหก้ารสัญจรติดขดั 
- การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยูก่บัวนัหยดุของผูป้กครอง 

 

โอกาสและข้อจ ากดัของโรงเรียน 
   

จุดแข็ง 
   

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการคมนาคม ท าใหน้กัเรียนในเขตบริการและ
นอกเขตบริการสะดวกต่อการเดินทาง ทอ้งถ่ินและโรงเรียนมีความเจริญดา้นเทคโนโลย ีส่งผลใหน้กัเรียนต่ืนตวั
ในการพฒันาตนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มากขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหค้วามร่วมมือใน
การด าเนินกิจการของโรงเรียนเป็นอยา่งดี ผูน้ าชุมชน  ให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนในกิจการของโรงเรียน ท าให้
โรงเรียนมีการปรับตวัในเร่ืองการศึกษาอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง  มีการจดัท าแผนการพฒันาการศึกษา  
ด าเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย  
และมีผลงานเชิงประจกัษ ์ มีการจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลาย  มุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนองความ
ตอ้งการของชุมชน  มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   ส่งผลใหก้ารพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษามีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง  ประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ   
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จุดอ่อน 

  การพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนไม่เป็นไปตามผลท่ีคาดหวงั  เน่ืองจากผูป้กครองของนกัเรียน
ส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกร  รายไดน้อ้ยไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือสนบัสนุนโรงเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ท าใหแ้บ่งเบาภาระของผูป้กครองไดบ้า้ง จุดอ่อนท่ี
เป็นประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึง คือ  การพฒันาจดัการศึกษาของโรงเรียนไม่สามารถพฒันาสู่เป้าหมายความ
เป็นเลิศในทุกดา้น ตามนโยบายยกระดบัมาตรฐานการศึกษา  เน่ืองจากนโยบายการจดัสรรงบประมาณรายหวั
ของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการภายในโรงเรียน  
   
โอกาส 
 
  โรงเรียนไดน้อ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบติัในการพฒันาโรงเรียน  ส่งเสริม
ใหค้รูพฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบ มีการพฒันาส่ือและเทคโนโลย ีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยช่ีวยส่งเสริม
สนบัสนุนการเรียนการสอน ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและนกัเรียน  ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการในโรงเรียน  รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ท าใหน้กัเรียน มีโอกาสไดรั้บการพฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับของชุมชน สามารถพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นแบบอยา่งใหก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้   
 
อุปสรรค 
 

อุปสรรคท่ีส าคญัคือ ประชากรในชุมชนบางส่วนเห็นวา่มีโรงเรียนท่ีมีคุณภาพดีกวา่โรงเรียน 
ศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ ส่งผลใหน้กัเรียนในชุมชนท่ีสมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีปริมาณ 
ไม่มากเท่าท่ีควร  ครอบครัวมีการปรับเปล่ียนการอบรมเล้ียงดูบุตร พ่อแม่ไปท างานต่างจงัหวดั ทิ้งบุตรอยูก่บั
ญาติผูใ้หญ่ ส่งผลใหน้กัเรียนขาดความอบอุ่น ขาดความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี  และความกระตือรือร้น รวมถึง  
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ส่วนที่ 4 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ส่วนที่ 4 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 
     

         ตารางแสดงโครงสร้างและการจัดสรรเงิน 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 

ประมาณการรายรับ  ประจำปีการศึกษา  2565 
 

ประเภทเงินนอกงบประมาณ 
ลำดับที่ ประเภทของเงิน จำนวนเงิน (บาท) 

1 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2565 4,716,500.00   
2 เงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 2,282,720  

3 
เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4,181,776 
 

 รวมประมาณการรายรับท้ังหมด 11,180,996  

 
*หมายเหตุ 
1. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1,313,050 บาท นำไปจัดสรรในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
2. เงินรายได้สถานศึกษา แบ่งเป็น 
  2.1 ค่าประกันอุบัติเหตุ   จำนวน  207,520 บาท 
   2.2 ค่าจ้างครูต่างชาติ   จำนวน  1,037,600 บาท 
  2.3 ค่าจ้างบุคลากรในสถานศึกษา  จำนวน  1,037,600 บาท 
 รายการที่ 1,2 นำไปจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 
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การจัดสรรเงินในแผนปฏิบัตกิารประจำปีการศึกษา 2565 
จัดสรรให้ฝ่ายต่าง ๆตามประเภทของเงิน  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กลุ่มงาน งบประมาณ 
อุดหนุน เงินรายได้ 

รวม 
รายหัว 

เรียนฟรี15
ปี สถานศึกษา 

100 ฝ่ายบริหารงบประมาณ   100,000  207,520   
200 ฝ่ายอำนวยการ   100,000   1,037,600   

300 ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน   150,000       

400 
ฝ่ายกิจการนักเรียน/สัมพันธ์
ชุมชน   150,000       

500 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา   
         

314,950        

600 ฝ่ายวิชาการ   1,629,900   1,037,600   
  รวม   2,444,850       

700 งบสำรองจ่าย    271,650       

800 ค่าสาธารณูปโภค   2,000,000       
  รวม   2,271,650       

  รวมจัดสรรทั้งหมด 0 4,716,500   2,282,720 6,999,220 

900 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
900.1 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี    4,181,776     

              

  รวม    4,181,776   4,181,776 

รวมทั้งหมด 11,180,996 
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การจัดสรรเงินในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

6 ฝ่าย 
รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม 

100 ฝ่ายบริหารงบประมาณ  100,358 0 257,306 257,306 

200 ฝ่ายอำนวยการ 99,670 250,000 0 349,670 

300 ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 157,668 112,551 0 270,219 

400 ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 149,741 174,558 0 324,299 

500 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 324,950 34,900 11,170 371,020 

600 ฝ่ายวิชาการ 1,378,514 1,037,824 750,750 3,167,088 

รวม 2,210,901 1,609,833 1,019,226 4,739,602 
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การจัดสรรเงินในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์
 
 
 

1. ฝ่ายบริหารงบประมาณ (รหัส 100) 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน 
เรียน
ฟร ี

รายได้ รวม ผู้รับผิดชอบ 

101 พัฒนาระบบงานการเงินและบญัชี 29,393 0 0 29,393 ครูกฤตยา 

102 พัฒนางานพัสดุและสนิทรัพย์ 35,837 0 0 35,837 ครูจินตนา 

103 พัฒนางานแผนงาน 22,341 0 0 22,341 ครูลำจวน 

104 โรงเรียนสุจริต 7,952 0 0 7,952 ครูภัทรสุดา 

105 ตรวจสอบภายใน 574 0 0 574 ครูณัฐสุดา 

106 ประกันคุณภาพภายใน 4,261 0 0 4,261 ครูนฤมล 

107 สหกรณ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถมัภ์ 0 0 49,786 49,786 ครูปิญาณ ี

108 ดูแลสวัสดิการและสวสัดิภาพ
นักเรียน การประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

0 0 207,520 207,520 ครูภัทรสุดา 

รวม 100,358 0 257,306 257,306   
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2. ฝ่ายอำนวยการ (รหัส 200) 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม ผู้รับผิดชอบ 

201 พัฒนางานสารบรรณฝ่ายอำนวยการ 42,078 0 0 42,078 ครูมารศรี 

202 พัฒนางานบุคคล 8,925 250,000 0 258,925 ครูพรวนทอง 

203 พัฒนาระบบสารสนเทศ 8,067 0 0 8,067 ครูอรุญ ปวีร์ 

204 สวัสดิการครู 0 0 0 0 ครูปาริชาต ิ

205 ยานพาหนะซ่อมบำรุง 21,398 0 0 21,398 ครูไพลิน 

206 ปรับปรุงข้อมูล และทะเบียนประวัติ 
ข้าราชการ 

8,774 0 0 8,774 
ครูชารดา 

207 งานบริหารอัตรากำลัง 9,825 0 0 9,825 ครูรวีวรรณ 

208 พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 0 0 0 0 ครูวิจิตรา 

209 งานวนิัยและรักษาวินยั 603 0 0 603 ครูภูวิศ 

รวม 99,670 250,000 0 349,670   
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3. ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (รหัส 300) 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม ผู้รับผิดชอบ 

301 
พัฒนาระบบสารบรรณฝ่ายส่งเสริม 
พฤติกรรมนักเรียน 

22,915 0 0 22,915 ครูกนต์รพี   

302 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 92,819 0 0 92,819 ครูมนตรี 

304 
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
โรคเอดส์ 

0 11,500 0 11,500 ครูมนตรี 

305 ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 5,320 0 0 5,320 ครูบุญฤทธิ์ 

306 งานรักษาความปลอดภัย 23,400 0 0 23,400 ครูสุชีพ 

307 ห้องเรียนสีขาว 0 35,384 0 35,384 ครูกรรณิการ์ 

308 พัฒนาเวรประจำวนั 11,865 0 0 11,865 ครูชัยรัตน ์

309 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 0 65,667 0 65,667 ครูพงศกร 

310 เศรษฐกิจพอเพียง 174 0 0 174 ครูสุพรรษา 

311 พัฒนาเวรรักษาการณ์ความปลอดภัย    1,175 0 0 1,175 ครูรุจิรา   

312 ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  0 0 0 0 ครูกนต์รพี   

313 สถานศึกษาปลอดภัย (สพฐ)  0 0 0 0 ครูสุภัทรา  

รวม 157,668 112,551 0 270,219   
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4. ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน (รหัส 400) 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม ผู้รับผิดชอบ 

401 พัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่าย
กิจการนักเรียนและสัมพนัธ์ชุมชน 

18,114 0 0 18,114 ครูสุพัตรา 

402 พัฒนาระบบสารสนเทศของงาน
ประชาสัมพนัธ ์

75,510 0 0 75,510 ครูกัณฐ์ลดา 

403 ส่งเสริมประชาธปิไตยภายในโรงเรียน 8,145 110,364 0 118,509 ครูสิริอมร 

404 สัมพันธช์ุมชน 0 30,000 0 30,000 ครูไตรรงค์ 

405 พัฒนางานกิจกรรมทั่วไปฝ่ายกจิการ
นักเรียนและสัมพนัธ์ชุมชน 

47,972 0 0 47,972 ครูฐิติพร 

406 TO BE NUMBER ONE 0 34,194 0 34,194 ครูฐิตินาฎ 

รวม 149,741 174558 0 324,299   
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5. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (รหัส 500)  

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน 
เรียน
ฟร ี

รายได้ รวม ผู้รับผิดชอบ 

501 พัฒนางานสารสนเทศฝา่ยสง่เสริม 
การศึกษา 

13,468 0 0 13,468 ครูสุพิชฌาย ์

502 โสตทัศนปูกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  26,375 0 0 26,375 ครูสุภาพร 

503 พัฒนาอาคารสถานที่ 162,865 0 0 162,865 ครูวัชรกฤษณ ์

504 สาธารณปูโภค 38,800 0 0 38,800 ครูบุญฤทธิ์ 

505 จัดตกแต่งภูมิทัศน ์ 19,969 0 0 19,969 ครูจินตนา 

506 งานดูแลบา้นพักครู 10,000 0 0 10,000 ครูธรรมรตัน์ 

507 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  17,985 0 0 17,985 ครูวันโชค 

508 พัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร 0 0 11,170 11,170 ครูจิดาภา 

509 ธนาคารโรงเรียน 5,010 0 0 5,010 ครูเนาวรตัน ์

510 
ป้องกันโรคระบาดไวรสัโคโรนา - 
2019  16,900 

0 0 16,900 ครูวันโชค 

511 สถานศึกษาปลอดภัย  3,578 0 0 3,578 ครูวันโชค 

512 ห้องเรียนอัจฉริยะ 
(SmartClassroom)  0 

34,900 0 34,900 ครูสุภาวิณ ี

513 โรงเรียนปลอดขยะ  10,000 0 0 10,000 ครูวันโชค 

รวม 324,950 34,900 11,170 371,020   
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6. ฝ่ายวิชาการ (รหัส 600) 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม ผู้รับผิดชอบ 

601 โครงการฝ่าย           

601.1 
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

15,000     15,000 
ครูวรวรรณ 

601.2 พัฒนางานวัดผลและประเมินผลการเรียน 61,414     61,414 ครูเรวดี 

601.3 พัฒนางานทะเบียน 16,004     16,004 ครูชุติมา 

601.4 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวตักรรม 
การเรียน 

  
20,700   20,700 ครูนิตยา 

601.5 
พัฒนาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 

  19,584 
  19,584 ครูกมลลักษณ์ 

601.6 นิเทศภายใน 1,050     1,050 ครูสมบัต ิ

601.8 
พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศฝา่ย
วิชาการ 

46,065 
    46,065 ครูบุษราภรณ์ 

601.9 
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 
ของนักเรียน 

76,000 
    76,000 

ครูกมลลักษณ์ 

601.10 สนับสนนุการจัดการเรียนรู ้ 371,798     371,798 ครูกานต์กนิษฐ ์

602 กิจกรรมนักเรียน           

602.1 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 26,714 180,170   206,884 ครูพัทธนันท ์

602.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 61,061     61,061 ครูนิฐาพรรณ 

603 โครงการค่าย           

603.1 ค่ายรักการอ่าน   28,692   28,692 ครูสมบัต ิ

603.2 การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตทางประวัติศาสตร ์   14,869   14,869 ครูเชษฐา 

603.3 ชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน     1,659   1,659 ครูเรวดี 

603.5 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากล   12,000   12,000 ครูกฤษณ์พร 

603.6 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  12,524   12,524 ครูลำจวน 

603.7 ค่ายพัฒนาทักษะการงานอาชีพ   6,010   6,010 ครูณัฐสุดา 

603.8 ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์   12,000   12,000 ครูกานต์กนิษฐ ์
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(ต่อ) ฝ่ายวิชาการ (รหัส 600) 
 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม ผู้รับผิดชอบ 

604.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 50,030     50,030 ครูสมบัต ิ

604.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 28,773 16,675   45,448 ครูไตรรงค ์

604.3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 70,232     70,232 ครูกานต์กนิษฐ ์

604.4 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

83,760     83,760 ครูนิตยา 

604.5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศกึษา 21,436 16,576   38,012 ครูเชษฐา 

604.6 พัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 69,533 158,965   228,498 ครูบุญฤทธิ์ 

604.7 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) 12,763     12,763 ครูมัลลิกา 

604.8 พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ(ทัศนศิลป)์ 46,350     46,350 ครูธรรมรัตน์ 

604.9 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) 55,420     55,420 ครูกฤษณ์พร 

604.10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 9,842     9,842 ครูจินตนา 

604.11 พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(งานเกษตร) 

23,110     23,110 
ครูจินตนา 

604.12 พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(อุตสาหกรรม) 

19,770     19,770 
ครูจินตนา 

604.13 พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(สิ่งประดิษฐ์) 

9,810     9,810 
ครูณัฐสุดา 

604.14 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(อาหาร) 

24,530     24,530 ครูจิดาภา 

604.15 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

45,760     45,760 ครูปิญาณ ี

 
 
 
 
 
 
 

9 
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605 โครงการทัศนศึกษา           

605.1 ทัศนศึกษา ม.1  54,950   54,950 ครูมนตรี 

605.2 ทัศนศึกษา ม.2   49,680   49,680 ครูชัยรัตน ์

605.3 ทัศนศึกษา ม.3   52,400   52,400 ครูบุษราภรณ์ 

605.4 ทัศนศึกษา ม.4   48,000   48,000 ครูสุธาทิพย ์

605.5 ทัศนศึกษา ม.5   42,480   42,480 ครูกฤตยา 

605.6 ทัศนศึกษา ม.6   98,340   98,340 ครูกรรณิการ์ 
 

(ต่อ) ฝ่ายวิชาการ (รหัส 600) 
 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ รวม ผู้รับผิดชอบ 

606 โครงการพิเศษ           

606.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เรียนรวม 10,751     10,751 ครูสมบัต ิ

606.2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3,634     3,634 ครูสุรินทร์พร 

606.3 หนึ่งปี หนึ่งโครงการ 17,775     17,775 ครูวันเพ็ญ 

606.4 
พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
โรงเรียน 

100,129     100,129 ครูชไมพร 

606.5 สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็ม 
ตามศักยภาพ 

  191,550   191,550 
ครูสุธาทิพย ์

606.6 จ้างครูชาวต่างชาต ิ     750,750 750,750 ครูวิจิตรา 

รวมเงิน 1,378,514 1,037,824 750,750 3,167,088   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์

ฝ่ายบริหารงบประมาณ งาน  การเงินและบัญช ี  สนองนโยบายท่ี  4 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ข้อ 1.3 1.4 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบงานการเงิน 
และบัญชี (101) 

ผลผลิต (Outputs) 
-  เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน  
ทำงานอย่างมีคุณภาพ 
-  จัดทำหลักฐานการเงินและบญัชีให้
สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบเอกสาร 
ข้อมูลทางเทคโนโลย ี
-  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ดำเนินงานการเงินบญัชีให้มีประสทิธิภาพ
และเป็นระบบ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพ 
-  มีหลักฐานการเงินบญัชีท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ทั้งระบบเอกสารและข้อมูล
เทคโนโลยีทุกประเภทถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ 
-  บุคลากรงานการเงินและบัญชีทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในสถานศึกษา นอกสถานศึกษาท่ีมา
ติดต่อราชการ  ไดร้ับบริการโดยทัว่ถึง 100 %  
2. มีหลักฐานการและเงินบัญชีท่ีสามารถตรวจสอบ 
ได้ทั้งระบบเอกสารข้อมูลและเทคโนโลยี 100 % 
 3. บุคลากรมีศักยภาพในการดำเนินงานการเงิน
และบัญชีท่ีทำอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  
100% 
เชิงคุณภาพ 
1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรการเงินและบัญชีในสถาน 
ศึกษาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรภายนอก
ได้รับความสะดวกและได้รับบริการอย่าง 
ทั่วถึงทำให้การจัดการเรียนการสอนสู่นักเรยีน 
มีประสิทธภาพ 
2. มีหลักฐานการเงินบัญชีท่ีสามารถตรวจสอบได้ทั้ง
ระบบเอกสาร ข้อมลูทางเทคโนโลยีถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการทำให้การจัดการเรียนการ
สอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำ
เอกสารเพื่อเป็น 
หลักฐานในการตรวจสอบ
เบิก - จ่ายเงินทุก 
ประเภท 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ  - 
ซ่อมครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

 24,393 
 
 

5,000 

นางกฤตยา  
จ้อยสูงเนิน 

รวมเงิน 29,393   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

งาน พัสดุและสินทรัพย์  สนองนโยบายที่  4 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ข้อ 1.3 

1.4 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนางานพัสดุและ
สินทรัพย์(102) 

1.เพ่ือพัฒนางานพัสดุและ
สินทรัพย์ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของทุกฝ่ายงานใน
โรงเรียน  
2.เพ่ือให้การบริการกับฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1. ฝ่ายงาน  100% ได้รับพัสดุ
เพียงพอกับความต้องการ 
2.ทุกฝ่ายงานได้รับบริการอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสาร 
และพัฒนางานพัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ จัดจ้าง
พัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 เบิกจ่าย  
วัสดุ - ครุภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 4 ลงทะเบียน  
วัสดุ - ครุภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบ  
วัสดุถาวร และครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 6 ซ่อมแซม  
วัสดุ - ครุภัณฑ ์

28,837 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

น.ส.จินตนา 
อ่ิมพิทักษ์ 

รวมเงิน 33,837   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ งาน พัฒนางานแผนงาน  สนองนโยบายท่ี  4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ข้อ 1.3 1.4 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนางานแผนงาน
(103) 
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมอบรมทำ
แผนปฏิบัติการ 
พิจารณาโครงการ/
แผน และจดัสรร
งบประมาณ จัดทำ
แผนปฏิบัติการ    

1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจสามารถเขียน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2  มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ
เพื่อความคล่องตัว สะดวก รวดเรว็
รัดกุมถูกต้องและตรวจสอบได ้
3  มีเอกสารแผนปฏิบัติการใช้ในการ
บริหารงบประมาณประจำปี  2565 
4  ระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
5  บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับข้อมลูจากงานแผนงาน                 

1. งานแผนงานมีระบบบริหารจัดการที่
เป็นระบบและตรวจสอบได้ นำไปสู่การ
พัฒนานักเรียน 
2.  งานแผนงานมีเอกสารแผนปฏบิัติการ
ที่ใช้ในการบริหารงบประมาณประจำปี 
2565 ครบถ้วน ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 
3. งานแผนงาน มีระบบข้อมลูสารสนเทศ
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นปัจจบุันครบถ้วน 
ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
4.  บุคลากรของโรงเรยีนศรสีำโรงชนูป
ถัมภ์และหน่วยงานเกี่ยวข้องได้รับข้อมูล
จากงานแผนงาน ส่งผลให้การเรียนการ
สอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 

ประชุมอบรมบุคลากรเพื่อ
ดำเนินจัดการจัดทำแผนปฏบิัติ
การประจำปี  2565                            
- เชิญผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
และงานปรึกษาให้ความเข้าใจ 
และร่วมพิจารณาโครงการ/แผน 
และจัดสรรงบประมาณ                     
- รวบรวมโครงการ/แผน 
- จัดพิมพ์เอกสาร  เข้าเลม่     

22,341 นางลำจวน  
สุขทรัพย์ทวีผล              
 
น.ส.ปิญาณี 
บูรณะชาต  
 
น.ส.ณัฐสุดา  นงค์
แย้ม 

รวมเงิน 22,341   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ งาน โรงเรียนสุจริต   สนองนโยบายท่ี  4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ข้อ 1.3 1.4 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียน
สุจรติ) (104) 

1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียน
มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจรติ 
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มสี่วนร่วม
ในการระดมปัญญา การป้องกันการ
ทุจริต การปลูกฝังจติสำนึกและ
สร้างเครือข่ายในชุมชน ในสังคม ใน
การต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ 
3. เพื่อฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ 
การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน 
ยอมรับฟังความคดิเห็นซึ่งกันและ
กัน 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนมีจติสำนึก  มีทักษะการคิด  มีวินัย 
ซื่อสัตยส์ุจรติ อยู่อย่างพอเพียง และมีจติ
สาธารณะ 
2.นักเรียนมีความกล้าหาญทางจรยิธรรม มสี่วน
ร่วมในการระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต
การปลูกฝังจิตสำนึกและสรา้งเครอืข่ายในชุมชน 
ในสังคม ในการต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ      
3.นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคม 
ได้แก่ การอยูร่่วมกัน การทำงานรว่มกัน ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีความยึดมั่นในความซือ่สัตย์ สจุริต
อยู่อย่างพอเพียงและมีจติสาธารณะ 
2.นักเรียนมีความกล้าหาญทางจรยิธรรม มสี่วน
ร่วมในการระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต
การปลูกฝังจิตสำนึกและสรา้งเครอืข่ายในชุมชน 
ในสังคม ในการต่อต้านการทุจรติ ทุกรูปแบบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA) การดำเนินงาน
กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะ 5 
ประการ 
กิจกรรมตามที่ สพฐ. กำหนดขึ้น
ในแต่ละปี จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์าม
โครงการ 

7,952 น.ส.ภัทรสุดา 
เนียมดวง 

รวมเงิน 7,952   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบตัิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ งาน ตรวจสอบภายใน     สนองนโยบายที่  4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ข้อ 1.3 1.4 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบภายใน        
(105)                

1. เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ให้ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุม
อย่างมีประสทิธิภาพภายใต้
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน
หน่วยงาน  ทำงานอย่างมีคุณภาพ  
และทำหนา้ทีไ่ด้อย่างถูกต้อง 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาพ
บุคลากร  และส่งเสริมให้มีการ
ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

1. ตรวจสอบการดำเนินงานด้าน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณและงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
งบประมาณ  
100 % 
2. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้รบัการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการตรวจสอบ  
ภายในตามหลักสตูรของ
กรมบัญชีกลาง 100 % 
3. ตรวจสอบงานที่ปฏิบตัิใน
โรงเรียนมีความถูกต้องชัดเจนทกุ
ชิ้นงาน 100 % 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสาร
เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบเบิก - จ่ายเงนิทุก
ประเภท 

574 น.ส.ณัฐสุดา
นงค์แย้ม 

รวมเงิน 574   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์
ฝ่ายบรหาร
งบประมาณ 

งาน สหกรณ์โรงเรียนศรี
สำโรงชนูปถัมภ์  

 สนองนโยบายท่ี  4 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ข้อ 1.3 

1.4 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สหกรณ์โรงเรียนศรี
สำโรงชนูปถัมภ์ (107) 

1. เพื่อให้มีการปลูกฝังความรู้
พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้
นักเรียนได้ปฏิบตัิจริง  
 2. เพื่อให้นักเรียนมีการวางแผน
ในการใช้จ่าย และการลงทุน  
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 4. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
ประหยดัอดออม 

1. สหกรณโ์รงเรียนศรสีำโรงชนูป
ถัมภ์มีระบบบรหิารจดัการที่เป็น
ระบบ ตรวจสอบได้ 100 %  
2. สหกรณโ์รงเรียนศรสีำโรงชนูป
ถัมภ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย
และการลงทุน 100 %  
3. นักเรียนและบุคลากรสามารถ
ใช้บริการสหกรณโ์รงเรยีนศรี
สำโรงชนูปถัมภ์ 100 % 

กิจกรรมที่ 1 งานปรับปรุง
สำนักงาน 
กิจกรรมที่ 2 งานอุปกรณ์
สำนักงาน 
กิจกรรมที่ 3 สินค้าลงทุน 

11,000 
786 

40,000 

น.ส.ปิญาณ ี
บูรณะชาต 

รวมเงิน 51,786   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ งาน  การเงินและบัญช ี  สนองนโยบายท่ี  4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ข้อ 1.3 1.4 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการดูแลสวัสดิการ
และสวสัดภิาพนักเรยีน 
การประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน (108) 

1. เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ได้รับอุบัตเิหตสุามารถเรยีก
รับเงินชดเชยค่าสินไหมเพื่อบรรเทา
ความสญูเสยีที่เกิดขึ้นได้ 

1. นักเรียน และบคุลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับอุบตัิเหตุสามารถเรียกรบัเงินชดเชย
ค่าสินไหมเพื่อบรรเทาความสญูเสยีที่
เกิดขึ้นได้ 100 %        ตามเงื่อนไขของ
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
2. ส่งผลให้ นักเรยีน และบคุลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจท่ีใช้บริการการ
เรียกรับเงินชดเชย ค่าสินไหม อันเกิดจาก
อุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขของการประกัน
อุบัติเหต ุ

กิจกรรมที่ 1 เงินค่าประกัน
อุบัติเหต ุ

182,400 น.ส.ภัทรสุดา 
เนียมดวง 

รวมเงิน 182,400   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์
ฝ่ายบรหาร
งบประมาณ 

งาน สหกรณ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์   สนองนโยบายท่ี  4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1.3 1.4 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สหกรณ์โรงเรียนศรี
สำโรงชนูปถัมภ์ (107) 

1. เพื่อให้มีการปลูกฝังความรู้พื้นฐานเรื่อง
สหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏบิตัิจริง  
 2. เพื่อให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้
จ่าย และการลงทุน  
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อ
หน้าท่ี ที่ได้รับมอบหมาย  
 4. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการประหยดั
อดออม 

1. สหกรณโ์รงเรียนศรสีำโรงชนูปถัมภ์มี
ระบบบรหิารจดัการที่เป็นระบบ ตรวจสอบ
ได้ 100 %  
2. สหกรณโ์รงเรียนศรสีำโรงชนูปถัมภ์มีการ
วางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน 100 %  
3. นักเรียนและบุคลากรสามารถใช้บริการ
สหกรณ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 100 % 

กิจกรรมที่ 1 งานปรับปรุง
สำนักงาน 
กจิกรรมที่ 2 งานอุปกรณ์
สำนักงาน 
กิจกรรมที่ 3 สินค้าลงทุน 

11,000 
786 

40,000 

น.ส.ปิญาณ ี
บูรณะชาต 

รวมเงิน 51,786   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ ์
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ งาน  การเงินและบัญช ี  สนองนโยบายท่ี  4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1.3 1.4 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการดูแล
สวัสดิการและสวสัดิ
ภาพนักเรียน การ
ประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน (108) 

1. เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับอุบตัิเหตุสามารถเรียกรบัเงินชดเชยค่า
สินไหมเพื่อบรรเทาความสูญเสียทีเ่กิดขึ้นได้ 

1. นักเรียน และบคุลากรทางการ
ศึกษา ที่ได้รับอุบัตเิหตสุามารถเรยีกรับ
เงินชดเชยค่าสินไหมเพื่อบรรเทาความ
สูญเสียที่เกดิขึ้นได้ 100 %        ตาม
เงื่อนไขของการประกันอุบัตเิหตุ
นักเรียน 
2. ส่งผลให้ นักเรยีน และบคุลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจท่ีใช้
บริการการเรยีกรับเงินชดเชย ค่า
สินไหม อันเกิดจากอุบัตเิหตุ ตาม
เงื่อนไขของการประกันอุบัตเิหต ุ

กิจกรรมที่ 1 เงินค่า
ประกันอุบัติเหต ุ

182,400 น.ส.ภัทรสุดา 
เนียมดวง 

รวมเงิน 182,400   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบตัิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
 
ฝ่ายอำนวยการ งาน พัฒนาบุคลากร   สนองนโยบายที่  9 กลยุทธ์ข้อที่ 6  

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
บุคลากร (202) 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันา
ตนเองทั้งในด้านวชิาชีพ ด้านวิชาการด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนนุ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดงูานมาใช้เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ตระหนักในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีวิทย
ฐานะและเลื่อนวทิยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ 
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบนั 
5. เพื่อจัดซื้อ-ซ่อมบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์งานพฒันา
บุคลากรให้เหมาะสม เพียงพอในการใช้งาน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่
ได้จากการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานมาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชพี 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนัก
ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมนิที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่  
 4. มีแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ดร้ับการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เปน็ปจัจุบนั ง่ายและ
สะดวกในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน ์
 5. มีวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานที่เหมาะสม 
เพียงพอ  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครู 
 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
แฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ-ซ่อม
บำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์งาน
พัฒนาบุคลากร 

250,000 
(วิชาการ) 
3,925 

 
5,000 

น.ส.พรวนทอง  
ลาดปะละ 
นางรวีวรรณ 
สุขรอด 
น.ส.วิจิตรา  
ฉลวย 
น.ส.ชารดา 
บริสุทธ์ิ 
น.ส.กนกรัตน ์
บุญคง 

รวมเงิน 8,925   



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 76 

 

 

 
 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบตัิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ฝ่ายอำนวยการ งาน พัฒนาระบบสารสนเทศ  สนองนโยบายที่  9 กลยุทธ์ข้อที่ 6  

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ (203) 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระบบสารสนเทศข้อมูลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 
สามารถอำนวยความสะดวกให้บริการข้อมูลกับบุลากร 
นักเรียน หรือหน่วยงานอ่ืนได ้
2. เพื่อปรับปรุงดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร ์เคร่ืองปริ้นเตอร์ แฟ้ม เก็บเอกสาร 
ฯลฯ  เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีสภาพการใช้งาน
ดีและทันสมัย สะดวกต่อให้บริการแก่ บุคลากร 
นักเรียน หรือหน่วยงานอ่ืนได ้

1. ระบบงานสารสนเทศ มีข้อมูลครบถ้วน 
สมบูรณ์เป็นปัจจบุัน สามารถอำนวยความ
สะดวก ให้บริการข้อมูลกับบุคลากร นักเรียน 
หรือหน่วยงานอ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนกังาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  แฟ้มเอกสาร 
ฯลฯ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีสภาพ
การใช้งานดีและทนัสมัย สะดวกต่อการ
ให้บริการแก่บุคลากร นักเรียน หรือ
หน่วยงานอ่ืนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

กิจกรรมที่ 1 เตรียม
ความพร้อม 
กิจกรรมที่ 2 จัดเก็บ
ข้อมูล 
กิจกรรมที่ 3 ซ่อม/บำรุง
วัสดุอุปกรณ ์

 
 

5,067 
3,000 

นางอรุญ ปวีร ์
สิทธิปกร 

รวมเงิน 8,067   



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 77 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบตัิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ฝ่ายอำนวยการ งาน สารบรรณ  สนองนโยบายที่  9 กลยุทธ์ข้อที่ 6  

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนางานสารบรรณ
(201) 

๑. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
สารบรรณอย่างเหมาะสมเพียงพอ และดูแล 
บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 
 ๒.เพื่อให้มีการจัดเก็บเอกสารงาน สาร
บรรณเป็นระบบข้อมูลโรงเรียนเป็นปจัจุบนั
อยู่เสมอ สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น  
๓.เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่
เก่ียวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เต็ม
ประสิทธิภาพ  

๑. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานสารบรรณ
อย่างเหมาะสมเพียงพอ และดูแล บำรุงรักษา
อุปกรณ์สำนักงานให้สามารถใชง้านได้
ตลอดเวลาส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 
ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
๒.มีการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณเป็น
ระบบขอ้มูลโรงเรียนเปน็ปัจจุบนัอยู่เสมอ
สามารถค้นหาได้รวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน ครูและบคุลากรที่
เก่ียวข้อง 
๓.นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
ข้อมูลและสิทธปิระโยชน์อย่างครบถ้วนและ
ทันต่อความต้องการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ 
กิจกรรมที่ 2 คัดแยกหนังสือ
ราชการ 
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ตอบโต ้
กิจกรรมที่ 4 จัดเก็บเอกสารและ
เผยแพร ่
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบำรุงดูแล
เครื่องใช้ 
สำนักงาน 

17506 
- 

19830 
1130 

 
6000 

นางมารศรี 
ลิ้นจี ่
นางประภาศรี 
จันโททยั 
นายภูวิศ 
ครุฑหลวง 
นางสาวชาร
ดา บริสุทธิ ์

รวมเงิน 44,466   
 

 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 78 

 

 

 

 

ฝ่ายอำนวยการ งาน พัฒนาบุคลากร   สนองนโยบายที่  9 กลยุทธ์ข้อที่ 6  
ชื่อโครงการ /

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สวัสดิการครู   (204) 1.  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ปฏบิัติงานอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรในและนอก
สถานศึกษาที่เก่ียวข้องที่ได้รับรางวัลในการแสดง
ความสามารถในโอกาสตา่ง ๆ 
 3.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดรีะหว่างโรงเรียน 
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
กับ ผู้ปกครอง บุคคลากรและหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กําลังใจในการปฏบิัติงานอย่างมคีวามสุข 
บรรลุวัตถุประสงค์ส่งผลต่อจัดการเรียนการ
สอนพัฒนานักเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
2.  บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาได้รบั
การแสดงความยนิดีทีไ่ด้รับรางวลัในการ
แสดงความสามารถในโอกาสต่างๆ 
3.  โรงเรียนมีปฏิสัมพันธท์ี่ดีต่อกันระหว่าง
ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนกับ 
ผู้ปกครอง 
บุคลากรอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษาที่ได้ตดิต่อ ประสานงานกับ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่  1 
สำรวจ/ทำบัญชีวนัเกิด
บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่  2 
จัดซื้อของขวัญ/ของ
เยี่ยมมอบแก่บุคลากรที่
เก่ียวข้องตามโอกาส
และวาระสำคัญ ๆ 
กิจกรรมที่ 3 
การให้บริการแก่ผู้มา
เยี่ยมโรงเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียน 

 
 
 
 

30,880 
 
 
 
 

7,950 

นางสาวปาริ
ชาติ   กุศล 

รวมเงิน 38,830   
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ฝ่ายอำนวยการ งาน พัฒนาบุคลากร   สนองนโยบายที่  9 กลยุทธ์ข้อที่ 6  
ชื่อโครงการ /

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการยานพาหนะ
ซ่อมบำรุงดูแลรักษา
รถยนต์   (205) 

เพื่อจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะของโรงเรียน
ให้มีความคล่องตัว  มีความปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน ในการเดินทางร่วมกิจกรรม การเรียนรู้และ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

นักเรียน  ครู  และบุคลากรของโรงเรียนได้รับ
การบริการด้านยานพาหนะ มีความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทางร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 100 % 
รถยนต์ของโรงเรียนอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะ
ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 1 
บำรุง ดูแล รักษา รถตู้
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 
ซ่อมบำรุง รถตู้โรงเรียน 

21,398 
 
 

38,500 

นางสาวไพลิน   
นวลหงษ์ 

รวมเงิน 59,898   
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบตัิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ฝ่ายอำนวยการ งาน พัฒนาบุคลากร   สนองนโยบายที่  9 กลยุทธ์ข้อที่ 6  

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงระบบข้อมูล 
และทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(206)  

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.
16) ของข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจา้ง 
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูล และการขอมี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพื่อการขอมี และการต่ออายุบัตร
ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชพีครู ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
5. เพื่อขอปรับวุฒิทางการศึกษา ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 1. จัดเก็บข้อมูลประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) ของ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้ง มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นข้อมลูปัจจุบัน  
 2. การดำเนินการขอมเีครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา  
 3. การขอม ีและการต่ออายุบัตรข้าราชการ และ
บุคลากรทางการศึกษา  
 4. การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหาร ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา 
 5. การปรับคุณวุฒิทางการศึกษา ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามเวลา  

กิจกรรมที่ 1 จัดเก็บระบบ
ข้อมูล และทะเบียน
ประวัติของข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง 
กิจกรรมที่ 2 การขอมี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
กิจกรรมที่ 3 การขอมีและ
ต่ออายุบัตรข้าราชการ 
กิจกรรมที่ 4 การขอต่อ
อายุใบประกอบวชิาชีพครู 
และวิชาชีพผู้บริหาร 
กิจกรรมที่ 5 การขอปรับ
คุณวุฒิทางการศึกษา 

2024 
 
 
 
 

6515 

นางสาวชารดา  
บริสุทธ์ิ 

รวมเงิน 8,539   



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 81 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบตัิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

ฝ่ายอำนวยการ งาน พัฒนาบุคลากร   สนองนโยบายที่  9 กลยุทธ์ข้อที่ 6  

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารอัตรากำลัง 
(207)  

1. เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่
ขาดแคลน  พนังงานราชการ  ครู
อัตราจ้าง เจ้าหนา้ที่สำนักงาน  
และนักการภารโรงสำหรับทำ
หน้าที่สนับสนนุการจัดการศึกษา  
2. เพื่อจัดทำเอกสารสัญญาจ้าง 
พนังงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  
และลูกจ้างของโรงเรียน 100%   

1. มีการสำรวจอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์ กคศ.กำหนด 
2. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน  นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. จัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภารโรง 
บุคลากรที่หนา้ที่สนับสนนุการจดั
การศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
4. มีการจัดทำเอกสารสัญญาจา้ง  ครู
อัตราจ้าง พนงังานราชการ  และลูกจ้าง
ของโรงเรียนทำให้การเรียนการสอนสู่
นักเรียนมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการสำรวจอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ กคศ.กำหนด 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน 100%   
กิจกรรมที่ 3  จัดจ้างครูผู้สอนสาขาที่ขาด
แคลน เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักการภาร
โรง บุคลากรปฏิบัติที่หนา้ทีส่นบัสนนุการ
จัดการศึกษา 
กิจกรรมที่  4  จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง  
พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่
สำนักงาน และนักการภารโรง ของ
โรงเรียน  
กิจกรรมที่ 5  จัดซ่อมคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ และซ่อมบำรุงแอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,829 
 
 
 

5,000 

นางรวีวรรณ   
สุขรอด 

รวมเงิน 9,829   



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 82 

 

 

  

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบตัิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ฝ่ายอำนวยการ งาน พัฒนาบุคลากร   สนองนโยบายที่  9 กลยุทธ์ข้อที่ 6  

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา
(208)  

1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มี
บทบาทหนา้ที่ร่วมกับโรงเรียนในการจัด
การศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความ
คิดเห็นระหว่างกัน 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธภาพทีด่ีระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และ
บุคลากรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสทิธิภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
การพัฒนาโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรี
สำโรงชนปูถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษา 
กับทางโรงเรียนอย่างมปีระสิทธภิาพ  
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรี
สำโรงชนปูถัมภ์ ได้สนับสนนุการดำเนินกิจการ 
ในโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ
พัฒนาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรี
สำโรงชนปูถัมภ์ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน 
ทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างกนั ทำให้ทราบ
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน  
4. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการพัฒนา
โรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 

กิจกรรมที่ 1 
รวบรวม ประมวล 
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้ในการประชุม 
กิจกรรมที่ 2 
ดำเนินงานด้านธุรการใน
การจัดประชุม 
กิจกรรมที่ 3 
ประสานการดำเนินงาน
ตามมติการประชุมและ
รายงานผลการ
ดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 4 
จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล
จากการประชุม 

0 นางสาววิจิตรา   
ฉลวย 

รวมเงิน 0   



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 83 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบตัิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ฝ่ายอำนวยการ งาน พัฒนาบุคลากร   สนองนโยบายที่  9 กลยุทธ์ข้อที่ 6  

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานวนิัยและรักษา
วินัย(209)  

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพื่อจัดทำหลักฐานการลงเวลามาปฏบิัติ
ราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา และการขออนุญาตไปราชการ 
3. เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวนิัยและการรักษาวินยั  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินยัและการรักษา
วินัย ทำให้ส่งผลต่อการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. หลักฐานการลงเวลามาปฏิบตัิราชการ ใบลา 
การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา และการขอ
อนุญาตไปราชการส่งผลให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรปฏบิัติตามระเบียบวนิยั ทำงานอย่าง
เต็มความสามารถ 
3. คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ
บุคลากร ที่เก่ียวข้องกับงานวินยัและการรักษา
วินัยเป็นแนวทางในการเสริมสรา้งและแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับข้าราชการครู 
ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ
หลักฐานการลงเวลามา
ปฏิบัติราชการ ,การลา ,
การขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา ,การขอ
อณุญาตไปราชการ 
กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้
เก่ียวกับวินัยและการรักษา
วินัย 
กิจกรรมที่ 3 จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู และบุคลากร ที่
เก่ียวข้องกับงานวินัยและ
การรักษาวินัย 

 
 
 
 
 
 

14,360 
 
 

603 

นายภูวิศ  
ครุฑหลวง 

รวมเงิน 15,068   



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 84 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 

ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งาน ปกครอง  สนองนโยบายที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่  6  ข้อ  1 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  พัฒนาระบบสารสนเทศ 1. งานสารสนเทศและงาน 
กิจกรรมที่ 1  

 

นางสาวกนต์รพี  
เพ่ิมพูน 

พัฒนาระบบสารบรรณข้อมูล และงานสารบรรณของฝ่าย สารบรรณของฝ่ายส่งเสริม      รับ - ส่งหนังสือ / จัดเก็บเอกสาร  8,385   
สารสนเทศฝ่ายส่งเสริม
พฤติกรรม 

ส่งเสริมนักเรียนให้เป็น
ระบบ พฤติกรรมนักเรียนโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2  
   

นักเรียน  (301) ง่ายต่อการค้นคว้า ถูกต้อง ศรีสำโรงชนูปถัมภ์      รวบรวมข้อมูล / รายงานสรุปผล 10,530   

  
และเป็นปัจจุบัน 

2. งานสารสนเทศและงาน
สาร กิจกรรมที่ 3     

    บรรณของฝ่ายส่งพฤติกรรม      จัดซ่อมวัสดุสำนักงาน 4,000   
    นักเรียน จัดเป็นระเบียบ        

    ง่ายต่อการค้นหาเพ่ืออำนวย       

    ความสะดวกให้กับครูและ       

    นักเรียน       

            

รวมทั้งสิ้น 22,915   



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 
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ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งาน ปกครอง สนองนโยบายท่ี 2   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ข้อ 1.3  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ข้อ 2.1
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบ ดูแลช่วยเหลือ 1.นักเรียน 1,400 คนได้รับค าปรึกษา1.นักเรียน  1400  คน ได้รับ 1. จัดท าแบบส ารวจข้อมูลเป็นบุคคล

นักเรียน  (302)

กิจกรรมท่ี 1  ดูแล และพัฒนาตนเองได้ การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง 2. แจกแบบส ารวจให้ครูท่ีปรึกษา 1,891      นายมนตรี  ขอบุญ

จัดท าประวัตินักเรียน 2.นักเรียนทุกคนได้รับค าปรึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเก็บข้อมูล

ดูแล และพัฒนาตนเองอย่าง 2. นักเรียน  ร้อยละ  80  ได้รับการปกป้อง3. ครูท่ีปรึกษาแจกแบบส ารวจข้อมูล

มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ คุ้มครองดูแลตามสิทธิของนักเรียน พร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลไว้

ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้พัฒนาศักยภาพท่ีแตกต่างของแต่4.รวบรวม้อมูลเก็บท่ีระบบดูแล

บุคคลได้อย่างมีประสิทธภาพ ช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมท่ี 2
1. ประชุมวางแผนและ
ออกค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี 40,200    

นายมนตรี  ขอบุญ

เย่ียมบ้านนักเรียน 2. จัดท าข้อมูลเป็นรายบุคคล

โดยครูท่ีปรึกษา

3. ครูท่ีปรึกษารับแบบฟอร์ม

การเย่ียมบ้านจากงานระบบดูแลฯ

4. ออกเย่ียมบ้านตามค าส่ังของ

โรงเรียนเพ่ือจัดเก็บข้อมูลจาก

ผู้ปกครอง

5. รวบรวมข้อมูลจากการออกเย่ียม

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
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ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

บ้านสรุปเป็นรูปเล่ม น าเสนอฝ่าย

ปกครอง

6.สรุปผลความพึงพอใจของกิจกรรม      

กิจกรรมท่ี 3 คัดกรองนักเรียน 1. ประชุมวางแผนและออก 1,928      นายมนตรี  ขอบุญ

ค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี

2. จัดท าแบบประเมินของระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

2. แจกแบบฟอร์มให้กับครูท่ีปรึกษา

3. ครูท่ีปรึกษาแจกแบบประเมิน

ให้กับนักเรียน

4. อบรมการจัดใช้โปรแกรม

Ps school

5. ครูท่ีปรึกษาเก็บข้อมูลเพ่ือ

กรอกข้อมูลในโปรแกรมPs school

6. ครูท่ีปรึกษาคัดกรองนักเรียน

เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา

7. ด าเนินการส่งเสริมแก้ไข

พฤติกรรมตามกระบวนการ
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ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

8. สรุปข้อมูลสารสนเทศ

ส่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

9. สรุปผลการท ากิจกรรม

กิจกรรมท่ี 4 1. ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม 43,800 นายมนตรี  ขอบุญ

 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง เพ่ือออกค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี

2. จัดท าแบบบันทึกประชุมผู้ปกครอง

3.  ส่งแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล

ให้กับครูท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูล

ไว้ในวันประชุมผู้ปกครอง

4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม

กิจกรรรมท่ี 5 กิจกรรมส่งเสริม 1. ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม 0 นายมนตรี  ขอบุญ

ยกย่องนักเรียนและห้องเรียนดีเด่น เพ่ือออกค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี

2.ส ารวจข้อมูลนักเรียน และ

ห้องเรียนท่ีมีการ การมาเรียน

ไม่สาย ไม่ขาด  ไม่ลา

ไม่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน

3. ก าหนดเป้าหมายของห้องเรียน

เพ่ือใช้วัดความส าเร็จแต่ละห้องเรียน

4. มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและ

ครูท่ีปรึกษาท่ีสามารถปฏิบัติผล

การด าเนินกิจกรรมบรรลุตาม

เป้าหมาย

5.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
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ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม 1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ 5,000 นายมนตรี  ขอบุญ

ติดตามนักเรียนตกหล่น/ วางแผนและด าเนินการ

ออกกลางคัน/พาน้องกลับมาเรียน 2. ประสานภาคีเครือข่าย

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

3.ส ารวจนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม

ผิดระเบียบในแต่ละเดือน

4. ก าหนดวันในแต่ล่ะเดือน

เพ่ือน านักเรียนเข้ารับการจัดกิจกรรม

5. นักเรียนเข้ากิจกรรมการ

ตัดผมจากวิทยากร  

6. ประเมินความพึงพอใจ

7. สรุปรายงานผลให้ฝ่ายส่งเสริม

พฤติกรรมนักเรียน
92,819รวมเงินทุกกิจกรรม
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ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนงาน ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน สนองนโยบายท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ข้อ 2.1 2.2
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 1. ป้องกันมิให้นักเรียนของโรงเรียน 1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนโรงเรียน กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหร่ี 2,500
ยาเสพติด และโรคเอดส์ (304) มีพฤติกรรมเส่ียงยาเสพติดและโรคเอดส์ ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ได้รับความรู้

2. แก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และเกิดทักษะการปฏิเสธในการป้อง

3. เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ กันตนเองจากยาเสพติดและโรคเอดส์
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

บุคลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหร่ี  2. นักเรียนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
และโรคเอดส์ในวันส าคัญและวันอ่ืนๆ

สามารถน าความรู้และทักษะการ
ปฏิเสธในการป้องกันยาเสพติดและ
โรคเอดส์ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ

11,500รวมทุกกิจกรรม

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

นายมนตรี     ขอบุญ

กิจกรรมท่ี 2 ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดและโรคเอดส์

7,500

1,500
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ฝ่าย  ส่งเสริมrพฤติกรรมนักเรียนงาน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี  ข้อ 3
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ป้องกันและแก้ไข 1.ป้องกันมิให้นักเรียนของโรงเรียน 1.นักเรียนของโรงเรียนมีระเบียบ กิจกรรมท่ี 1 จัดท าสถิติ การเข้าแถว 2,320
พฤติกรรมนักเรียน  (305) มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจาก วินัยและปฏิบัติตามกฏ กติกา การมาเรียน การเข้าห้องเรียน

มาตรฐานสังคม กิจกรรมท่ี 2 ป้องกัน แก้ไข บ าบัดฟ้ืนฟู 0
2.แก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ กลุ่มเส่ียง
ของนักเรียน กิจกรรมท่ี 3 ป้องกันการทะเลาะวิวาท 0
3.ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติ และชู้สาวในโรงเรียน
ปฏิบัติตามกติกาของสังคม กิจกรรมท่ี 4 จัดอบบรมปรับเปล่ียน 0

พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง
กิจกรรมท่ี 5 ส ารวจ ซ่อมแซม วิทยุส่ือสาร 3,000

รวมทุกกิจกรรม 5,320

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

นายบุญฤทธ์ิ
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ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนงาน ปกครอง สนองนโยบายท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ข้อ  
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

งานรักษาความปลอดภัย 1. โรงเรียนมีระบบดูแลความ 1. คณะครูนักเรียนมีความปลอดภัย กิจกรรมท่ี 1 การติดต้ังป้ายจราจรและ 3,100 ว่าท่ีร.ต.สุชีพ
306 ปลอดภัยด้านการจราจรในโรงเรียน ในการใช้รถใช้ถนนเคารพกฏจราจร ผังการเดินรถในสถานศึกษา ทองมาก

2. โรงเรียนมีเคร่ืองดับเพลิงป้องกัน ในสถานศึกษา 1,300  คน กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรม "เด็กดีมีวินัย 6,300
อัคคีภัยในสถานศึกษา ขับข่ีปลอดภัย"
3.  เพ่ือให้การจราจรในโรงเรียนมี กิจกรรมท่ี 3 จัดท าทะเบียนรถรับส่งนักเรียน

ประสิทธิภาพลดอุบัติเหตุจากการ
ใช้รถใช้ถนน กิจกรรมท่ี 4 ซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิด 14,000
4.  เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
5.  เพ่ือส่งเสริมการให้บริการ

23,400

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

รวมทุกกิจกรรม
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ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งาน  พัฒนางานระดับช้ัน สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ข้อ 1
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการห้องเรียนสีขาว 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เป้าหมายเชิงปริมาณ กิจกรรมท่ี 1 จัดท าสารสนเทศ 3,497 กรรณิการ์
307 ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ภาวะ 1) นักเรียนทุกระดัช้ันเข้าร่วมกิจกรรม                ห้องเรียน

ผู้น า และความเข็มแข็งจากกิจกรรม ห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน ร้อยละ 100 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ห้องเรียนสีขาว และสามารถช่วยเหลือ2) นักเรียนทุกระดับช้ันมีห้องเรียนท่ี 2. ส ารวจวัสดุ/อุปกรณ์ในการด าเนินงาน
ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนสร้างภูมิ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ร้อยละ 100 3. ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 
คุ้มกันด้านปัญหายาเสพติด อบายมุข 4. ครูท่ีปรึกษารับเอกสาร
และปัญหาอ่ืนๆ ในห้องเรียน เป้าหมายเชิงคุณภาพ การด าเนินงานห้องเรียนสีขาว
ด้วยกระบวนการเครือข่ายนักเรียน 1) นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับความรู้จาก 5. จัดท าแผนการด าเนินงานห้องเรียน
แกนน า กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ส่งเสริมและสนับสนุน 6. ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ

จากครูท่ีปรึกษา ในการบริหารจัดการห้องเรียน การด าเนินงานของห้องเรียน
2. เพ่ือให้ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมอบรม การสนับสนุนกิจกรรม 7. ติดตามและประเมินผลสรุปรายงาน
เอ้ือต่อการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย ให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
มีบรรยากาศน่าอยู่ นักเรียนเกิด ส่งผลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
การเรียนรู้ท่ีดีข้ึนมีความรับผิดชอบ และสร้างภูมิคุ้มกันด้านปัญหายาเสพติด กิจกรรมท่ี 2 การอบรมนักเรียนแกนน า 12,373 กรรณิการ์
ต่อห้องเรียนของตนเอง อบายมุขและปัญหาอ่ืนๆ ในห้องเรียน 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

นักเรียนมีทักษะภาวะผู้น า เสริมสร้างความ 2. ครูท่ีปรึกษาประชุมคัดเลือก
เข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียง ด้วย นักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว
กระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน า เพ่ือ 3. แต่งต้ังคณะกรรมนักเรียน
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ห้องเรียนสีขาว

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
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ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งาน  พัฒนางานระดับช้ัน สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ข้อ 1
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการห้องเรียนสีขาว เป้าหมายเชิงคุณภาพ(ต่อ) 4. อบรมนักเรียนแกนน าห้องเรียน

2) ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศน่าอยู่ สีขาว

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนมีความรับผิดชอบ 5. ด าเนินงานคณะกรรมการ
ต่อห้องเรียนของตนเอง ห้องเรียนสีขาว

6. ติดตามและประเมินผลสรุปรายงาน
ให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

กิจกรรมท่ี 3 ประกวดห้องเรียนสีขาว 9,603 กรรณิการ์
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
2. คณะกรรมการห้องเรียนรับทราบ
แนวทางในการด าเนินงาน
3. ด าเนินกิจกรรมประกวดห้องเรียนฯ
4. ประเมินผล สรุปรายงานให้ฝ่าย
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์(ต่อ) 
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ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งาน  พัฒนางานระดับช้ัน สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ข้อ 1
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการห้องเรียนสีขาว กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาบุคลากร 9,791 กรรณิการ์
               ในระดับช้ัน
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ระดับช้ัน
2. แต่งต้ังค าส่ังหัวหน้าระดับช้ัน
3. จัดท าแผนการด าเนินงานระดับช้ัน
4. ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนในการ
ด าเนินงาน
5. สรุปและประเมินผลรายงาน
ให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

รวมท้ังส้ิน 35,264

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์(ต่อ)
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งาน  เวรประจ าวัน สนองนโยบายท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ข้อ 1.1 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาเวรประจ าวัน (308) นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว

กิจกรรมท่ี 1
ท าความสะอาดห้องเรียน

2.1 ผลผลิต (Outputs)  
 พัฒนาเวรประจ าวันให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด

6,120

กิจกรรมท่ี 2
ท าความสะอาดพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน
มากท่ีสุด

นักเรียนรับผิดชอบเขตพ้ินท่ีบริการของตนเอง

2,730
กิจกรรมท่ี 3
ตรวจทรงผมนักเรียน

นักเรียนมีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนมากท่ีสุด ตัดผมนักเรียนท่ีผิดระเบียบให้ถูกต้อง

90

กิจกรรมท่ี 4                     
       ท าความสะอาดห้องเรียน พัฒนาเวรประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ 1,560

กิจกรรมท่ี 5 ท าพ้ืนท่ีรับผิดชอบ                                                                                                พัฒนาเวรประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ 1,365

11,865

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
  1. ครูเวรประจ าวัน ท้ัง  5  วัน ปฏิบัติงานเวร
ประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. นักเรียน  1,350 คน ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
     1. ครูเวรประจ าวัน ร้อยละ 95 มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
     2. นักเรียนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประพฤติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนเป็นอย่างดี
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. หัวหน้าระดับจัดครูเวรประจ าวันท้ัง
 5 วัน ๆละ  13 จุด
2. ด าเนินการ
3. ก ากับติดตาม
4.ประเมินผล

รวมเงินท้ังหมด
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ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนงาน ส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ข้อ 1.3
ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม 1. เพ่ือปลูกฝ่ังให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนมีคุณลักษณะ คือ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
อันพึงประสงค์ ตลอดจนมีความศรัทราและเรียนรู้เข้าใจหลัก
2. เพ่ือนักเรียนมีความรูความเข้าใจ ธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

ในหลักธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์และน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน

2. เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น จนน าไปสู่การพัฒนา
ครอบครัว

สังคม ประเทศชาติ และจรรโลงไว้ซ่ึงความ
ม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

68,310

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยม
มาตรฐานสังคมและชุมชน
แก่นักเรียน (309)

นายพงศกร ยืนยงกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

1,880

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาช้ัน
ตรี - เอก

4,930

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนพุทธบุตร

61,500

รวมทุกกิจกรรม



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนงาน เศรษฐกิจพอเพียง สนองนโยบายท่ี 5
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาแหล่ง/ฐาน/
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
(310)                   
   

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้
 2. ผู้เรียนน าแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และพัฒนาสังคมได้
 3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักเรียน ครู/
บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืน

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 100 %  
2. นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียง  น า
หลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ ท าให้การเรียน
การสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ 100 %
 3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และหน่วยงานอ่ืน ใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เป็น
แหล่งเรียนรู้
 

 - - ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้/
ฐานการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน ท้ัง 7 
ฐานการเรียนรู้
- ให้มีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่ือ
การสอน บูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอ
- จัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นวิทยากรแกนน าศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สม่ าเสมอ 
- ประเมินผล

                                           
   

174 ครูสุพรรษา 
แจ้งแก้ว

174

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ข้อท่ี 1 ( 1.1 )

รวมเงินท้ังหมด
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ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนงาน พัฒนาเวรรักษาการณ์ความปลอดภัย สนองนโยบายท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 1 บุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย  1. จดัเวรยามรักษาความปลอดภยัของ
ของสถานศึกษา ร้อยละ 100 สถานศึกษา
2.จัดเอกสารต่างๆเก่ียวกับเวรยาม 2  ทรัพย์สินของทางราชการปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย ร้อยละ 100
3. ติดตามการบันทึกการอยู่เวรและ
การปฏิบัติหน้าท่ี
3.สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน

4.สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร
โรงเรียน

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

โครงการพัฒนา
เวรรักษาการณ์
ความปลอดภัย 
(311)

นางสาวรุจิรา  คลังคง

2. จัดเอกสารต่างๆเก่ียวกับเวรยาม
รักษาความปลอดภัย
3. ติดตามการบันทึกการอยู่เวรและการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
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ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งาน โครงการทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน สนองนโยบายท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย 1. นักเรียนยากจนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้นจ านวนตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียน
(ทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน ยากจนในระบบ DMC
ยากจน และทุนนักเรียนเสมอภาค)
2.  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน
ให้จัดหาปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต
3.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียนท่ียากจนให้ได้รับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงข้ึน

รวมทุกกิจกรรม 0

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

โครงการทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน (312)

นางสาวกนต์รพี เพ่ิมพูนกิจกรรมท่ี 1 
กิจกรรมจ่ายเงินทุน
กิจกรรมท่ี 2  
กิจกรรมจ่ายเงินทุน
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ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนงาน สถานศึกษาปลอดภัย (สพฐ) สนองนโยบายท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 เพ่ือให้ผู้ท่ีรับผิดชอบ และผู้ท่ีมี 1. ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 1. สร้างเครือข่ายสถานศึกษาปลอดภัย
มีส่วนเก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ การรักษา
การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ความปลอดภัยในโรงเรียน

รวมทุกกิจกรรม 0

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย (สพฐ)   
(313)

นางสาวสุภัทรา  พุทธกรณ์
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ฝ่ายกิจการนักเรียนและ
สัมพันธ์ชุมชน งานสารสนเทศของฝ่าย สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม 1. นักเรียนและบุคลากรในฝ่ายและในโรงเรียน กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานเลขานุการฝ่าย 5,827 นางสาวสุพัตตรา 
ของฝ่ายกิจการนักเรียน ในการท างานในกิจกรรมต่างๆ  ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ได้รับการบริการท่ัวถึง กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน หลักค า
และสัมพันธ์ชุมชน ของนักเรียนท้ังภายในและภายนอก 2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา กิจกรรมท่ี 2  จัดเก็บเอกสารฝ่ายกิจการ 6,287
401 โรงเรียน 2565 ท้ังหมด ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

2.จัดเก็บรวบเอกสารงานกิจกรรม อย่างท่ัวถึง ท าให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน กิจกรรมท่ี 3  พัฒนาหน่วยงานฝ่ายกิจการ 6,000
นักเรียนเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 100% นักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

18,114

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

รวมท้ังส้ิน
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ฝ่าย กิจการนักเรียนและ
สัมพันธ์ชุมชน

งานสารสนเทศของงาน
ประชาสัมพันธ์ สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 1.บริการข่าวสารแก่นักเรียนและ 1. นักเรียนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กิจกรรมท่ี 1 เสียงตามสาย 1,550 นางกัณฐ์ลดา

ของงานประชาสัมพันธ์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 100 % ได้รับบริการด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่ี 2 จัดท าท าเนียบครู 2,500 นางสาวรัตมณี
402 ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และรับข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนอย่างท่ัวถึง กิจกรรมท่ี 3 จัดท า OBEC LINE 0 นางสาวรัตมณี

อย่างท่ัวถึงถูกต้อง แม่นย า 2.ชุมชนและหน่วยงานได้รับข่าวสารจาก กิจกรรมท่ี 4 จัดท าแผ่นพับแนะน าโรงเรียน 900 นายพงศกร
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ งานประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง กิจกรรมท่ี 5 จัดท า ส.ค.ส. 400 นายพงศกร

2.นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมท่ี 6 จัดท าวารสารโรงเรียน 43,400 นางกัณฐ์ลดา

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กิจกรรมท่ี 7 จัดท าบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน 10,760 นางสาวรัตมณี
มีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ กิจกรรมท่ี 8 เผยแพร่ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ 9,000 นางสาวรัตมณี
อันดีกับโรงเรียน กิจกรรมท่ี 9 ให้บริการไปรษณียภัณฑ์ 0 นางกัณฐ์ลดา

กิจกรรมท่ี 10 งบประมาณซ่อมบ ารุง 7,000 นางกัณฐ์ลดา

75,510

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

รวมท้ังส้ิน
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ฝ่าย กิจการนักเรียนและ
สัมพันธ์ชุมชน งาน ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 1.ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ       นักเรียนทุกระดับช้ันน าความรู้เร่ืองระบบประชาธิปไตยมาบูรณาการกับการเรียนในช้ันเรียนกิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน 3,407 นางสาวสิริอมร

ภายในโรงเรียน บริหารงานและแก้ปัญหาด้วยระบบ
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย   
กิจกรรมความเป็นประชาคมอาเซียน 1,545

หวลหอม

403 ประชาธิปไตย กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง 0 นายชัชวาลย์
2.ส่งเสริมลักษณะผู้น าและผู้ตาม กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมจิตอาสาสภาศูนย์เหรียญ 0  กันเพชร

ท่ีดีในสังคม ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นทีม  
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมจามจุรีเวทีทอง
กิจกรรม E – Sport 3,420

มีความคิดสร้างสรรค์งานเพ่ือส่วนรวม  กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันความรุนแรง 0

จากการ Bully กิจกรรมประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมค่ายสร้างภาวะผู้น า 24779
กิจกรรมท่ี 8   กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 0
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพ่ือสภาก้าวไกล
กิจกรรมเจ้าบ้านประชาธิปไตย 64,240
กิจกรรมท่ี 10 การรับประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ7,195             
กิจกรรมท่ี 11 ปฏิบัติงานสภาและจัดซ่อมบ ารุงวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 13,691

108,196

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

รวมท้ังส้ิน
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ฝ่าย กิจการนักเรียนและ
สัมพันธ์ชุมชน งานสัมพันธ์ชุมชน สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
สัมพันธ์ชุมชน 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมวันศาลเจ้าพ่อกวนอู   - นายไตรรงค์
404 ออกถึงความสามารถของตนเอง  2565   ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมท่ี 2  สืบสานประเพณีลอยกระทง  - กล่ าบุตร

ในการร่วม กิจกรรมของชุมชน กิจกรรมท่ี 3  การแสดงสู่ชุมชน 30,000
2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

30,000

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

รวมท้ังส้ิน
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ฝ่าย กิจการนักเรียนและ
สัมพันธ์ชุมชน งานกิจกรรมท่ัวไป สนองนโยบายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
พัฒนางานกิจกรรมท่ัวไป 1.ส่งเสริมการท างานในกิจกรรม 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 0 นางฐิติพร
ของฝ่ายกิจการนักเรียน ต่างๆ ของนักเรียนท้ังภายในและ 2564 ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ัวไป สมเด็จพระนางเจ้า  ฯ พระบรมราชินี เทียนศรี
และสัมพันธ์ชุมชน ภายนอกโรงเรียน ของโรงเรียนอย่างท่ัวถึง กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมไหว้ครู 0
405 2. สร้างสภาวะในการท างานร่วม 2. ชุมชนและหน่วยงานร้อยละ 80 มีส่วนร่วม กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 26,200

กับชุมชนในท้องถ่ิน ในกิจกรรมท่ัวไป กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมวันเฉลิม 0
3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท้ังภายใน พระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10

และภายนอกโรงเรียนร้อยละ 80 กิจกรรมท่ี 5  12  สิงหามหาราชินีและ 0
4. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน วันแม่แห่งชาติ
สถาบัน กิจกรรมท่ี 6 วันคล้ายวันสวรรคต 1,500

รัชกาลท่ี 9
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมวันปิยมหาราช 1,500
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม 5 ธันวามหาราช 1,500
และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมท่ี  9 กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 1,160
กิจกรรมท่ี 10  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม 16,112
กิจกรรมท่ัวไปในโรงเรียน

47,972

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

รวมท้ังส้ิน
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 
พัฒนางานสารสนเทศ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
(501) 

1.   เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ให้
เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ท่ีครอบคลุมขอบข่ายงานท่ี
เก่ียวข้อง สามารถสืบค้น ตรวจสอบได้
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน             
  2.   เพ่ือให้มีวัสดุ -อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีใช้
ในส านักงานส่งเสริมการศึกษาท่ีเพียงพอ  มี
สภาพท่ี
สมบูรณ์พร้อมใช้งานในการด าเนินการจัดท า
เอกสาร รายงานข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษาได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน
        3.  เพ่ือให้ระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน 
สนับสนุน
ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน

 1.   นักเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษา 
มีความพึงพอใจในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ จาก
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ท่ีเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ท่ีครอบคลุมขอบข่ายงานท่ี
เก่ียวข้อง สามารถสืบค้น ตรวจสอบได้
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
2.  ครู บุคลกรทางการศึกษา ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษามี วัสดุ – อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีใช้
ในส านักงาน
ท่ีเพียงพอ  มีสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ใน
การด าเนินการจัดท าเอกสาร รายงานข้อมูล
สารสนเทศของ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาได้อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน
3.  ครู บุคลกรทางการศึกษา ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษามีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่าย 
อย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบันมากข้ึน  เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี

กิจกรรมท่ี  1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
กิจกรรมท่ี 2 ซ่อมบ ารุงวัสดุ – 
ครุภัณฑ์  ส านักงานฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา

5,587

5,000

น.ส.จันท์ปภา 
 เพ่ิมพูล,นาง
สุพิชฌาย์  นว
รัตนารมย์
,น.ส.สุภาวิณี  
รอดฉ่ า

10,587

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ (502)

                    1. เพ่ือจัดหา จัดซ้ืออุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือด าเนินการให้บริการในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
      2. เพ่ือซ่อมแซม เปล่ียนอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีช ารุด เพ่ือให้ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
      3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน

1. มีวัสดุและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เพียงพอและมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา
 2564 พร้อมใช้งานได้ 100 % ท าให้การเรียน
การสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ
 2. ซ่อมแซม เปล่ียนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ท่ีช ารุดตลอดปีการศึกษาเพ่ือให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้  100 %
 ท าให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมี
ประสิทธิภาพ
 3. ส ารวจ และจดบันทึกข้อมูลการใช้
อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือน าข้อมูลไป
ใช้ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้  100 % ท าให้
การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมท่ี 1 จัดหา จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือด าเนินการ
ให้บริการ
กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือด าเนินการให้บริการ
ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

26,375

125,800

นางสาว
สุภาพร  ปัญญา

152,175

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี (503)

1. เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคาร
และบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
           2.  เพ่ือให้บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน
มีความสะอาดสวยงามเกิดสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้
 3.  เพ่ือให้มีการส่ือสารมีความสะดวก 
รวดเร็ว และเข้าถึงต่อการให้บริการด้าน
การศึกษา
 4. เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปรับปรุง
 ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารและบริเวณ
ต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้

1.อาคารและบริเวณต่างๆในโรงเรียนอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพ่ือเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
2. บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียนมีความสะอาด
สวยงามเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การส่ือสารมีความสะดวก รวดเร็ว และ
เข้าถึงต่อการให้บริการด้านการศึกษาเพ่ือเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีสภาพสมบูรณ์ พร้อม
ใช้งาน และเพียงพอต่อการปรับปรุง ซ่อมแซม
 และพัฒนาอาคารและบริเวณต่าง ๆ ใน
โรงเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
และพัฒนาอาคารและบริเวณ
ต่าง ๆ ในโรงเรียน
กิจกรรมท่ี 2 ท าความสะอาด
อาคารสถานท่ีของแม่บ้าน นักการ
กิจกรรมท่ี 3 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ช่างของนักการภารโรง
กิจกรรมท่ี 4 การบ ารุงรักษา
ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา

100000

41325

21540

47000

นายวัช
รกฤษณ์  อินมี

162,865

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
สาธารณูปโภค(ระบบ
ประปาและระบบ
ไฟฟ้า) (504)

 นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับ 
ความสะดวก สบายในด้านสาธารณูปโภคท่ี
โรงเรียนจัดให้อย่างมีคุณภาพ
- พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการซ่อม การ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
- หน่วยงานจึงได้พัฒนาปรับเปล่ียนกระบวน
ใช้ การดูแลรักษา การซ่อมและปรับปรุงให้
พร้อมใช้อยู่เสมอ

 3.11  มีวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการ
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคฯ
เพียงพอตลอดปีการศึกษา
  3.1.2  ซ่อมแซม เปล่ียนอุปกรณ์
สาธารณูปโภคไฟฟ้า และประปาท่ีช ารุด
ตลอดปีการศึกษา
  3.1.3  ส ารวจ และจดบันทึกข้อมูลการใช้
อุปกรณ์ด้านสาธารณูปโภค

กิจกรรมท่ี 1
ดูแล ซ่อมบ ารุง
ระบบประปา 
ระบบน้ าด่ืม
กิจกรรมท่ี 2
ดูแล ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  
ระบบไฟฟ้าโรงเรียน

14,075

24,725

นายบุญฤทธ์ิ  
 อยู่คร

38,800

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จัดตกแต่งภูมิทัศน์  
(505)

1.  งานจัดตกแต่งภูมิทัศน์ มีการจัดหาพันธ์ุไม้
และเมล็ดพันธ์ุ และอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง
สวนภายในโรงเรียนสะอาดร่มร่ืนและสวยงาม
ส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรู้พัฒนา
ผู้เรียนมากข้ึน 
2.  โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์สะอาดร่มร่ืนและ
สวยงาม   อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ต่าง ๆ     อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
สูงข้ึน 

1.  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา  ให้สะอาดร่มร่ืน สวยงาม 
ปลอดภัย อยู่สม่ าเสมอตลอดปีการศึกษา  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  ส่งผลให้นักเรียน
สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2.  นักเรียนจ านวนประมาณ  1,300 คน 
บุคลากรด้านอ่ืน  ๆ 100  คน ได้รับบริการด้าน
อาคารสถานท่ี  การจัดตกแต่งภูมิทัศน์มี
สภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน 
ปลอดภัย ตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 

กิจกรรมท่ี 1   งานจัดหาพันธ์ุไม้
และเมล็ดพันธ์ุ และอุปกรณ์ใน
การจัดตกแต่งสวน หน้าโรงเรียน
 และอาคารเรียน  อาคารประกอบ

19,969 นางสาว
จินตนา  อ่ิม
พิทักษ์

19,969

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
งานดูแลบ้านพักครู 
(506)

1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาบ้านพักครู 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด บุคลากรครูได้รับความสะดวก ม่ันคง 
และปลอดภัย จากการเข้าพักอาศัยในอาคาร
บ้านพักครูอย่างมีความสุข 
 2. ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณบ้านพักครูซ่ึง
เป็นสถานท่ีจอดรถ รับ – ส่งนักเรียน ให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย ต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน

 1.   นักเรียนจ านวนประมาณ  1,400 คน 
บุคลากรครูจ านวน 19  คนได้รับบริการการ
ดูแลบ้านพักครูจากโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
ด้วยความสะดวก สะอาด และปลอดภัย
      2.  บ้านพักครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูป
ถัมภ์ท่ีอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  มี
สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย ต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา  ในการเดินทางมาโรงเรียน ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพ  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

กิจกรรมท่ี  1
ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ้านพักครู

10,000 นายธรรมรัตน์ 
 เขาเหิน

10,000

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (507)

1.  เพ่ือให้ห้องพยาบาลและสภาพแวดล้อม
อยู่ในสภาพท่ีพร้อมให้บริการ และถูก
สุขลักษณะ
2.  เพ่ือมียา และเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น
3.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การใช้ยา การป้องกันโรค และ
อนามัยส่ิงแวดล้อม

3.2.1   ห้องพยาบาล และสภาพแวดล้อมมี
สภาพพร้อมให้บริการแก่นักเรียน อย่างถูก
สุขลักษณะ
3.2.2   นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับบริการด้านยา การปฐมพยาบาล
                       อย่างเพียงพอ และพึง
พอใจท าให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีส่งผล
ให้การเรียนรู้
                       มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
3.2.3   นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
                       ท าให้มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดีส่งผลให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

กิจกรรมท่ี 1 ห้องพยาบาล และ
สภาพแวดล้อมพร้อมให้บริการ
อย่างถูกสุขลักษณะ
กิจกรรมท่ี 2  บริการด้านสุขภาพ
ด้วยยา และเวชภัณฑ์
กิจกรรมท่ี 3  ส่งเสริมความรู้ด้าน
อนามัย และสุขภาพ

 

9,985

8,000

นายวันโชค  
ขวัญเมือง , 
นางวิไลพร  
ฝ้ันสกุล และ
นายรณวรรธน์ 
 ทรัพย์
ประเสริฐ

17,985

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงโรงอาหาร 
(508)

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
  2.2  เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมีโรงอาหาร
ท่ีสะอาดปลอดภัย
  2.3  เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมีอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
  2.4  เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 

นักเรียนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ท่ีใช้
บริการโรงอาหารของโรงเรียน 100% จาก
จ านวนนักเรียน 1,600 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 นักเรียนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์100% 
ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมและบริการ
ด้านโภชนาการในการ
รับประทานอาหาร
กิจกรรมท่ี 2  ส่งเสริมความรู้ด้าน
โภชนาการ

6,170

5,000

นางจิดาภา     
เข็มพล

11,170

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการธนาคาร
โรงเรียน   (509)

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์
อย่างสม่ าเสมอ
2. เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร 
และการบริการท่ีถูกต้อง
3. เพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความ
รับผิดชอบให้กับนักเรียน
4. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการ
ท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีการออมทรัพย์และ
มีสมุดเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน  
 2.  นักเรียน(เจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียน) ร้อย
ละ 100 รู้หลักการบริหาร และการบริการท่ี
ถูกต้อง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 1.  นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 
รู้จักการใช้จ่ายเงิน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน
              2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
 และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถ
น าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ ท าให้การเรียนการสอนสู่
นักเรียนมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมท่ี 1  ปฏิบัติงานสาร
บรรณ
กิจกรรมท่ี 2  จัดซ้ือ -ซ่อมบ ารุง
วัสดุอุปกรณ์

2,010

3,000

นางสาว
เนาวรัตน์  โต๊ะ
เคร่ือง

5,010

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ป้องกันโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา - 2019 
ของนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน
(510)

1.  เพ่ือให้ห้องศูนย์บริการสุขภาพ และ
สภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพท่ีพร้อมให้บริการ 
และถูกสุขลักษณะ
2.  เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือส าหรับ
การป้องกันโรคระบาด (COVID – 19)
3.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน การป้องกันโรค 
ระบาดวิทยา และการสร้างเสริมสุขภาพ

3.2.1   ห้องศูนย์บริการสุขภาพโรงเรียน มี
สภาพพร้อมให้บริการแก่นักเรียน อย่างถูก 
                                       สุขลักษณะ
3.2.2   นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับบริการวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ป้องกัน
           โรคอย่างเพียงพอ และพึงพอใจท า
ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีส่งผลให้การ
เรียนรู้
                     มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
3.2.3   นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
                      ท าให้มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดีส่งผลให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

กิจกรรมท่ี 1 ห้องศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
พร้อมให้บริการอย่างถูก
สุขลักษณะ
กิจกรรมท่ี 2  บริการด้านวัสดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการคัด
กรองสุขภาพ และการป้องกัน
โรคระบาด
กิจกรรมท่ี 3  ส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขอนามัย ระบาดวิทยา และ
การป้องกันโรคในชุมชน

900

8000

8000

นายวันโชค  
ขวัญเมือง , 
นางวิไลพร  
ฝ้ันสกุล และ
นายรณวรรธน์ 
 ทรัพย์
ประเสริฐ

16,900

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย (511)

1.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน
2.  ส ารวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา รวมท้ังน าผลไปปรับปรุงแก้ไข

3.2.1   นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความรู้ด้านความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 
3.2.2   นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและ
สภาพ แวดล้อมในการท างานท่ีดีส่งผลให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

กิจกรรมท่ี 1 การเผยแพร่ความรู้
ด้านความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน

กิจกรรมท่ี 2  ส ารวจ หรือ
ตรวจสอบ ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา

3,098

480

นายวันโชค  
ขวัญเมือง , 
นางวิไลพร  
ฝ้ันสกุล และ
นายรณวรรธน์ 
 ทรัพย์
ประเสริฐ

3,578

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) 
(512)

 1. เพ่ือซ่อมบ ารุงสมาร์ททีวี ล าโพง 
ไมโครโฟนและอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีช ารุดและ
เสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
   2. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีไม่สามารถ
ซ่อมบ ารุงได้ ส าหรับสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนและครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. จ านวนสมาร์ททีวี ล าโพง ไมโครโฟน และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงมีสภาพพร้อมใช้งาน ท าให้การ
เรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ สามารถใช้ทีวี ล าโพง 
ไมโครโฟนและอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ ท าให้การ
เรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมท่ี 1  จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
กิจกรรมท่ี 2 ซ่อมบ ารุงวัสดุ 
อุปกรณ์

14,900
20,000

น.ส.สุภาวิณี  
รอดฉ่ า

34,900

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งาน สารบรรณ สนองนโยบายท่ี  9
ช่ือโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (513)

2.1 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ใน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ให้นักเรียนสามารถเขียน
โครงการบริหารจัดการขยะ  การสร้าง
จิตส านึกในการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานภายนอก
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะอย่างเป็นระบบ สามารถ
ด าเนินการโครงการเพ่ือการจัดการขยะ การ
คัดแยกขยะ การทอดผ้าป่าขยะ  และการน า
ขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนและชุมชน แบบมีส่วนร่วมกับครู 
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความ
ตระหนักในการรักษาส่ิงแวดล้อม สามารถ
ด าเนินการโครงการลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและ
ยาฆ่าแมลง การเลือกผลิต บริโภค ตลอดจน
ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม แบบ
มีส่วนร่วมกับครู ชุมชนและหน่วยงานภายนอก

3.2.1   นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ด้านการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
3.2.2   นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบท่ีดี ส่งผลให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน

กิจกรรมท่ี 1 10,000 นายวันโชค  
ขวัญเมือง , 
นางวิไลพร  
ฝ้ันสกุล และ
นายรณวรรธน์ 
 ทรัพย์
ประเสริฐ

10,000

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
กลยุทธ์ข้อท่ี 6 

รวมเงิน



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 119 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที ่1 มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

1. เพ่ือสร้างความรู้ เข้าใจ การนำ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความต้องการ ของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 

1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
สอดคล้องกับท้องถิ่นและแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ 
และความสนใจ 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ
ติดตามและประเมินการ
ใช้หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3 จัดจ้าง
ซ่อมแซม 

15,000 นางวรวรรณ พิมพ์
แสง 

รวมเงิน 15,000  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 120 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 1 กลยุทธ์ที ่1,2,3,4 มาตรฐานที่ 1,3 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

1. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผลการเรียนของนักเรียนถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน   
2. เพ่ือให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวัด
และประเมินผล 
3. เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น และแสดง
ความยินดีกับนักเรียนที่ขยันหมั่นเพียร
ในการศึกษาเล่าเรียน 

1. งานวัดผลและประเมินผลมีระบบ
ฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้  
2. เอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและสมุดบันทึกผลการเรียนถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ  
3. งานวัดและประเมินผลการเรียนมี
อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ทำให้การจัดทำ
เอกสารสำหรับ 
การวัดและประเมินผลการเรียนได้
ครบถ้วน รวดเร็ว  
4. มีวัสดุอุปกรณ์จัดงานวันมอบ
ประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่จบการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 จัดจ้าง / 
จัดทำ ปพ.5 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ/
จัดทำ ปพ.6 
 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ/ 
ซ่อมวัสดุสำนักงาน 
 
กิจกรรมที่ 4 จัดงานวัน
มอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 

10,845 
 
 

10,050 
 
 

37,339 
 
 

3,180 

นางสาวเรวดี  เพ็ญ
ศร ี

รวมเงิน 61,414  
 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 121 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน ทะเบียน    สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธท์ี่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนางาน
ทะเบียน   

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีแบบ ปพ.1  
ปพ.2  ปพ.7 เป็นหลักฐานของนักเรียน
แสดงว่ากำลังศึกษาหรือ จบการศึกษา 
ประกอบการศึกษาต่อ  
 2. เพ่ือให้สถานศึกษามี  ปพ.3 สำหรับ
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา     
3. เพ่ือให้มีวัสดุสำนักงาน แฟ้มเก็บ
เอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีต้องการ 
4. เพ่ือให้มีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เครื่องปริ๊นเตอร์ ใช้งานได้ดี 
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
5 เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเข้ารับบริการ 

1. สถานศึกษามีแบบ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.7 ส่งผลให้
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีหลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษา
  
2. สถานศึกษามี  ปพ.3 สำหรับรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีชื่อปรากฏที่ สพฐ.ว่าเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษา   
3. ฝ่ายทะเบียนมีวัสดุสำนักงาน แฟ้มเก็บเอกสาร วัสดุ
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานตามที่ต้องการส่งผลให้การออก
เอกสารทางการศึกษาสำหรับนักเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ  
4. ฝ่ายทะเบียนมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครื่องปริ๊นเตอร์ ใช้งานได้ดี ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
ส่งผลให้การออกเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักเรียน
สำเร็จลุล่วงด้วยด ี
5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในงาน
ทะเบียนเป็นอย่างดี 

กิจกรรมที่ 1 วางแผน
และดำเนินงาน 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ
วัสดุ 
 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ 
ปพ. 
 
กิจกรรมที่ 4 จัดทำ
และถ่ายเอกสาร 
 
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบำรุง
วัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 

9,184 
 

4,320 
 

500 
 
 

2,000 

นางชุติมา  
สวนปลิก 

รวมเงิน 16,004  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเรียน 

1. เพ่ือให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งาน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการ
บริหารจัดการ 
2. เพ่ือให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์งาน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

1.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ทำให้สามารถบริหารจัดการงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.  บุคลากรมีอุปกรณ์ในการใช้งานด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 

กิจกรรมที่ 1 
บำรุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่ายและ
เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม
พัฒนาระบบเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

16,700 
 
 
 

3,000 

นางนิตยา  มั่งมี 

รวมเงิน 20,700  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 6 กลยุทธ์ที ่1,2,3,4 มาตรฐานที่ 1,3 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาตามหลักสูตร
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
ทักษะทางสังคมของนักเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสำคัญของ
นักเรียนทั้งหมด 5 ด้าน 
4. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

1.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์ เป็นบุคคลแห่ง     การ
เรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้
ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
2.  นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ได้ใช้สื่อที่
มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมที่ 2 

18,584 
1,000 

นางสาวกมล
ลักษณ์  ชิงชัย 

รวมเงิน 19,584  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 124 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 4,6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรฐานที่ 1,3 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นิเทศภายใน 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้รับ คำแนะนำ
อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ     
2. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้รับการกระตุ้นให้
ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ 

1. ครูผู้สอนได้รับ คำแนะนำอย่างทั่วถึง 
ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ    ส่งผลให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่นักเรียน 
มีประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ 
3. ครูผู้สอนได้รับการกระตุ้นให้ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มศักยภาพ  ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสู่นักเรียน มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ชี้แจงรายละเอียดและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ 
 
กิจกรรมที่ 2 
คณะกรรมการนิเทศ   
นิเทศครูผู้สอน 

 
 
 
 

1,050 

นายสมบัติ  ประจุ 

รวมเงิน 1,050              



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 125 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที ่6 มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาข้อมูลระบบ
สารสนเทศ   

1. เพ่ือให้มีการประมวลผล  บันทึก  
และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถพร้อมใช้งาน ส่งผลให้การ
เรียนการสอนสู่นักเรียน มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บ
ไว้อย่างเป็นระบบครบถ้วนถูกต้อง  
รวดเร็วและสะดวก 
ต่อการใช้งานของบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถนำ
ข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอนได้ 
3. เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 

1.  การประมวลผล บันทึก และจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เป็นระบบ 
ครบถ้วน ถูกต้อง และสะดวกต่อการใช้
งาน สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนได้  
2.  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลจากฝ่าย
วิชาการ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมใช้งาน 
ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียน มี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดทำ/จัดเก็บ/
ประมวลผลระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
จัดบอร์ดนำเสนอ
ผลงาน/กิจกรรมของ
ฝ่ายวิชาการ 
 
จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
รับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อชั้น ม.1 และ ม.4 
 
ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ 

23,278 
 
 
 

1,886 
 
 
 

501 
 

12,400 
 
 

8,000 

นางสาวบุษรา
ภรณ์  โพธิ์ทอง  

รวมเงิน 46,065  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 126 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรฐานที่ 1 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียน                

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  
ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระ มา
ปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของ
ตนเอง 
2. เพ่ือนำผลการประเมินในระดับ
โรงเรียนมาเทียบเคียงกับการ
ประเมินผลในระดับชาติ 

1.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียน
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้ารับการสอนเสริม
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขั้น 
2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียน
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล และ
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 

 
22,500 
50,000 
3,500 

นางวรวรรณ 
พิมพ์แสง 

รวมเงิน 76,000  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 127 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ เอกสารสำหรับ
การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
อย่างเพียงพอตลอดปี 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพ้ืนที่ ทำ
ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทาง
วิชาการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 

330,898 
40,900 

นางสาวกานต์
กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ 

รวมเงิน 371,798  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 128 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรฐานที่ 1 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบ
วินัยในตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด 
อดทน มีความรับผิดชอบ 
2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
ดี มีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มี
การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. เพ่ือให้นักเรียนนำประสบการณ์ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดสมรรถนะท่ี
สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

1. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มี
ความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
2. นักเรียนทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มี
ความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการ
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนนำประสบการณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
4. นักเรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 
รักษาดินแดน 
 

64,150 
57,797 
75,278 
11,691 

นางสาวพัทธ
นันท์   สวัสด ี

รวมเงิน 206,884              



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 129 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที ่6 มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(แนะแนว)  

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและคุณลักษณะของกิจกรรม
แนะแนว 
-นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพ่ือ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและ
สามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้
สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  
ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  
เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนเก่ง 
คนดี  มีความสุขและมีทักษะชีวิต 
-งานแนะแนวมีการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ครบตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนสู่
นักเรียนมีประสิทธิภาพ 
-งานแนะแนวการศึกษามีข้อมูลที่จำเป็น
สำหรับบุคลากรในการพัฒนาผู้เรียนอัน
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนสู่
นักเรียนมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมที่ 7 

1,345 
1,183 
32,810 
9,946 
4,000 
6,777 
5,000 

นางสาวนิฐาพรรณ  
ช่างนาวา 

รวมเงิน 61,061  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 130 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ค่ายรักการอ่าน   1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
2. ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน จาก
งานเขียนสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 
คิดอย่างเป็นระบบจากประสบการณ์
ตรงส่งเสริมอัจฉริยภาพและความ
สนใจของตนเองและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
สนใจและ 
ความถนัดของผู้เรียน 
 
2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาไทยจาก
ประสบการณ์ตรง ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางภาษา ของนักเรียนตามความถนัด
และความสนใจและได้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมที่  1   28,692 นายสมบัติ   
ประจุ 

รวมเงิน 28,692  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 131 

 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาเรียนรู้วิถี
ชีวิตทางประวัติศาสตร์
เมืองกรุงเก่าสุโขทัย
ตามรอยพ่อขุน
รามคำแหงมหาราช 

    1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
เรื่องราวการทางประวัติศาสตร์
สุโขทัย 
    2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักชาติ 
และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ 
    3 เพ่ือให้นักเรียนได้เผยแพร่
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ดำรง
อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกสืบ
ต่อไป 

      1 ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์สุโขทัยมากยิ่งขึ้นใน
สถานที่จริง 
       2 ทำให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและ
ความรักชาติ เป็นกำลังสำคัญที่จะ
ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ได้ยิ่งขึ้น 
      3 ผู้เรียนสามารถที่จะเป็น
กระบอกเสียงที่สำคัญในการเผยแพร่
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ดำรงอยู่ใน
สังคมไทยและสังคมโลกสืบต่อไปได้ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 

4,669 นายเชษฐา เพชร
คง 

รวมเงิน 4,669  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 132 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ชมรมดาราศาสตร์ใน
โรงเรียน   

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางดาราศาสตร์ 
 
2. เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ให้กับผู้อื่น 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมชมรมดาราศาสตร์มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องปรากฏการณ์ต่าง 
ๆ บนทอ้งฟ้า 
และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์และได้ฝึก
ปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์
ท้องฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมชมรมดาราศาสตร์นำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ให้กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนตัวแทนชมรมดาราศาสตร์ได้รับ
การคัดเลือกเข้ารับการอบรมจาก
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในปี 
2566 และนำความรู้มาขยายผล 

กิจกรรมที่ 1 จัด
กิจกรรมชมรมดารา
ศาสตร์ในโรงเรียน 
 
กิจกรรมที่ 2 โครงงาน
ดาราศาสตร์อย่างง่าย 

1,231 
 
 
 

428 

นางสาวเรวดี  
เพ็ญศรี 

รวมเงิน 1,659    



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 133 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ค่ายภาษาอังกฤษ
(English Camp) 

1. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัด  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนโดยการทำ
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  
3. เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้
นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วม
กิจกรรมต่างๆที่จัดให้ ด้วยความ
สนุกสนานเป็นการเสริมสร้างความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่าง
เต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนใน 
กรอบของห้องเรียน  
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
English Camp มีทักษะการฟัง การพูด 
เขียนและการสื่อสารโต้ตอบได้ 
2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
English Camp กับครูต่างชาติมีทักษะ
การเป็นผู้นำ มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ การกล้าแสดงออกและ นำ
ความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

กิจกรรมที่ 1 12,524 นางลำจวน สุข
ทรัพย์ทวีผล   
 
นางสาววัชรียา 
จันทร์เกษร  
 
ครูต่างชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

รวมเงิน 12,524  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 134 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาศักยภาพทาง
ดนตรีสากล   

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ดนตรีสากลทั้งเดี่ยวและรวมวงได้                                                                                                     
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
3.  เพ่ือให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงานและนำเสนอผลงานทาง
ดนตรีสากลได้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีสากล
ทั้งเดี่ยวและรวมวงได้ อย่างมีคุณภาพ 
2. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานและ
นำเสนอผลงานทางดนตรีสากลได้ 
อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 1 12,000 นางสาวกฤษณ์
พร อุตมะ 
นายธรรมปพน 
บัวเขียว 

รวมเงิน 12,000  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ค่ายพัฒนาทักษะการ
งานอาชีพ 

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ได้ทำการ
ทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ตาม
ความถนัดและความสนใจ 
     2.  เพื่อรู้จักการวางแผน
ทำงานอย่างเป็นระบบ   ขั้นตอน  ทำ
ให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี 
    3. เพ่ือฝึกวิเคราะห์  และ
ประเมินตนเอง ได้รับประสบการณ์
ตรง 
 4. เพ่ือพัฒนาและได้
แสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ได้รับการฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะการ
งานอาชีพ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน 

ค่ายพัฒนาทักษะการ
งานอาชีพ 

6,010 นางสาวณัฐสุดา    
นงค์แย้ม 

รวมเงิน 6,010  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 136 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรฐานที่ 3 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้และทักษะในด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ผลงาน 

 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ส่งผลให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
การรู้จักประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
การสร้างสรรค์ผลงาน 

กิจกรรมที่ 1 ค่าย
พัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์   

12,000 นางสาวกานต์
กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ 

รวมเงิน 12,000  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 137 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย   

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา        
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวที
ระดับประเทศ 

1.  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพของผู้เรียน  
2.  ผลการประเมินการมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  
3.  ผลการประเมินการมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของ
ผู้เรียน   
4.  ผลการประเมินการมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
ของผู้เรียน  
5.  ผลการประเมินการมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียน 
  

กิจกรรมที่ 1 วันสุนทร
ภู่ 
กิจกรรมที่ 2 วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
รักการอ่าน 
กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

16,942 
416 

 
14,277 

 
16,395 

 
2,000 

นายสมบัติ   
ประจุ 

รวมเงิน 50,030  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล มี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา 
ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล มีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมที่ 5 

17,617 
478 
478 

9,000 
17,875 

นายไตรรงค์  กล่ำ
บุตร 

รวมเงิน 45,448     



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 139 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1.เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้เพ่ิมข้ึน 

1.นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์มีความรู้เพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้มี
ผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 
1.00 สำหรับนักเรียนที่อ่อน 
2.นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอน 
นำไปสู่การพัฒนานักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 

60,232 
10,000 

นางสาวกานต์
กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์ 

รวมเงิน 70,232    



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 140 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 

1.  เพ่ือจัดหาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 2.  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 

1.  มีวัสดุการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้เทคโนโลยี ส่งผลให้การเรียนการ
สอนสู่นักเรียน มีประสิทธิภาพ  
2.  มีอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้สำหรับการจัดการ
เรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ใน
การเรียนรู้และฝึกทักษะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมที่ 2 

107,394 
26,000 

นางนิตยา  มั่งมี 

รวมเงิน 128,760  
 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 141 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
ทักษะทางสังคมของนักเรียน 
 3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสำคัญของ
นักเรียนทั้งหมด5ด้าน 
 4.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม     

1 นักเรียนได้เข้าร่วมและเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆและได้รับ
รางวัลเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 
 2 นักเรียนสามารถนำความรู้ความ
เข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 
 3นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงได้อย่างหลากหลายตรงตาม
ความสามารถความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง 
4 นักเรียนมีความพร้อมทั้งความรู้และ
จิตใจที่มุ่งม่ันในการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมที่ 7 

7,971 
13,500 
3,000 
3,000 
3,000 
6,576 
3,000 

นายเชษฐา เพชร
คง 

รวมเงิน 38,012  
 

 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 142 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอเหมาะสม 
3.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
วิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาให้สูงขึ้น 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 
ประการ  
5.  เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการและด้านกีฬาให้เกิดความก้าวหน้า 
6.  เพ่ือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑาในระดับจังหวัด ระดับเขต และ
ระดับชาติ 

1.  นักเรียนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ส่งผลให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพ 
2.  มีสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การ
เรียนรู้ที่อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสะอาดและ
ปลอดภัยส่งผลให้การเรียน การสอนสู่นักเรียนมี
ประสิทธิภาพ  
3.  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชา
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เพ่ิมข้ึนและเป็นไปตามค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
4. นักเรียนที่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่
แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรมที่  1 
กิจกรรม ที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ 4 

69,951 
100,000 
52,745 
6,220 

นายบุญฤทธิ์   
อยู่คร 

รวมเงิน 228,916     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 143 

 

 

 

 

 
ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 

ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระนาฏศิลป 

1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์และ
เพ่ือบริการและเผยแพร่ 
งานนาฏศิลป์แก่ชุมชน 
 4. เพ่ือให้มีวัสดุ – อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
กับการต้องการ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งาน
นาฏศิลป์สามารถปฏิบัติได้อย่างมีระบบ
และ 
มีคุณภาพ เกิดการพัฒนาการเรียนและ
พัฒนาการทางด้านทักษะทางนาฏศิลป์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระนาฏศิลป์สูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 3 
 2. นักเรียนมีการพัฒนางานด้านนาฏศิลป์
อย่างต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถใน
การแสดงเผยแพร่สู่ชุมชนได้ 
 3.ห้องปฏิบัตินาฏศิลป์มีวัสดุการเรียนการ
สอนเพียงพอตรงความต้องการของและ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาการเรียนการ
สอน 
กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะ
ด้านนาฏศิลป์ 
และเผยแพร่ผลงานต่อ
ชุมชน 

3,163 
 

9,600 

นางมัลลิกา อรัญ
ศร ี

รวมเงิน 12,763  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 144 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มศิลปะ 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และทักษะทางด้านศิลปะของนักเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสำคัญ
ของนักเรียนทั้ง 5 ด้าน 
4. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

1. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้
ดีมีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ มีการ
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. โรงเรียนจึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยน
บทบาทกระบวนการเรียนการสอนให้ไป
ในแนวทางส่งเสริมกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา 
4. นักเรียนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูป
ถัมภ์ได้รับความรู้จากการจัดการเรียน
การสอนจากกลุ่มสาระศิลปะ ส่งผลให้
การเรียน การสอนสู่นักเรียน มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 

46,350 
3,000 

นางสาวกฤษณ์พร  
อุตมะ ,  
นายธรรมรัตน์  
เขาเหิน 

รวมเงิน 46,350  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 145 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธท์ี่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)   

 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติดนตรีได้ จากการเรียนรายวิชา
ดนตรีและชุมนุมดนตรีสากล                                                                    
 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
 3.  เพ่ือให้มีสื่อการเรียนรู้ ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาดนตรีสากลและชุมนุม 
                   ดนตรีสากล 

1. กลุ่มสาระศิลปะ สาระดนตรีมีการ
จัดการเรียนการสอนที่คุณภาพตาม
ตัวชี้วัด ทำให้การเรียนการ สอนสู่
นักเรียนมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนจำนวนร้อยละ 100 ได้เรียน
ดนตรีสากลและพัฒนาทักษะจนสารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี สากลได้อย่างมี
คุณภาพ  ทำให้การเรียนการสอนสู่
นักเรียนมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 

44,920 
10,500 

นางสาวกฤษณ์
พร อุตมะ ,  
นายธรรมปพน  
บัวเขียว 

รวมเงิน 55,420  
 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 146 

 

  

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

          เพ่ือนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการทำงาน แสวงหาความรู้
เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนและ
ประกอบอาชีพ 

      นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะใน
การทำงาน แสวงหาความรู้เพื่อเป็น
แนวทางในการเรียนและประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

9,842 นางสาวจินตนา  
อ่ิมพิทักษ์ 

รวมเงิน 9,842  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 147 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธท์ี่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 (เกษตร) ( 

- ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
เกษตรกรรมนักเรียนใช้ห้อง
ปฏิบัติงานเกษตรกรรม  
- เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีอุปกรณ์
งานเกษตรกรรม ในการปฏิบัติงาน 

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงาน
เกษตรกรรม  
- นักเรียนที่เรียนวิชาการเกษตรกรรม  
สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ              
นำมาปฏิบัติเพื่อให้ มีรายได้ระหว่าง
เรียน 
 -  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

งานพัฒนาการเรียน
การสอนงานเกษตร 
 
อุปกรณ์การเกษตร 

25,570 
 
 

6,250 

นางสาวจินตนา  
อ่ิมพิทักษ์ 

รวมเงิน 31,820  
 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 148 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธท์ี่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 (อุตสาหกรรม) 

- ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
- นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมนักเรียนใช้ห้อง
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรม  
- เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีอุปกรณ์
งานอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติงาน  
 

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงาน
อุตสาหกรรม  
- นักเรียนที่เรียนวิชาการอุตสาหกรรม  
สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ
นำมาปฏิบัติเพื่อให้ มีรายได้ระหว่างเรียน 
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียม
วัสดุและฝึกงาน
นักเรียน 

19,770 
 

นางสาวจินตนา  
อ่ิมพิทักษ์ 

รวมเงิน 19,770  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 149 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ(สิ่งประดิษฐ์) 

      1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
      2. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และทักษะทางสังคมของนักเรียน 
      3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญ
ของนักเรียนทั้งหมด 5 ด้าน 

1. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วย
ความราบรื่น ส่งผลให้การเรียน การสอน
สู่ผู้เรียน มีประสิทธิภาพ  
2. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาการเรียนการ
สอนงานคหกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 
   
ปรับปรุงอาคารคหกร
รม 

9,810 
 

นางสาวณัฐสุดา    
นงค์แย้ม 

รวมเงิน 9,810  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 150 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (อาหาร)    

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ใน
งานอาชีพคหกรรม(อาหาร) 
 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนงานคหกรรม
(อาหาร) สามารถใช้ห้องปฏิบัติการเป็น
แหล่งเรียนรู้    
2.3 เพ่ือให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ทาง
งานคหกรรม(อาหาร) ในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเหมาะสม 

-  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
80% ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จากการ
เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ส่งผลให้การเรียนการ
สอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พัฒนาการเรียนการ
สอนงานคหกรรม 
(อาหาร) 
ส่งเสริมนักเรียนเข้า
แข่งขันความเป็นเลิศ
งานอาหาร 

14,530 
10,000 

นางจิดาภา   เข็ม
พล 

รวมเงิน 24,530    
 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 151 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 1.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับ
ผู้เรียน  
2.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียนให้มีระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม 
2. เพ่ือส่งเสริมด้านทักษะในการ
ทำงาน การดำเนินชีวิต ความ
มั่นใจ การกล้าแสดงออกและการ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น   
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาภาษาอังกฤษท่ีสูงขึ้น   
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน 
การดำเนินชีวิต ความม่ันใจ การ
กล้าแสดงออกและการนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   

1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ICT 
3  Halloween Day 
4  Christmas Day 
5 วันตรุษจีน 
6 Valentine Day 
7  พูดภาษาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  
8  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
9 ซ่อมและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการภาษา 

 
 

11,880 
 

4,2868 
1,2606 
8,117 
3,962 
323 

1,586 
2,000 

 

นางสาวปิญาณี  
บูรณะชาต 

รวมเงิน 45,760  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 152 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษานอกสถานที่ 

3.2.1 นักเรียนระดับชั้นม.1 มีความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ในด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ดาราศาสตร์ 
อวกาศ  ธรรมชาติวิทยา และวิทยาศาสตร์
การเกษตร นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก 

54,950 นายมนตรี  ขอบุญ 

รวมเงิน 54,950  
 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 
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ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธท์ี่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1 )  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และรับ
ประสบการณ์ตรง 
2 ) เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ความสำคัญของแหล่งอารยะธรรมไทย 
3 ) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ
สาระการเรียนรู้มากข้ึน 
4)  เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไป
เผยแพร่ ได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง  
เห็นคุณค่าความสำคัญของแหล่งอารยะ
ธรรมไทยมีความรู้และเข้าใจสาระการ
เรียนรู้มากข้ึนและนำความรู้ที่ได้รับไป
เผยแพร่ ได้อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรามคำแหง 

49,680    นายชัยรัตน์  สังข์
สีแก้ว  

รวมเงิน 49,680     



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 154 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เพ่ือจัดให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่  
2.  เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
การศึกษาเรียนรู้ มีทักษะการดำรงชีวิต 
เรียนรู้วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทำ
ให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทั้งด้าน
ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม นำมาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มี
ทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต  
สิ่งแวดล้อม  ในประเทศไทย ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ทัศนศึกษา จังหวัด
กำแพงเพชร 

52,400   นางสาวบุษรา
ภรณ์  โพธิ์ทอง 

รวมเงิน 52,400    



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 155 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรง
ให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนใน
ห้องเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศน
ศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
3. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของชุมชน 
4. เพ่ือสร้างค่านิยมรักความเป็นไทย 
และการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.4 มีประสบการณ์
ตรงเพิม่เติมจากการเรียนในห้องเรียน 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.4 สามารถนำ
ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศน
ศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
3. นักเรียนระดับชั้น ม.4 มีความรู้เรื่องวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายของชุมชน 
4. นักเรียนระดับชั้น ม.4 รักความเป็นไทย 
และรักที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 48,000   นางสาวสุธาทิพย์  
พูลเลิศ 

รวมเงิน 48,000    
 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 156 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี
ทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต  
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ทำให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ท้ัง
ด้านภูมิศาสตร์ 
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม นำมาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต  
สิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 1 42,480 นางกฤตยา  จ้อย
สูงเนิน 

รวมเงิน 42,480  
 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 157 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัศนศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนมีความรู้จากกิจกรรมทัศน
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ภายนอกสถานศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการ พัฒนา
ตนเอง 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้
ที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
เพ่ือให้ 
เกิดความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
หลากหลาย 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็น
บุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการพัฒนาตนเอง 

กิจกรรม ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
และวัฒนธรรม 

98,340 นางสาวกรรณิการ์  
หมูปิน 

รวมเงิน 98,340  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 158 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เรียนรวม   

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์         การประเมิน
เฉพาะบุคคล 

1.  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพของผู้เรียน 
2.  ผลการประเมินการมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  
3.  ผลการประเมินการมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของ
ผู้เรียน  
4.  ผลการประเมินการมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผลของผู้เรียน  

กิจกรรมที่  1  คัด
กรองนักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
 
กิจกรรมที่  2  
พัฒนาการเรียนการ
สอนนักเรียน    ที่มี
ความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
กิจกรรมที่  3  ซ่อม
บำรุงครุภัณฑ์ 

2,449 
 
 
 

6,302 
 
 
 

2,000 

นายสมบัติ   
ประจุ 

รวมเงิน 10,751  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 159 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธท์ี่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน    

1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา
พฤกษศาสตร์ ให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้
ในโรงเรียนและวิธีการศึกษาตาม
แบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ทั้งข้อมูลพรรณไม้ และการ
เก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา
และเผยแพร่สู่ภายนอก        
2. เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูก
เพ่ิม   เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา
นอกจากนี ่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียน
ร่มรื่น   สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้
พักผ่อนหย่อน ใจเพ่ิมข้ึนในโรงเรียน 
3. เพ่ือนักเรียนเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซ่ึง
เป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก    
ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของ
พรรณไม้ในโรงเรียน 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา
พฤกษศาสตร์ และบูรราการชีววิทยา ให้
นักเรียนรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียนและวิธี
การศึกษาตามแบบอย่างของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
2. เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพ่ิม   
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี่ยัง
มี ผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น  สวยงาม
และ นักเรียนทุกคนสามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้  ที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมข้ึนใน
โรงเรียน  
3.  เพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทำให้มีจิตสำนึก   ในการรัก ดูแลและเห็น
คุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน 

กิจกรรม ที่ 2 สำรวจ 
และจัดทำป้ายชื่อพรรณ
ไม้ 
 
กิจกรรมที่ 3 การ
รวบรวมพรรณไม้เข้ามา
ปลูกในโรงเรียน 
 
กิจกรรมที่ 4 การศึกษา
ข้อมูลด้านต่างๆ   
 
กิจกรรมที่ 5 การ
รายงานผลการเรียนรู้   
กิจกรรมที่ 6 การ
นำไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาเรียนรู้   
 

1,634 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 

นางสุรินทร์พร  มี
หินกอง 

รวมเงิน 3,634  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 160 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพแหล่ง
เรียนรู้ห้องสมุด
โรงเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่าน 
2. เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ 
หลากหลาย  
3. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มี
มาตรฐาน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

1. นักเรียนในโรงเรียนได้รับประโยชน์
จาก ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
สารสนเทศ  และมีทักษะด้านการอ่าน  
รักการอ่านและการสืบค้นได้มากข้ึน 
2. ห้องสมุดมีวัสดุ-ครุภัณฑ์  
หนังสือพิมพ์  วารสาร  เอกสาร  
หนังสือคู่มือ  ตำราเรียนที่ทันสมัยและ
เพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. ห้องสมุดมีมาตรฐานในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพและประทับใจจากผู้เข้า
ใช้บริการ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
ห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริม
รักการอ่านและการ
เขยีน 
กิจกรรมที่ 3  การจัด
ซ่อม-ซื้อวัสดุ-          
ครุภัณฑ์ 

61,269 
 

5,360 
 

33,500 

นางสาวชไมพร  
ศรศักดิ์ 

รวมเงิน 100,129  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 161 

 

 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้าน
ความรู้ความคิดและทักษะ
กระบวนการเต็มตามศักยภาพ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่
เรียน มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ 

1.  ผู้เรียนได้พัฒนาด้านความรู้ความคิด
และทักษะกระบวนการเต็มตาม
ศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่เรียน   
มีความสามารถในการวิเคราะห์ 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 

400,000  
91,550 

นางสาวสุธาทิพย์ 
พูลเลิศ 

รวมเงิน 491,550  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 162 

 

 

ตาราง 1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีสำโรงชนปูถัมภ์ 
ฝ่ายวิชาการ งาน พัฒนาหลักสูตร  สนองนโยบายที่ 2,3 กลยุทธ์ที่ มาตรฐานที่ 2 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จ้างครูชาวต่างชาติ 1. เพ่ือจัดหาครูผู้สอนชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษาท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมี
ทักษะในด้านการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและในชีวิต
ประจ่าวัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ การกล้า
แสดงออกและการน่าความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน 
4. เพ่ือสร้างความม่ัน ใจและความ
เชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชนในการ
จัดการศึกษา 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการจัดการ
เรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของ 
ครูชาวต่างชาติ และสามารถน่าไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน และเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายของ 
สถานศึกษาก่าหนด 
4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของครูชาวต่างชาติ 
ให้กับนักเรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ิจกรรมที่ 1 
จัดจ้างครูชาวต่างชาติ 
 
กิจกรรมที่ 2 
การจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 
กิจกรรมที่ 3 
การประเมินคุณภาพ
และความพึงพอใจ 

750,750 นางสาววิจิตรา 
ฉลวย  
นางสาวสุภาวิณี 
รอดฉ่่า  
คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 
ภาษาต่างประเทศ 

รวมเงิน 750,750  



แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมา 2565 

 

งานแผนงาน หนา้ 163 

 

 

 

 

 

 

  


