แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
SATREEPRASERTSIN SCHOOL
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์แล้ว เห็นชอบตามเสนอ สามารถนำแผนสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนจะใช้แผนปฏิบัติการประจำปีฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์ สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและระดับสูงต่อไป

(นายวรวิทย์ พรหมคช)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

คำนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ใช้กรอบแนวคิดในการดำเนินงานโดย
อิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
แผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีปี 2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง) และนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ซึ่งสาระสำคัญที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ จะเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายบริหารใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีบุคลากรของโรงเรียนเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะทำ
ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม
ขอขอบคุ ณ คณะครู คณะกรรมการแผนงาน และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
นี้ จะมีบ ทบาทสำคัญ ในการจั ดการศึกษาของโรงเรียนให้ สั มฤทธิผ ลตามความคาดหวังของผู้ ปกครอง
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

(นางสุภาวดี อายุเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ประวัติ ที่ตั้ง ข้อมูลพื้นฐาน ปรัชญา ฯลฯ
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 14 ถนนศรีสุวรรณพิศ ตำบล
วังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราดโทรศัพท์ 039-511209,Fax 039-520204 www.streetrat.th.edu,
E-mail:stree_trat@hotmail.com
ประวัติโรงเรียน เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ที่ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2479 ต่อมานักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี นางสาวอุบล นิรันต์
พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น จึงขอบริจาคที่ดินจากขุนศรีสุวรรณพิศ (นายคำนวณ สุวรรณพิศ)
อดี ต ปลั ด จั งหวัด ตราด มี เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด 35 ไร่ 3 งาน 11.3 ตารางวา ให้ ก รมสามั ญ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้า ง
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตั้งอยู่ศูนย์กลางของชุมชนใหญ่ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองตราด 2.4
กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 ประเภทไป-กลั บ โดยมีจำนวน
นั ก เรี ย นทั้ งสิ้ น 1,693 คน จำแนกเป็ น นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จำนวน 1023 คน นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 822 คน ข้าราชการครู 94 คน พนักงานราชการ 4 คน ครูต่างชาติ 13 คน
ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 19 คน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : รูปมงกุฎสีทองรัศมีโดยรอบ มีอักษร ส.ศ. อยู่ในวงกลมใต้มงกุฎ
คติพจน์ประจำโรงเรียน : ธมฺโม วิชฺชา อโรคยา จ นิจจฺ ภิยโย
(คุณธรรม ความรู้ ความไม่มีโรค ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรือง)
สีประจำโรงเรียน
: น้ำเงิน-ฟ้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นประดู่
อักษรย่อชื่อโรงเรียน : ส.ศ.
คำขวัญโรงเรียน
: ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม
ปรัชญาของโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
วิสัยทัศน์
: มุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รักความเป็นไทย
ก้าวไกลสู่สากล
เอกลักษณ์
: โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
อัตลักษณ์
: ใฝ่เรียนรู้
พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมความเป็นไทย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นไทย
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก
รายการ

สร้าง พ.ศ.

ชั้น /ห้อง

2505
2511
2518
2521
2530
2530
2537
2558

2/2
2/10
3/8
1/3
3/16
1/2
2/16
3/24

 หอประชุม
 หอวัฒนธรรมนิทัศน์
 อาคารเรือนแก้ว
 โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 204/27 (ปรับปรุง 2530)
 โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 204/27
 ลานเอนกประสงค์
 อาคารโรงอาหารหอประชุม 101 ล/27

2520
2521
2531
2539
2559
2562

1
2/2
1/1
2/4
2/4
1
1

 อาคารไม้ 1 ชั้น ทรงจั่ว
 อาคารไม้ 1 ชั้น ทรงจั่ว
 ขนาด 6 ที่นงั่ หลังคาทรงจั่ว 4.6x7.2 เมตร

2517
2518
2539

1/6
1/1
1/6

 ขนาด 6 ที่นงั่ หลังคาทรงจั่ว 4.6x7.2 เมตร

2539

1/6

 ขนาด 2 ที่นงั่ หลังคาทรงจั่ว

2552

1/2

 ขนาด 6 ที่นงั่ หลังคาทรงจั่ว

2559

1/6

 ขนาด 6 ที่นงั่ หลังคาทรงจั่ว

2559

1/6

 ขนาด 6 ที่นงั่ หลังคาทรงจั่ว

2560

1/6

 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่นงั่ /49

2560

1/6

 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่นั่ง/49

2560

1/6

 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นงั่ /27

2563

1/6

อาคารเรียน
 แบบ212(อาคารไม้ 2 ชัน้ ทรงจั่ว)
 อาคารไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
 แบบ318 ก
 อาคารไม้ 1 ชั้น(อาคารเรียนชัว่ คราว)
 แบบ216ล/29 (ปรับปรุง 29)
 อาคารเรียนคหกรรม
 แบบ216ล/29(ปรับปรุง 29)
 แบบ 324ล/55-ก
อาคารประกอบ

ส้วม
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รายการ

สร้าง พ.ศ.

ชั้น /ห้อง

แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบ203/27อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว
แบบอาคารไม้ ชัน้ ครึ่ง ทรงจัว่ (คสล. 2ชั้น)

2513
2514
2515
2515
2516
2516
2518
2519
2520
2521
2522

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

โรงอาหาร(อาคารไม้ชั้นเดียว หลังคาทรงจั่ว)
อาคารเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
อาคารพยาบาล
อาคารประชาสัมพันธ์

2530
2547
2545
2552

1/1
1/1
1/2
1/1

บ้านพักครู











อื่น ๆ





โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 2

ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายไอซีที

ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบาย
และแผน

• งาน
สำนักงาน
วิชาการ
• งานทะเบียน
วัดผลและเทียบ
โอน
• งานการเรียน
การสอน
• งาน
ห้องเรียนพิเศษ
EP/MEP
• งานภาษา
ต่างประเทศที่
2
• งาน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
• งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล
• งาน
ห้องเรียนสีเขียว

• งานหลักสูตร
• งานประกัน
คุณภาพภายใน
• งานพัฒนา
และส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้
• งานพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้
• งานกลุม่
สาระ
• งานนิเทศ
การศึกษา
• งานกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน
• งานแนะแนว

• งาน
สารสนเทศ
• งาน ICT

•งานแผนงาน
•งานระบบ
ควบคุมภายใน
• งานวิจยั และ
พัฒนา
• ทรัพยากร
และการลงทุน
เพื่อการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงินและ
สินทรัพย์

ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการ

•งานสำนักงาน
งบประมาณ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานระดม
• งานสวัสดิการ

• งานสำนักงาน
บุคคล
• งานวางแผน
อัตรากำลัง
• งานทะเบียน
ประวัติและเครื่อง
ราชอิสริยา
ภรณ์
• งานส่งเสริม
พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
• งานสมาคม
• งานเชิดชูเกียรติ
ครู นักเรียน

•งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
•งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
• งานเวร-ยาม และ
รักษาความ
ปลอดภัย
• งานป้องกันแก้ไข
ยาเสพติดและเอดส์
• งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง

•งานอาคารสถานที่
• งานพัฒนา
สภาพแวดล้อม

• งานสภานักเรียน
• งานคณะสี
• งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
• งาน TO BE
NUMBER ONE
• งาน 5ส

• งานสำนักงาน
บริหารทั่วไป
• งานธุรการ
• งานยานพาหนะ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานโภชนาการ
• งานอนามัย
• งานสัมพันธ์
ชุมชน
• งานห้องสมุด
• งานบริการ

สายประสานงาน

สายบังคับบัญชา

สำนักอำนวยกำร
• สหวิทยาเขต
• หน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปกรรมจังหวัด
ตราด
• ศูนย์วฒ
ั นธรรม
จังหวัดตราด
• ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุม่ สาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
• ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุม่ สาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
• ศูนย์ ERIC
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ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 1

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคคลบึคณ
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที ่ เ น้ น คุณ ภาพผู ้ เรี ยนรอบด้ า นตามหลั ก สูต รสถานศึ ก ษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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นโยบายโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการ สานรักบ้านและโรงเรียน
6. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล
8. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
10. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
โครงการ
กิจกรรม
ผู้เสนอกิจกรรม
1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักย- 1.นิทรรศการเสนอผลงานวิชาการครูและนักเรียน
นายธณวิชัย สายสถิตย์
ภาพสู่ศตวรรษที่ 21
(Open House)
2.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ นางเบญจพร สาคเรศ
3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม )
นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม
4.กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
นางปิยนุช อรุณรัตนา
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธีเข้าประจาหมู่
5.ค่ายยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
นางปิยนุช อรุณรัตนา
6.นิเทศการศึกษา
นางหทัยรัตน์ เจริญผล
7.ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนด้านโอลิมปิกวิชาการ
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี
8.พัฒนากิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี
นายเบญจพันธ์ ผ่องสวัสดิ์
9.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร
นายนิคม กงนะ
10.การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
11.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี
12.การพัฒนาระบบสารสนเทศ
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร
13.เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันออก
14.พัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคอมพิว นายอาคม สุวรรณประเสริฐ
เตอร์และเทคโนโลยี
15.กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายมานะ เทพรัก
16.อาสายุวกาชาด
นางปิยนุช อรุณรัตนา
17.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์
18.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี
19.ค่ายรักษ์ภาษาไทย
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์
20.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี
21.ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
นางปิยนุช อรุณรัตนา
22.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางปิยนุช อรุณรัตนา
คณิตศาสตร์
23.การจัดการแข่งขันทางวิชาการ "งานมหกรรมวิชาการ นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา
ร้อยเรื่องราวความสาเร็จ สมพ.จันท์ตราด (Success story
SESA Chan-Trat symposium: S-S-S-S 2022)
24.การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา
นักเรียน ปทีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25.ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ นางสาวเบญจพร สาคเรศ
26.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
27.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
28.พัฒนานักนวัตกรรมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
โครงการ
กิจกรรม
ผู้เสนอกิจกรรม
1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักย- 29.งานสัปดาห์วิทยาศสตร์
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
ภาพสู่ศตวรรษที่ 21
30.งานซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์และตู้เก็บอุปกรณ์
นางสาวชไมพร อุดมญาติ
31.ค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯ
นางพฤดี สายสังข์
32.สัปดาห์อาเซียน
นางพฤดี สายสังข์
33.แข่งขันทักษะสังคมศึกษา5สาระวิชา
นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์
34.ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
35.ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านกฏหมาย
นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ
36.ส่งเสริมคาวามรู้ด้านการประกันภัย
นางกรรภิรมย์ ชะเอม
37.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข นางสาวเจือจันทร์ น้อยจันทร์
ศึกษาและพลศึกษา
38.การแข่งขันกีฬาสีภายใน
นางจีราภรณ์ พรมสวัสด์
39.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนรีวงโยธวาธิต
นายกฤชกนก สาคร
40.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย
นายอุทัย พรมฤทธิ์
41.พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีสากล นายสีขริน โชติวรรณ
42.ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์
43.ค่ายEnglish Program/Mini English Program
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
44.EP&MEP Open House2021
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
45.ค่ายSPS English Campm2021และ SPS Open Houseนางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ
46.ค่ายSPL Camp 2022
นายนิคม กงนะ
47.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ SPL
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPL
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPL
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
โครงการ
2.จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กิจกรรม
ผู้เสนอกิจกรรม
1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสาวประภัสสร ศิริสุช
3.ปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสอน
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์
4.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์
5.งานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ครุ ภัณฑ์ และสารเคมี
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
6.งานจัดหาอุปกรณ์สานักงาน
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
7.ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคม นางพฤดี สายสังข์
ศึกษาโดยการใช้สื่อการเรียนรู้
8.จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
นายสินชัย ภักดี
9.กิจกรรมจัดหาสื่ออุปกรณ์เพือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร
10.จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียน นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์
รู้ภาษาต่างประเทศ
12.จัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
13.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อสนับสนุนการจัด
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
การเรียนการสอน
14.จัดซื้อหนังสือเรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ์
นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน
15.จัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
16.จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
17.พัฒนาสื่อเพื่อใช้พัฒนาการจัดกิจรรมการเรียนรู้ของ นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3.ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ 1.ใฝ่ใจในภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
นางสาวผาณิตา ผาสุข
ประชาคมอาเซียน
(Keen on English through ASEAN)
4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
1.เติมความรู้สู่ O_NET
นางสุพัตรา บุญรอด
ทางการเรียนรู้
2.พัฒนาศักยภาพ ศาสตร์ภาษาไทย
นางสาวพิไลวรรณ คาหมั่น
3.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่อง นางสาววรัญญา โพชนะจิตร
บินเล็กพลังยางโดยใช้การจัดการเรียนรู้
4.เสริมความรู้มุ่งสู่โอเน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาววรัญญา โพชนะจิตร
5.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
นางสาวสุริษา เกษมราษฏร์
ทดสอบระดับชาติวิชาสังคมศึกษาฯ
6.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์
ภาษาต่างประเทศ
7.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรีนในโครงการ EP นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
8.การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR
นางณัฐินา หอมนาม
9.จัดสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
นางณัฐินา หอมนาม
10.สอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPL
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPL
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
ภาษาต่างประเทศ EP
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ SPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ SPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ SPL
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
โครงการ
กิจกรรม
5.สร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้ 1.ทัศนะศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
3.เสียงสวรรค์ หรรษาในยามเช้า
4.กิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนEnglish Program
6.ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน

ผู้เสนอกิจกรรม
นายดารัส พลเมือง
นางอรทัย สุระเสน
นายมานะ เทพรัก
นางสาวผาณิตา ผาสุก
นางสาวผาณิตา ผาสุก
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS

6.ลูกสตรีมีนิสัยรักการอ่าน 1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ (อัตลักษณ์)

นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์

กลุ่มบริหารทั่วไป

7.ลูกสตรีมีสุขภาพดี

นางอรทัย เกตุกิ่ง

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางจุฑารัตน์ ประสิทธินาวา
นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสินชัย ภักดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

1.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
2.สายใยจากใจแม่ครัว
3.การดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ในโรงเรียน
4.ลูกสตรีมีสุขภาพดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
โครงการ
8.ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

กิจกรรม
1.พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน
(Active Learning)
2.Best Practice เพือการจัดการเรียนรู้
3.พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสือ่ เทคดนโลยี
4.การพัฒนางานตารางสอน
4.สร้างขวัญกาลังใจครูและบุคลากรของโรงเรียน
5.การพัฒนาผูบ้ ริหารและครูเพื่อบริหารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและก้าวไกลสูส่ ากล
6.การพัฒนา กากับนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของครูละบุคลากรทางการศึกษา
7.พัฒนาครูและบุคลากรด้วยหลักสูตรสร้างสุขด้วยสติ
8.ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้างและลูกจ้างของโรง
เรียนในการปฏิบัติหน้าที่
9.ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้างชาวต่างชาติของ
โรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่
10.เติมความรูส้ โู่ ภชนาการ
11.การพัฒนาบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
12.ผลิตนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้
13.พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอนกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้
14.ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูค้ ณะครูกลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร็
15.การพัฒนาบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
16.พัฒนาศักยภาพครูกลุม่ มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
17.จัดจ้างครูในโครงการ SPL

ผูเ้ สนอกิจกรรม
กลุม่ บริหาร/งาน/กลุม่ สาระ
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ กลุม่ บริหารวิชาการ
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ
นางชยารัตน์ สมสมัย
นายดารัส พลเมือง
นางสาวอรุณภา นพเวช
นางสาวอรุณภา นพเวช

กลุม่ บริหารวิชาการ
กลุม่ บริหารวิชาการ
กลุม่ บริหารวิชาการ
กลุม่ บริหารงานบุคคล
กลุม่ บริหารงานบุคคล

นางสาวอรุณภา นพเวช กลุม่ บริหารงานบุคคล
นางสาวอรุณภา นพเวช กลุม่ บริหารงานบุคคล
นางสาวอรุณภา นพเวช กลุม่ บริหารงานบุคคล
นางสาวอรุณภา นพเวช กลุม่ บริหารงานบุคคล
นางจุฑารัตน์ ประสิทธินาวา กลุม่ บริหารทั่วไป
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
นางสาวลักขณา วุฒิเชตต์ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
นางกาญจนา รองสกุล กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิน่ กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย

กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศSPS

แผนปฏบัติการ ปีงบ 2565 หน้า 12
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
โครงการ
กิจกรรม
9.การเสริมสร้างดูแล 1.จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน
และบริการผู้เรียน
2.แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ด้วยความเสมอภาค 3.บริการแนะแนวในสถานศึกษา

ผู้เสนอกิจกรรม

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
นางสาวเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์ กลุ่มบริหารวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2565 หน้า 13
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ความมั่นคง
โครงการ
กิจกรรม
10.ส่งเสริมผู้เรียนให้มี 1.ธนาคารโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรม 2.ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สตรีประเสริฐศิลป์
3.To be number one
4.สาธิตมารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย
5.สอบธรรมสนามหลวง

ผู้เสนอกิจกรรม
นางสาวอุบลรัตน์ ชาปฏิ
นายสมนึกเจริญสมบัติ
นางสาวลักขณา วุฒเิ ขต
นางสาวสุปราณี วงษา
นางสาวอุบลรัตน์ ชาปฏิ

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2565 หน้า 14
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ
กิจกรรม
11.ส่งเสริมค่านิยมหลัก 1.ลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ของคนไทย 12 ประการ 2.การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
เพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน
3.การส่งเสริมคุณธรรมนาความรู้ บ ว ร
4.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทอ้งถิ่นจังหวัดตราด
5.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน)

ผู้เสนอกิจกรรม
กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
นางสาวชไมพร อุดมญาติ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางอรุณภา นพเวช
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอุทัย พรมฤทธิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสุริษาเกษมราษฏร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
นายจตุพร พุ่มเรียบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

12.ส่งเสริมการดารงชีวิตตาม
1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของหลัก นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2565 หน้า 15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ
กิจกรรม
13.พัฒนาระบบบริหาร 1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานวิชาการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนางานทะเบียนวัดผล
3.รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
5.จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหาร
วิชาการ
6.การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
7.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงาน
ในโรงเรียน
8.จักหาและบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงบ
ประมาณของโรงเรียน
9.ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค
10.กองทุนเงินทดแทน
11.วิจัยบริหารจัดการสถานศึกษา

ผู้เสนอกิจกรรม
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
นางพฤดี สายสังข์
นายอาคม สุวรรณประเสริฐ

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารวิขาการ
กลุ่มบริหารวิขาการ
กลุ่มบริหารวิขาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอารีรัตน์ วชิรธนากร
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว

กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์
กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์

นางสาววรรณภา บุญธรรม

กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์

นางชลิดา โมเรือง
นางชลิดา โมเรือง
นายไพฑูรย์ กองคา

กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์
กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์
กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์

12.จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ นางสาวอรุณนภา นพเวช
บริหารงานบุคคล
13การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ นายอุทัย พรมฤทธิ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน
13.แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผน นายสินชัย ภักดี
การจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน
14.สถานศึกษาสีขาว
นายสินชัย ภักดี
15.โรงเรียนปลอดบุหรี่
นายสินชัย ภักดี
16.งานประชาสัมพันธ์
นายมานะ เทพรัก
17.การพัฒนาอาคารสถานที่
นายสินชัย ภักดี
18.ซ่อมแซมบารุงรักษาบริการยานพาหนะส่วนกลางนายสินชัย ภักดี
19.สานสัมพันธ์ชุมชน
นายมานะ เทพรัก
20.ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
นางนุชนารถ บัวพันธ์
21.พัฒนากิจกรรมงาน 5ส
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์
22.โรงเรียนปลอดขยะ
นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
23.จัดจ้างครูต่างชาติ ครูชาวไทยและพนักงาน
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
ประจาในโครงการ Program /Mini English
24.จัดจ้างบุคลากรในโครงการฯ
นางณัฐินา หอมนาม
25.ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน กิจกรรมประชา นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน
สัมพันธ์สู่ชุมชน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS

แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2565 หน้า 16
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ
กิจกรรม
14.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.ค่าย "สานสัมพันธ์พี่น้องฯ"
กับทุกภาคส่วน

ผู้เสนอกิจกรรม
กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS

กิจกรรม

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานวิชาการ
3.นิทรรศการเสนอผลงานวิชาการครูและนักเรียน(Open House)
4.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ

√

√

√
√
√

6.แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
7.บริการแนะแนวในสถานศึกษา

√
√

√
√

√
√

√

8.พัฒนาบุคลากรด้านการจัดเรียนการสอนแบบActive Learning
√

9.จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารวิชาการ
10.กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นม้ธยมศึกษาปีที่ 1- 6

√

√
√

√

√

√
√
√

√
√

√
√
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งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด
13.ลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
14.ค่ายยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
15.Best Practice เพื่อการจัดการเรียนรู้
16.ธนาคารโรงเรียน
17.พัฒนางานทะเบียนวัดผล

√
√

5.จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน

11.กิจรรมพัฒนาผู้เรียน (กืจกรรมชุมนุม)
12กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
กิจกรรม
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6
18.รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
√
√
19.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
√
20.นิเทศภายใน
√
21.ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนทางด้านภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ
22.พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
√
23.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร
24.การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
25.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
26.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
27.พัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
√
28.การพัฒนาระบบสารสนเทศ
29.เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก
30.บาเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
31.พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
32.การพัฒนางานตารางสอน

√

33.อาสายุวกาชาด
31.การนาเสนอผลงานนักเรียนสู่ชุมชน

√

33.พัฒนาระบบสารสนเทศ

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
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32.พัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

√

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

กิจกรรม

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1.ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ“มหกรรมวิชาการ
ร้อยเรื่องราวความสาเร็จ
4.การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”
5.ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

√
√
√
√
√

6.ปรับปรุงพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน

√

7.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8.พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
√ √
2.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
√
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
3.พัฒนานักนวัตกรนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
√ √

√

√

√
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4.งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

√

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
√
√
√
√

√
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
กิจกรรม
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6
5.งานซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์และตู้จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์√
6.งานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสารเคมี
√
√
7.งานจัดหาอุปกรณ์สานักงาน
√
√
8.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็ก
พลังยางโดยใช้การจัดการเรียนรู้
9.ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
√
10.การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
√
11.เสริมความรู้มุ่งสู่โอเน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี√
กลุ่มสาระภาษาไทย
1.ค่ายรักษ์ภาษาไทย
√
2.ผลิตนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้
√
3.พัฒนาศักยภาพศาสตร์ภาษาไทย
√
4.วันสุนทรภู่และ;วันภาษาไทยแห่งชาติ
√
5.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย
√
6.พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาการระการเรียนรู้ภาษาไทย
√
7.เติมความรู้สู่ O-NET
√
8.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
√

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
กิจกรรม
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
√
2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ√
3.จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
√
√
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ
EP/MEP
1.ค่ายEnglish Program/Mini English Program
2.EP&MEP Open House 2022
3.จัดซื้อหนังสือเรียนและสื่ออุปกรณ์

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

√

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน English Program
4.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
English Program/Mini English Program
6.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
ในโครงการ English Program/Mini English Program
7.ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน (Public Relation)
8. ปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน English Program
9.จัดจ้างครูต่างชาติ/ครูชาวไทย และพนักงานประจา
ในโครงการEnglish Program/Mini English Program
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5.ใฝ่ใจในภาษาสู่สากล (Keen on Language)

กิจกรรม

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6
√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2565 หน้า 22

SPL
1.จัดจ้างครูชาวเกาหลีในโครงการ SPL
จัดสอนเสริม SPL,สอบ CEFR
√
2.สอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน
√ √
3.จัดค่าย SPL Camp 2022
√
4.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ SPL
5.ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
6.จัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
7.จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
SPS
√ √
1.ค่าย “SPS English Camp”, “ทัศนศึกษาภายในประเทศ”
และ “Youngblood Tour Guides
√
2.จัดซื้อหนังสือเรียน สื่อ และวัสดุ อุปกรณ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโครงการ SPS
√
3.การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของนักเรียน
ในโครงการ Special Program (SPS)
4.ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนในโครงการ SP-S และกิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
5.จัดจ้างบุคลากรในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สาหรับ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (SPS)

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

√

√
√
√

√
√
√

√
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
กิจกรรม
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6
√
√
6.ค่าย “สานสัมพันธ์พี่น้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน”
(Sharing and Learning Camp through Student by Peer Teaching)
√
7.จัดติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนในโครงการ SP-S
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.ค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯ
√ √
2.สัปดาห์อาเซียน
√
3.ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ โดยการใช้สื่อการเรียนรู้
4.มารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย
√
5.ธรรมศึกษา
√
6.แข่งขันทักษะสังคมศึกษา 5 สาระวิชา
7.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดตราด
√
8.ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
√
9.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย
√
10.อบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย
√
11.พัฒนาศักยภาพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
√
12.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบระดับชาติ วิชาสังคมศึกษาฯ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
กิจกรรม
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.กิจกรรมพัฒนาสื่อเพื่อใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
√
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง √ √
3.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ
√
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธวาธิต
√
1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงดนตรีไทย
√
3.กิจกรรมอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม(โขน)
√
4.กิจกรรมจัดหาสื่อและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระศิลปะ√
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีสากล
√
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การสอน
2. ลูกสตรีมีสขุ ภาพดี
√
3. การพัฒนาบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
√
4. การแข่งขันกีฬาภายใน
√

กิจกรรม

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
√
√
√

1. งานประชาสัมพันธ์
2. เสียงสวรรค์หรรษา ในยามเช้า
3.การพัฒนาอาคารสถานที่
4. ซอมแซมบารุงรักษาบริการยานพาหนะสวนกลาง
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ (อัตลักษณ์)

√
√

6. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
7. สานสัมพันธ์ชุมชน

√

√

√

√

√

√

8.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
9. เติมความรู้สู่โภชนาการ

14.โรงเรียนปลอดขยะ

√
√
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10. ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
√
11. สายใยจากใจแม่ครัว
√
12.การดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม ในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019√(COVID-19)
ในโรงเรียน
13.พัฒนากิจกรรมงาน 5 ส

√

กิจกรรม

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1.การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหารจัดการงานแผนงานในโรงเรียน
3.จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียน
4.งานวิจัยบริหารจัดการสถานศึกษา
5.กองทุนเงินทดแทน
6.การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

√
√

√
√
√
√
√
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กิจกรรม

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานบุคคล
1.สร้างขวัญกาลังใจครูและบุคลากรของโรงเรียน

√
√

2.การพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และก้าวไกลสู่สากล

√

3.การพัฒนา กากับนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู
4.พัฒนาครูและบุคลากรด้วยหลักสูตรสร้างสุข

√

ด้วยสติในโรงเรียน
5.ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้างและลูกจ้างของโรงเรียน

√

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
√

6.ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

11.ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สตรีประเสริฐศิลป์

√
√
√
√
√
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ของโรงเรียนในการปฏิบัติงานในหน้าที่
7.การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
เพื่อเสนอขอรับรางวัลพระราชทาน
8.จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการบริหารงานบุคคล
งานระบบดูแล
9.การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน
10.การส่งเสริมคุณธรรมนาความรู้ บ ว ร

กิจกรรม
12. TO BE NUMBER ONE
13.แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และแผนการจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน
14.ส่งเสริมและเฝ้าระวัง
15.เขตปลอดบุหรื่

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ 2565
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและจัดการ
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6
√
√ √
√
√

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

√
√
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แหล่งเงินที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
1. เงินเหลือจ่าย ยกมา
2. เงินรายได้สถานศึกษา ปี 2565

รวม

เงินอุดหนุน
จานวน

รายการ

เงินเรียนฟรี 15 ปี
จานวน

รายการ

จานวน

1. เงินเหลือจ่าย
ยกมา
15,874,290 2. เงินอุดหนุนรายหัว ปี 2565

- 1. เงินเหลือจ่าย ยกมา
6,824,550 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี ปี 2565

1,755,720

15,874,290

6,824,550

1,755,720

รวม

รวม
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รายการ (เงินรายได้)
เงินรายได้
1. ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ
2. ค่าจ้างครูภาษาอังกฤษ (ห้องทั่วไป)
4. ค่าจ้างครูภาษาจีน
5. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (นักการ)
6. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
6. ค่าไฟฟ้า (EP)
7. ค่าจัดสอบ CEFR (ห้องทั่วไป)
8. ค่าจัดสอบ HSK
9. ค่าด้าเนินการ ICT

คงเหลือเพื่อจัดทาแผนงาน

5,714,078

รวมรายจ่ายประจา

10,160,212 คงเหลือเพื่อจัดแผนงาน

2,585,000
4,239,550

รวม
รวมจัดทาแผนงาน
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จานวน
1,755,720
438,930
438,930
438,930
438,930

1,755,720
1,755,720

แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2565 หน้า 30

รวมรายจ่ายประจา

ตารางแสดงรายรับ - รายจ่าย (ประจา) ประจาปีงบประมาณ 2565
รายการ (เงินอุดหนุน
จานวน
จานวน
รายการ(เงินเรียนฟรี 15 ปี)
รายหัว)
6,824,550 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
15,874,290 รวม
672,336 1. ค่าไฟฟ้า
1,600,000 1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1,452,000 2. ค่าประปา
400,000 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
156,000 3. ค่าโทรศัพท์
5,000 3. ค่าหนังสือเรียน
120,000 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,207,080 4. ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง
1,076,292 5. ค่าอินเตอร์เนต
400,000 4.1 กิจกรรมวิชาการ
176,000 6. ค่าไปรษณีย์
20,000 4.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลส./นน./ยุว
248,670 7. ค่าบริการถ่ายเอกสาร
40,000 4.3 ทัศนศึกษา
41,800
4.4 การบริการสารสนเทศ/ICT
683,900
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การจัดสรรเงิน(%)

หมายเหตุ

4,239,550
2,543,730
296,769
423,955
551,142
423,955

1,343,381
806,029
94,037
134,338
174,640
134,338

5,582,931 เกณฑ์ที่กาหนด
3,349,759 60-70%
390,805
558,293 20-40%
725,781
558,293 20-10%

รวม

4,239,550

1,343,381

5,582,931

รายการ
เงินคงเหลือจัดสรรกลุ่มบริหาร

อุดหนุน
4,239,550
2,543,730
1,394,339
1,149,391

รายได้
1,343,381
806,029

เรียนฟรี

1.
2.
3.
4
5.

ยอดเงินทั้งหมด
งบบริหารวิชาการ
60%
งบบริหารงบประมาณ 7%
งบบริหารทั่วไป
10%
งบบริหารงานบุคคล 13%
งบสารอง
10%

ตารางจาแนกการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2565
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รวมเงินที่ได้
(อุดหนุน)
(รายได้)
จัดสรร (บาท)

เงินกลุ่มบริหารวิชาการที่ได้จัดสรร

เงินกลุ่มสาระฯจัดทาโครงการ
เงินคงเหลือของกลุ่มบริหารวิชาการ

}

133,330
806,029
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหารวิชาการ
ลาดับที่ รหัสโครงการ
1

6502บว1

2

6513บว2

3

6501บว3

4

6501บว4

5

6509บว5

6

6509บว6

7

6509บว7

8

6508บว8

ชื่อกิจกรรม
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานวิชาการ
นิทรรศการนาเสนอผลงานวิชาการครู
และนักเรียน
3.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/
ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ
ทุนการศึกษา
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ
บริการแนะแนวในสถานศึกษา
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบActive Learning

จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
การบริหารวิชาการ
6505บว10 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6
10
11 6501บว11 กิจรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)
9

6513บว9

กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด
12 6501บว12 ส่วนภูมิภาค งานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทยและพิธีเข้าประจาหมู่
ยุวกาชาด
13

6411บว13

งบประมาณ
319,510

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี
319,510

139,144

139,144

56,000

56,000

168,900

168,900

0

0

ขึ้นอยู่กับ
จานวน
นักเรียนที่มีผล
การเรียนดีผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด

0

3,900

3900

5,200

5,200

34,906

34,906

785,165

639,550

438,829
0
14,050

145615
438,829

0

0

0

14,050

ลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

14 6501บว14 ค่ายยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3

120,000

120,000
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ลาดับที่ รหัสโครงการ

ชื่อกิจกรรม

15 6508บว15 Best Practice เพื่อการจัดการเรียนรู้
16 6510บว16 ธนาคารโรงเรียน
17 6513บว17 พัฒนางานทะเบียนวัดผล
18 6513บว18 รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
20 6501บว20 นิเทศการศึกษา
ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนทางด้าน
21 6501บว21
โอลิมปิกวิชาการ
22 6501บว22 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
23 6501บว23 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร
19 6505บว19

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
24 6501บว24 อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา)
25 6501บว25 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
26 6513บว26 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
27 6501บว27 พัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
28 6501บว28 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ
29 6501บว29 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ฯ ภาคตะวันออก
30
31
32
33

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น
6501บว30 มัธยมศึกษาตอนปลาย
พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อ
6508บว31
เทคโนโลยี
6508บว32 การพัฒนางานตารางสอน
6501บว33 อาสายุวกาชาด
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี
46,930 46,930
2,300
2,300
182,577 182,577

งบประมาณ

67,685

67,685

0

0

0

0

0

0

0

0

64,020

64,020

120,000
42,730

120,000
42,730

4,760

4,760

50,510
10,340

50,510
10,340

86,700

86,700

13,285
20,000

13,285
20,000

58,235
21,600

58,235
21,600

26,000 26,000
29,860
29,860
2,933,136 882,918 806,029 1,244,189
2,933,136
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับที่ รหัสโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

1

6501ว01

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์

693,580

2

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิง
6501ว02 วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์

293,500

3

6501ว03

4

6501ว05 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

5

6501ว05

6

6502ว06

7

พัฒนานักนวัตกรนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้ เรียนฟรี
21,420

293,500

125,850 125,850
20,950

20,950

งานซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์และตู้
จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

77,000

77,000

งานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
สารเคมี

64,854

64,854

6502ว07 งานจัดหาอุปกรณ์สานักงาน

19,800

19,800

8

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
6504ว08 เข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางโดยใช้
การจัดการเรียนรู้

41,300

41,300

9

6508ว9

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-

10

6508ว10

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,500

5,500

11

6504ว11

เสริมความรู้มุ่งสู่โอเน็ต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17,475

17,475

รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

672,160

1,359,809 394,149

965,660

1,359,809
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ลาดับที่ รหัสโครงการ
1
2

ชื่อกิจกรรม

6501ค1 ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่ม
6501ค2
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งบประมาณ
35,000

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี
35,000

6,180

6,180

10,000

10,000

3

การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
“มหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราว
6501ค3 ความสาเร็จ สพม.จันท์ตราด (Success
Story SESA Chan-Trat symposium
: S-S-S-S 2022) (ใช้งบสารองของ ผอ.)

4

การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
6501ค4
การศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา”

5

6501ค5

ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์

25,770

25,770

6

6502ค6

ปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน

10,500

10,500

7

6502ค7

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียน
การสอน

15,300

15,300

8

พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
6508ค8
คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

4,500

4,500

107,250

107,250

รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

-

107,250
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ทั่วไป)
ลาดับทีรหั่ สโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี

2

6504ต1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41,800
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
Gat-Pat/O-net Preparation Camp
256,500
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR
6502ต2 จัจัดดหาสื
เพื่อเพัพืฒ
กยภาพผู
้เรียน้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ซื้อ วั่อสอุดุปกรณ์
อุปกรณ์
่อพันาศั
ฒนาศั
กยภาพผู

3

ภาษาต่างประเทศ
จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
6502ต3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1

14,900

41,800
256,500

14,900

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5,500
พัฒนาบุคลากรด้านจัดการเรียนการสอน
5,500
318,700 20,400 298,300
รวมงบประมาณ (บาท)
318,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุม
่ สาระฯภาษาต่างประเทศ (EP)

ลาดับที่ รหัสโครงการ
1
2
3

ชื่อกิจกรรม

6501ตEP01 ค่ายEP/MEP
6501ตEP02 EP/MEP Open House 2020
จัดซื้อหนังสือเรียนเเละสื่อ อุปกรณ์
6502ตEP03
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี
838,940
838,940
224,250
224,250

งบประมาณ

460,955

460,955

4

6502ตEP04

จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

195,664

195,664

5

6403ตEP05

ใฝ่ใจในภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
(Keen on English)

37,000

37,000

6

6504ตEP06

387,640

387,640

92,500

92,500

117,800

117,800

จัดจ้างครูต่างชาติ/ครูชาวไทยเเละ
6513ตEP09 พนักงานประจาในโครงการEnglish 3,271,386
Program/Mini English Program

3,271,386

5,626,135

5,626,135

7
8

9

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนในโครงการEP/MEP
6505ตEP07 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน
6505ตEP08
English Program

รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

5,626,135
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (SPS)
ที่ รหัสโครงการ

ชื่อกิจกรรม

ค่าย SPS English Camp (Online)
1 6501ตSPS01 กิจกรรมทัศนศึกษาภายในประเทศ
SPS Youngblood Tour Guides

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้

427,960

427,960

69,020

69,020

17,280
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR
ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
6513ตSPS04 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชน
157,260
4
319,200
5 6513ตSPS05 จัดจ้างบุคลากรในโครงการ ฯ
14,046
6 6514ตSPS06 ค่าย “สานสัมพันธ์พี่น้องฯ"
73,650
7 6504ตSPS07 จัดสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
1,078,416
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

17,280

2 6502ตSPS02
3

6504ตSPS03

จัดซื้อหนังสือเรียน
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์

เรียนฟรี

157,260
319,200
14,046
73,650
1,078,416
1,078,416
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (SPL)
ลาดับ รหัสโครงการ

ชื่อกิจกรรม

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้ เรียนฟรี
456,000
456,000

งบประมาณ

1 6508ตSPL01จัดจ้างครูชาวเกาหลีในโครงการ SPL
จัดสอนเสริม SPL,สอบ CEFR
2 6504ตSPL2 สอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น เกาหลี
86,180
เยอรมัน
3 6501ตSPL3 จัดค่าย SPL Camp 2022
278,900
4 6501ตSPL4 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ SPL
77,040
5 6505ตSPL5 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
92,920
จัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
6 6502ตSPL6 ผู้เรียน
146,195
7 6502ตSPL7 จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
9,385
รวมงบประมาณ (บาท)
1,146,620
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

86,180
278,900
77,040
92,920
146,195
9,385
1,146,620
1,146,620
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ลาดับที่ รหัสโครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8

6501ภ01
6501ภ02
6501ภ03
6501ภ04
6501ภ05

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี
15,630

ค่ายรักษ์ภาษาไทย
15,630
ผลิตนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาการการ
13,600
13,600
เรียนรู้
พัฒนาศักยภาพ ศาสตร์ภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
5,320
5,320
ภาษาไทย
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ
6502ภ06 เรียนรู้ภาษาไทย
6502ภ07 เติมความรู้สู่ O-NET
งานจัดหาอุปกรณ์สานักงาน กลุ่ม
6404ภ08 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

7,600

7,600

2,500

2,500

16,700

16,700

8,100

8,100

69,450

69,450

-

69,450
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลาดับที่ รหัสโครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อกิจกรรม

6501ส01 ค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯ
6501ส02 สัปดาห์อาเซียน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียน
6502ส03 การสอนวิชาสังคมศึกษาฯ โดยการใช้สื่อ
การเรียนรู้
6510ส04 มารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย
6510ส05 สอบธรรมสนามหลวง
6501ส06 แข่งขันทักษะสังคมศึกษา 5 สาระวิชา
6511ส07 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ
6501ส08
ทางศาสนา
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านกฎหมาย
6501ส10 ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย
พัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
6508ส11
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความ
6504ส12 พร้อมในการทดสอบระดับชาติ วิชาสังคม
ศึกษาฯ
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
6501ส09

งบประมาณ
19,000
4,450

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้ เรียนฟรี
19,000
4,450

10,800

10,800

1,080
600
6,425

1,080
600
6,425

3,000

3,000

-

-

-

-

3,000

3,000

7,675

7,675

56,030

56,030

-

56,030
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ลาดับที่ รหัสโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้ เรียนฟรี

1

กิจกรรมพัฒนาสื่อเพื่อใช้พัฒนาการจัด
6501ก01 กิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

6,900

6,900

2

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง
6501ก02 ของหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

5,565

5,565

75,000
87,465

75,000
87,465

3

6501ก03 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

-

87,465

ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ลาดับที่ รหัสโครงการ
1
2
3
4

ชื่อกิจกรรม

การจัดหาสื่อ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน
6507พ2 ลูกสตรีมีสุขภาพดี
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
6501พ3
ศึกษาและพลศึกษา
6501พ4 การแข่งขันกีฬาภายใน
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
6502พ1

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้ เรียนฟรี

56,900

56,900

30,160

30,160

1,500

1,500

133,330
221,890

88,560

133,330
133,330
221,890
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯศิลปะ
ลาดับที่ รหัสโครงการ
1

6501ศ1

2

6501ศ2

3

6511ศ3

4

6502ศ4

5

6501ศ5

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้ เรียนฟรี

พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธ
วาทิต
พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงดนตรี
ไทย
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน)
จัดหาสื่อและอุปกรณ์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระศิลปะ

314,700

314,700

59,200

59,200

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
ดนตรีสากล

138,315

138,315

577,215

577,215

รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

65,000

65,000

577,215
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลาดับที่ รหัสโครงการ

ชื่อกิจกรรม

1

6513 บง. 01 การพัฒนาระบบควบคุมภายใน

2

6513 บง. 02

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี

1,030

1,030

การเพิ่มประสิทธภาพการบรหาร
จัดการงานแผนงานในโรงเรียน

93,900

93,900

3

จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์
6513 บง. 03 เพื่อการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียน

273,276

199,239

4

6513 บง. 04 วิจัยบริหารจัดการสถานศึกษา

2,600

2,600

5

6513 บง. 05 กองทุนเงินทดแทน

6

6513 บง. 06 ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

20,000

74,037

20,000

2,761,000 2,585,000

176,000

3,151,806 2,881,769

270,037

0
3,151,806
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหารทั่วไป
ลาดับที่ รหัสโครงการ
1
2
3
4

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี
130,000

6513บท1 งานประชาสัมพันธ์
6505บท2 เสียงสวรรค์ หรรษา ในยามเช้า

130,000
15,000

15,000

6513บท3 การพัฒนาอาคารสถานที่
ซ่อมแซม บารุงรักษา บริการ
6513บท4
ยานพาหนะส่วนกลาง

126,107

126,107

103,677

103,677

5

6506บท5

ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้
(อัตลักษณ์)

56,960

6

6501บท6

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน

30,661

7

6513บท7 สานสัมพันธ์ชุมชน

52,540

52,540

8

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนา
6507บท8 ศักยภาพนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน

16,620

16,620

9
10
11

6508บท9 เติมความรู้สู่โภชนาการ
6513บท10 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
6507บท11 สายใยจากใจแม่ครัว

1,200
24,478
-

1,200
24,478

12

การดูแลสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม
6507บท12 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในโรงเรียน

13

6513บท13 พัฒนากิจกรรมงาน 5ส

14

6513บท14 โรงเรียนปลอดขยะ
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

56,960
30,661

1,050

1,050

558,293

423,955 134,338

0
558,293
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณ กลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลาดับที่ รหัสโครงการ
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

สร้างขวัญกาลังใจครูและบุคลากรของ
29,500
โรงเรียน
การพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อบริหารจัด
6508บค2 การศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
196,551
และก้าวไกลสู่สากล
การพัฒนา กากับนิเทศ ติดตามการ
6508บค3 ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูและบุคลากร
14,520
ทางการศึกษา
พัฒนาครูและบุคลากรด้วยหลักสูตรสร้าง
6508บค4
17,040
สุขด้วยสติในโรงเรียน
ส่งเสริมประสิทธภาพครูอัตราจ้างและ
6508บค5 ลูกจ้างของโรงเรียนในการปฏิบัติงานใน
2,955,708
หน้าที่
ส่งเสริมประสิทธภาพครูอัตราจ้าง
6508บค6 ชาวต่างชาติของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน 1,608,000
ในหน้าที่
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
6511บค7
66,925
เพื่อเสนอขอรับรางวัลพระราชทาน
จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ
6513บค8
39,135
บริหารงานบุคคล
การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการ
6513บค09
167,157
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ
6511บค10 การส่งเสริมคุณธรรมนาความรู้ บ ว ร
218,201
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สตรี
6510บค11
67,441
ประเสริฐศิลป์
6510บค12 To Be Number One
99,653
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
6513บค13
18,240
แผนการจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน
6513บค14 สถานศึกษาสีขาว
9,620
6513บค15 โรงเรียนปลอดบุหรี่
รวมงบประมาณ (บาท)
5,507,691
รวม (ไม่รวมเงินรายจ่ายประจา)
943,983
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
6508บค1

ประเภทงบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี
29,500
196,551

14,520
17,040
2,955,708
1,608,000
10,178

56,747

39,135
167,157
218,201
67,441
99,653
18,240
9,620
551,142 4,738,348 218,201
5,507,691

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพนิทรรศการเสนอผลงานวิชาการครูและ
1ครั้ง/ปีการศึกษา ครูและนักเรียนได้นาผลงานที่พัฒนาและ
สู่ศตวรรษที่ 21
นักเรียน (Open House)
สร้างสรรค์จากกระบวนการเรียนรู้เสนอ
ต่อสาธารณชนด้วยความภาคภูมิใจ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
56,000 ต.ค.64-มี.ค.65 นายธณวิชัย สายสถิตย์

งบประมาณ

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ
168,900 ต.ค.64-ก.ย.65 นายธณวิชัย สายสถิตย์
ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ
ดนตรี /กีฬา /ศิลปะแสดงความสามารถอย่าง
อย่างเต็มศักยภาพจนได้รับรางวัล
กิจรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ร้อยละ 100 นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น
วางแผนและแก้ไขปัญหาในการทางานได้

14,050 ก.ย.64-ก.ย.65 นางปิยนุช อรุณรัตนา
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กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดจานวน 681 คน สมาชิกยุวกาชาดร้อยละ 85
ส่วนภูมิภาค งานวันคล้ายวัน
มีความพึงพอใจในกิจกรรม
วันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธี

0 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพค่ายยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 100 สมาชิกยุวกาชาดทุกคนได้รับการส่งเสริม
สู่ศตวรรษที่ 21
ปีที่ 1-3
และพัฒนาคุณภาพตามความถนัด
ของตนเอง
นิเทศการศึกษา

1ครั้ง/1ภาคเรียน

ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
120,000 ก.ค.64-มี.ค.65 นางปิยนุช อรุณรัตนา

งบประมาณ

0 ต.ค.64-ก.ย.65 นางหทัยรัตน์ เจริญผล

การเรียนรู้โดยใช้สื่อที่หลากหลาย เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ และมีผลการนิเทศ
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป

พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ร้อยละ 100 นักเรียนมีการพัฒนาระเบียบวินัยและ
ค่านิยมที่ดีงาม

64,020 ต.ค.64-มี.ค.65 นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี

120,000 พ.ย.64-ก.ย.65นายเบญจพันธ์ ผ่องสวัสดิ์
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ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนทางด้าน ร้อยละ 80 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้
โอลิมปิกวิชาการ
ความเข้าใจและทักษะในวิชาภูมิศาสตร์
และผ่านการทดสอบระดับดีขึ้นไป

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร จานวน 116 นาย นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะ
สู่ศตวรรษที่ 21
ศักยภาพและความสามารถสอดคล้อง
กับนโยบายของ นรด.
นักศึกษาวิชาทหารเป็นแบบอย่างที่ดี
มีจิตอาสาในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายนิคม กงนะ

4,760 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาววริศรา สุขสุวรรณ

8 กลุ่มสาระฯ หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการทบทวนและ 50,510 ต.ค.64-ก.ย.65 นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี
พัฒนาโครงสร้างของทุกกลุ่มสาระฯโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและสาขาวิชา/อาชีพ
ในการเรียนต่ออุดมศึกษา
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การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร จานวน 8 คน นักเรียนห้องเรียนทวิศึกษา มีความรู้และ
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทักษะด้านสาขาวิชาชีพ ระดับดีขึ้นไป
(ทวิศึกษา)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
42,730 พ.ค.64-ก.ย.65

งบประมาณ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพ
สู่ศตวรรษที่ 21
ผู้เรียน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ 80

นักเรียน มีทักษะการทางาน เทียบเคียงกับ
กับมาตรฐานสากลที่สามารถประยุกต์เป็น
อาชีพอิสระได้
นักเรียน สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
86,700 ต.ค.64-ส.ค.65 นายอาคม สุวรรณประเสริฐ

งบประมาณ

ร้อยละ 80 โรงเรียนมีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 13,285 ต.ค.64-ก.ย.65นางอารีรัตน์ วชิรธนากร
ดาเนินการทั้งระดับบริหารและระดับผู้ปฏิบัติ

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านม
การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

58,235 ต.ค.64-ก.ย.65 นายมานะ เทพรัก
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เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ
จานวน นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 20,000 ม.ค.65-ก.ค.65นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 20 โรงเรียน จากการจัดกิจกรรม พัฒนาตนเองตาม
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ความสนใจ มีความมุ่งมั่นในการศึกษาที่สูงขึ้น
สิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพอาสายุวกาชาด
สู่ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จานวน 50 คน สมาชิกอาสายุวกาชาดทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามความถนัด
ของตนเอง
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขต ร้อยละ 100 นักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่บริการได้รับ
พื้นที่บริการ

บริการแนะแนวในสถานศึกษา

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
29,860 ม.ค.65-ก.ย.65 นางปิยนุช อรุณรัตนา

งบประมาณ

3,900 ต.ค.64-ก.พ.65 นางเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์

ข้อมูลข่าวสาร ข้อสนเทศทางการศึกษา
และตัดสินเข้ารับการศึกษาต่อ
5,200 ต.ค.64-ก.พ.65 นางเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน ร้อยละ 90 ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สามารถจัด
บุคลากร
การสอนแบบ Active Learning
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active learning

34,906 ต.ค.64-ก.ย.65นางอุทัยวรรณ หอมตลบ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ ร้อยละ 100 วัสดุครุภัณฑ์เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารวิชาการ

145,615 ต.ค.64-ก.ย.65 นายอาคม สุวรรณประเสริฐ
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จานวน นักเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมี
1,896 คน ประสิทธิภาพส่งผลดีต่อนักเรียน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรม438,829 ต.ค.64-ส.ค.65 นายดารัส พลเมือง
ปีที่ 1-6
จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

นักเรียนใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ17,855 มิ.ย.65-ก.ย.65 นางสาวชไมพร อุดมญาติ
และเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจในการใช้พลังงานไฟฟ้าและเกิด
ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและ นักเรียนจานวน
สิ่งแวดล้อม
1,800 คน
ครูจานวน
125 คน

ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

Best Practice เพื่อการจัดการเรียนรู้ จานวน
ครูและนักเรียนมีผลงานในการนาเสนอและ 46,930 พ.ค.65-ก.ย.65นางอุทัยวรรณ หอมตลบ
16 รายการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมธนาคารโรงเรียน
จริยธรรม

ร้อยละ 98 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีนิสัยรักการออมและออมเงิน
เป็นประจา

2,300 ต.ค.64-ก.ค.65นางสาวอุบลรัตนุ์ ชาปฏิ
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ส่งเสริมค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ พัฒนางานทะเบียนวัดผล
ทุกภาคส่วน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ร้อยละ 100 ครูผู้สอนทุกคนมีความสามารถในการจัดทา 182,177 ต.ค.64-ส.ค.65 นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
หลักฐานการวัดผลการศึกษา
โรงเรียนมีหลักฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการขอเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา อยู่ในระดับดี
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ม.1 จานวน โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่มี
ทุกภาคส่วน
346 คน ประสิทธิภาพ
ม.4 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านการทางาน
ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

0 ต.ค.64-ส.ค.65 นางสาวอรทัย สุระเสน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1 ครั้งต่อ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์มีการดาเนินงาน 10,340 ต.ค.64-ก.ค.65 นางพฤดี สายสังข์
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปีการศึกษา ประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
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สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ
ประโยชน์

67,685พ.ย.64-เม.ย.65นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา
บุคลากร
สื่อเทคโนโลยี

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ร้อยละ 90 ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สามารถพัฒนา 21,600 ต.ค.64-ก.ย.65 นางชยารัตน์ สมสมัย
สื่อเทคโนโลยี
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการพัฒนางานตารางสอน
บุคลากร

ร้อยละ 100 ตารางสอนตารางเรียนที่มีประสิทธิภาพ

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
ศักยภาพผู้เรียน
การเรียนการสอน

ร้อยละ100 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน

งบประมาณ

26,000 ต.ค.64-ก.ย.65 นายดารัส พลเมือง

319,510 ต.ค.64-ส.ค.65 นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร

เสริมสร้างดูแลและบริการ ทุนการศึกษา
ผู้เรียนด้วยความเสมอภาค

ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการการสนับสนุนทุนการศึกษา

0 พ.ย.64-ม.ค.65 นางเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์
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พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานวิชาการ จานวน มีวัสดุสานักงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 139,144 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
อย่างมีประสิทธิภาพ
50 รายการ ความพึงพอใจของนักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ปกครองต่อการให้บริการ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
โครงการ

กิจกรรม

พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ร้อยละ 85 โรงเรียนนาผลจากระบบควบคุมภายในมาใช้ในการพั
1,030
ฒนางานในทุ
ต.ค.64-พ.ย.65
ก ๆ ด้านางอารี
น รัตน์ วชิรธนากร
มาใช้ในการพัฒนางานในทุก ๆ ด้าน
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

วิจัยบริหารจัดการสถานศึกษา

1 เรื่อง/ปี ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะ
การทางานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยนักเรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

2,600 ต.ค.64-ก.ย.65 นายไพฑูรย์ กองคา

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานแผนงานในโรงเรียน

20 เล่ม แผนปฏิบัติการประจาปี 2566 เป็น
เครื่องมือที่มีคุณภาพที่ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ใช้ในการดาเนินกิจกรรม

93,900 ต.ค.64-ก.ย.65 นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว

20,000 ต.ค.64-ก.ย.65

นางชลิดา โมเรือง

ร้อยละ 100 การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2,761,000 ต.ค.64-ก.ย.65

นางชลิดา โมเรือง

ค่าใช่จ่ายระบบสาธารณูปโภค

จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการ 19 รายการ มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพียงพอและ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน
เอื้อต่อการบริหารงานของโรงเรียน

273,276 ต.ค.64-ส.ค.65 นางสาววรรณภา บุญธรรม
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ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 100 การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญกาลังใจครูและบุคลากร ร้อยละ 100
บุคลากร
ของโรงเรียน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ครู/บุคลากรของโรงเรียนมีขวัญกาลังใจและ 29,500 ต.ค.64-ม.ค.65 นางสาวอรุณนภา นพเวช
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อบริหาร ร้อยละ 100 บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
มาพัฒนางานของตนเองและโรงเรียน
การศึกษาและก้าวไกลสู่สากล
มีเอกสารการรายงานการพัฒนาครูและ
บุคลากร
การพัฒนา กากับนิเทศ ติดตาม การ ร้อยละ100
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งบประมาณ

196,551 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวอรุณนภา นพเวช
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ครูและบุคลากรนาความรู้ที่ได้รับจากการ
14,520 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวอรุณนภา นพเวช
พัฒนาตามระบบงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการ
พัฒนางานในหน้าที่
ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพ
ระเบียบและวินัยจรรยาบรรณ
ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจที่พัฒนางาน
ในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
17,040 ต.ค.64-ส.ค.65 นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา

งบประมาณ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ พัฒนาครูและบุคลากรด้วยหลักสูตร ร้อยละ 100 ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 นาสมาธิและสติ
บุคลากร
สร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน
มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สนทนา
ด้วยกติกาสื่อสารและประชุม/สนทนาด้วย
ภาษาเชิงบวก
23 คน

ร้อยละ 100 ของครูอัตราจ้างและลูกจ้าง 2,955,708 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวอรุณนภา นพเวช
ในโรงเรียน ได้รับการนิเทศกากับติดตาม
การปฏิบัติงานในหน้าที่จากกลุ่มบริหารงาน
บุคคล/หัวหน้างาน/ทีมงานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ได้รับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้าง
ชาวต่างชาติของโรงเรียนในการปฏิบัติ
งานในหน้าที่

4 คน

ร้อยละ 100 ของครูอัตราจ้างและลูกจ้าง 1,608,000 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวอรุณนภา นพเวช
ในโรงเรียน ได้รับการนิเทศกากับติดตาม
การปฏิบัติงานในหน้าที่จากกลุ่มบริหารงาน
บุคคล/หัวหน้างาน/ทีมงานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ได้รับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2565 หน้า 57

ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้างและ
ลูกจ้างของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ส่งเสริมความเป็นไทย ค่านิยมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 300 คน
หลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน
4คน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติ
นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อ ร้อยละ 100 การบริหารงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
งานเพิ่มขึ้น

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
66,925 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวอรุณนภา นพเวช

งบประมาณ

39,135 ต.ค.64-ส.ค.65 นางสาวอรุณนภา นพเวช

การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีจิต 167,157 ต.ค.64-ก.ย.65 นายอุทัย พรมฤทธิ์
สานึกจิตอาสา เป็นคนดีมีคุณธรรมตาม
การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบรอบด้าน
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ

ส่งเสริมความเป็นไทยค่านิยม การส่งเสริมคุณธรรมนาความรู้ บ ว ร ร้อยละ 100 นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนมีการ 218,201 ต.ค.64-ก.ย.65 นายอุทัย พรมฤทธิ์
หลักของคนไทย 12 ประการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีความ
เป็นไทย รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ของค่านิยม 12 ประการ
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คุ้มครอง

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สตรี
จริยธรรม
ประเสริฐศิลป์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
77,433 ต.ค.64-ก.ย.65 นายสมนึก เจริญสมบัติ

งบประมาณ

ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้ เข้าใจและรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองกับการอยู่ร่วมกันใน สังคมตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นักเรียนระดับชั้นม.1–6 เกิดความ
มุ่งมั่นและตั้งใจกระทาความดีอย่างต่อเนื่อง
นักเรียนเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีสัมมาคารวะ
นักเรียนมีความรับผิดชอบ และเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความสุภาพ มีมารยาท

ร้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมตามหลัก 3 ยุทธศาสตร์ 99,653 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวลักขณา วุฒเิ ขตต์
ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรี
ประเสริฐศิลป์ โดยความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ในระดับมาก –
มากที่สุด ของกิจกรรมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
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ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ TO BE NUMBER ONE
สู่ศตวรรษที่ 21

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

พัฒนาระบบบริหารจัดการ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและร้อยละ 80
แผนการจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
18,240 ต.ค.64-ก.พ.65 นายสินชัย ภักดี

งบประมาณ

ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับความรู้จาก
การปฏิบัติกิจกรรมแผนการจัดการป้องกัน
ภัยพิบัติและสาธารณภัย
ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีความ
พร้อมจากการปฏิบัติกิจกรรมแผนการจัด
การป้องกันภัยพิบัติและสาธารณภัย มีความ
ปลอดภัยในการรับมือภัยพิบัติเบื้องต้น

ร้อยละ 100 โครงการห้องเรียนสีขาวมีคณะกรรมการ
ดาเนินงานห้องเรียนสีขาว ร้อยละ 100

9,620 ต.ค.64-ก.ย.65 นายสินชัย ภักดี

เขตปลอดบุหรี่

ร้อยละ 100 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
งดสูบบุหรี่ในโรงเรียน
โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่

0 ต.ค.64-ก.ย.65 นายสินชัย ภักดี
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ส่งเสริมและเฝ้าระวัง

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
15,000 ต.ค.64-ก.ย.65 นายมานะ เทพรัก

งบประมาณ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เสียงสวรรค์ หรรษา ในยามเช้า

ร้อยละ 100 นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน
สตรีประเสริฐศิลป์ได้รับทราบข่าวสาร
ที่ทันสมัยและเหตุการณ์ นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเอง

พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ฉบับ/ปี

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร
ได้รับทราบการปฏิบัติงานและกิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างครบถ้วน

130,000 พ.ย.64-ก.ย.65 นายมานะ เทพรัก

5 คัน

ครูบุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการยานพาหนะระดับพอใช้

163,309 ต.ค.64-ก.ย.65 นายสินชัย ภักดี

ซ่อมแซมบารุงรักษาบริการ
ยานพาหนะส่วนกลาง

ร้อยละ 100 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีปัจจัย
ทางกายภาพทั้ง 6 ด้าน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ใน 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี

126,107 ต.ค.64-ก.ย.65 นายสินชัย ภักดี
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การพัฒนาอาคารสถานที่

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
โครงการ

กิจกรรม

พัฒนาระบบบริหารจัดการ สานสัมพันธ์ชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกสตรีมีสุขภาพดี

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เติมความรู้สู่โภชนาการ
บุคลากร

ลูกสตรีมีสุขภาพดี

สายใยจากใจแม่ครัว

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

50 ครั้ง/ปี โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
ที่สาคัญในจังหวัดตราด
ร้อยละ 100 นักเรียน ครู และบุคลากรมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายใน
จานวน
20 คน

ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับสินค้าและ
บริการที่ปลอดภัย เป็นธรรม ประหยัด
ไม่ถูกเอาเปรียบ และผู้ประกอบการร้านค้า
ปฏิบัติตนเป็นผู้ประกอบการที่ดี

จานวน สานักงานสามารถดาเนินการได้อย่างมี
13 รายการ ประสิทธิภาพ
จานวน
20 คน

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รับประทาน
อาหารอย่างพอเพียง มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
52,540 ต.ค.64-ก.ย.65 นายมานะ เทพรัก

งบประมาณ

16,620 พ.ย.64-ก.ย.65 นางสาวอรทัย สุระเสน

1,200 พ.ค.65-มิ.ย.65 นางจุฑารัตน์ ประสิทธินาวา

24,478 ต.ค.64-ก.ย.65 นางนุชนารถ บัวพันธุ์
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พัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

0 ต.ค.64-ก.พ.65 นางจุฑารัตน์ ประสิทธินาวา

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนากิจกรรมงาน 5 ส
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 90 ห้องเรียน สะอาด สวยงานเอื้อต่อการเรียน

ลูกสตรีมีนิสัยรักการอ่าน

ร้อยละ100 นักเรียนได้รับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษา
หาความรู้สู่อาเซียนนักเรียนนาความรู้
ทักษะ ประสบการณ์จากการอ่าน ไปสร้าง
แนวคิดในการศึกษาขั้นสูงต่อไป

ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้
(อัตลักษณ์)

ลูกสตรีมีสุขภาพดี

การดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในโรงเรียน

นักเรียน ครูและบุคลากรมีการพัฒนา
พฤติกรรม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และมีสุขนิสัย ในการดูแล รักษาสุขภาพ
ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

56,960 ต.ค.64-ก.ย.65 นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์

30,661 ต.ค.64-ก.ย.65 นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์

0 ต.ค.64-ก.พ.65 นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์
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ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีศักยภาพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ร้อยละ 100 นักเรียนมีจิตสานึกที่ดี มีจิตอาสาเพื่อ
สู่ศตวรรษที่ 21
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
สาธารณประโยชน์

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1,050 ต.ค.64-มี.ค.65 นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์

งบประมาณ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
สู่ศตวรรษที่ 21
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เป้าหมาย
40 คน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
35,000 ก.พ.65-มิ.ย.65 นางปิยนุช อรุณรัตนา

งบประมาณ

ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้ความพึงพอใจ

ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้และทักษะ และเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจาวัน
นักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขัน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อยู่ในระดับมาก

การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 90
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา”

นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 2
รายการ

5,865 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา

10,000 ก.ค.65-ก.ย.65 นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา
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การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 70
“มหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราว
ความสาเร็จ สพม.จันท์ตราด
(Success Story SESA Chan-Trat
symposium : S-S-S-S 2022)

6,180 ต.ค.64-ก.ย.65 นางปิยนุช อรุณรัตนา

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
สู่ศตวรรษที่ 21
ทางด้านคณิตศาสตร์

ร้อยละ 85

นักเรียนมีความรู้และสามารถนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้าน
คณิตศาสตร์

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
ศักยภาพผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ร้อยละ 100 ห้องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีสื่อ
ครุภัณฑ์ที่พร้อมสาหรับการใช้งาน
ร้อยละ 100

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัด
การเรียนการสอน ร้อยละ 100

17 คน

ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงกว่าปีการศึกษา 2563
ครูมีผลการประเมินการเรียนการสอน
อยู่ในระดับดี

นางสาวเบญจพร สาคเรศ

10,500 ต.ค.64-ส.ค.65

นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์

15,300 ต.ค.64-มี.ค.65

นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์

ผู้รับผิดชอบ

4,500 ต.ค.64-ก.ย.65 นางกาญจนา รองสกุล
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ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการ
บุคลากร
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

17 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
25,770 ต.ค.64-ก.ย.65

งบประมาณ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ค่ายรักษ์ภาษาไทย
สู่ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

40 คน

นักเรียนมีทักษะทางการคิดและทักษะทาง
ภาษาไทยดีขึ้นร้อยละ 80

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
15,630 ต.ค.64-ก.ค.65 นางสาวลักขณา วุฒเิ ขตต์

งบประมาณ

นักเรียนมีความเป็นเลิศทางภาษาไทยระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ 50 ของรายการ
ที่แข่งขัน
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ผลิตนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาการการ
บุคลากร
เรียนรู้

9 คน

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถสร้างนวัตกรรมสาหรับการ
เรียนรู้ให้นักเรียนสาหรับการจัดการเรียนรู้ให้
แก่นักเรียนได้ร้อยละ 100
การนานวัตสู่ห้องเรียนนักเรียนมีความพึง
พอใจและได้รับการพัฒนาจากนวัตกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้

50 คน

ร้อยละ 80 ของนักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียน
ต่าง ๆ สามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในเรื่องที่ไม่เข้าใจมากขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์

0 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวพิไลวรรณ คาหมั่น

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สู่ศตวรรษที่ 21

5,320 มิ.ย.65-ส.ค.65 นางนุชจรินทร์ มหันตวารี
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พัฒนาศักยภาพ ศาสตร์ภาษาไทย

13,600 พ.ย.64-มี.ค.65 นางสาวลักขณา วุฒเิ ขตต์

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
7,600 พ.ย.64-ส.ค.65 นางนุชจรินทร์ มหันตวารี

งบประมาณ

ร้อยละ 80 นักเรียนมีความเป็นเลิศทางภาษาไทย
เป็นตัวแทนของโรงเรียน และจังหวัด
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย
ได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถนา
หลักการอ่าน คิด วิเคราะห์ ตามแนวการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ไปปรับใช้
ในกระบวนการเรียนการสอนได้กับทุกรายวิชา

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
บุคลากร
การเรียนรู้ภาษาไทย

ร้อยละ 100 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นา
ความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

2,500 ต.ค.64-เม.ย.65 นางอารีรัตน์ วชิรธนากร

ม.3 343 คน ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท3ี่ ,6
ม.6 277 คน ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย และมีผล
สัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น

16,700 ต.ค.64-ก.พ.65 นางสุพัตรา บุญรอด

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้

เติมความรู้สู่ O-NET

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน กลุ่มสาระ 9 คน
การเรียนรู้ภาษาไทย

นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างหลากหลาย

8,100 ต.ค.64-เม.ย.65 นางสาวประภัสสร ศิริสุข
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ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
สู่ศตวรรษที่ 21
ทางภาษาไทย

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มีการ 293,500 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ให้
มีความพร้อมในการศึกษาระดับสูงขึ้น
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ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษม.3 และ ม.6 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยา
สู่ศตวรรษที่ 21
วิทยาศาสตร์
จานวน 65 คน ศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้รับ
แนวทางในการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ม.2 และ ม.3 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
จานวน 69 คน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 มี
ทักษะด้านการผลิตนวัตกรรม
ม.ปลาย ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษา
จานวน 5 คน ตอนปลายมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปลายเปิดที่ซับซ้อนในทางวิทยาศาสตร์
ม.1-6 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาฯ
จานวน184คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 1 คน
ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
693,580 พ.ย.64-ม.ค.65 นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก

งบประมาณ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ พัฒนานักนวัตกรนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
สู่ศตวรรษที่ 21
วิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมาย
184 คน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 125,850 ธ.ค.64-ก.ย.65 นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
จากการจัดกิจกรรม พัฒนาตนเองตามความ
สนใจ มีความมุ่งมั่นในการศึกษาที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ร้อยละ 90 นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับ 20,950 ก.ค.65-ส.ค.65 นายฉัตรชัย
ความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมี
เหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์

77,000 พ.ย.64-ม.ค.65 นางสาวชไมพร อุดมญาติ
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จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา งานซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์และตู้จัดเก็บ จานวน 20 ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
จานวน 1 ตู้ เทคโนโลยี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ศักยภาพผู้เรียน
อุปกรณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีครุภัณฑ์และตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และพร้อมใช้งาน

ศรีประเสริฐ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการ

กิจกรรม

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา งานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ศักยภาพผู้เรียน
และสารเคมี

งานจัดหาอุปกรณ์สานักงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
64,854 พ.ย.64-ก.ย.65 นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ

งบประมาณ

จานวน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ใช้ในการจัด
62 รายการ การเรียนการสอน จะทาให้นักเรียนให้
ความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่ เรียน สร้างจิตวิทยาศาสตร์
ความตระหนักและความสาคัญด้านการเรียน
การสอน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่พร้อมต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

19,800 พ.ย.64-ก.ย.65 นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
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จานวน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียน
12 รายการ การสอน จะทาให้นักเรียนให้ความสนใจ ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน สร้างจิตวิทยาศาสตร์ความตระหนัก
และความสาคัญด้านการเรียนการสอน
ห้องสานักงาน มีเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยีที่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม จานวน 40 คน นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านความสุข 41,300 ธ.ค.64-มี.ค.65 นางสาววรัญญา โพชนะจิต
สู่ศตวรรษที่ 21
เข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางโดยใช้
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและด้านคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้
และพลศาสตร์การบินเครื่องบินพลังยางและ
เครื่องบินพลังยาง 3D โดยผ่านกิจกรรม
การเรียนและเล่นอย่างมีความสุข
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของคณะครู
บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

ร้อยละ 100 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นาความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

0 ต.ค.64-ก.พ.65 นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้

เสริมความรู้มุ่งสู่โอเน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่า ปี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
การศึกษา 2563 พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 2 ม. 6 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 2

17,475 พ.ย.64-เม.ย.65 นางสาววรัญญา โพชนะจิต
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การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 5,500 พ.ย.64-พ.ค.65 นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี นาความรู้มาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯ
สู่ศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน

สัปดาห์อาเซียน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

81 คน

นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด

ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถนาความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนไปใช้ในชีวิต
ประจาวัน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
19,000 พ.ค.65-ส.ค.65 นางพฤดี สายสังข์

งบประมาณ

4,450 มิ.ย.65-ส.ค.65 นางพฤดี สายสังข์

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียน ร้อยละ 100 มีสื่อการเรียนรู้สาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มี10,800 ต.ค.64-ก.ย.65 นางพฤดี สายสังข์
ศักยภาพผู้เรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษาฯ โดยการ
ประสิทธิภาพ
ใช้สื่อการเรียนรู้

สอบธรรมสนามหลวง

ร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถนักเรียนได้รู้จักและเข้าใจ
ในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้องนักเรียนนาความรู้ด้านมารยาทไทย
แนะนาเพื่อนและบุคคลในครอบครัวและ
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
ร้อยละ 50

นักเรียนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

1,080 ต.ค.64-ส.ค.65 นางสาวสุปราณี วงษา

6,990 พ.ย.64-มิ.ย.65 นางสาวอุบลรัตนุ์ ชาปฏิ
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ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ มารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย
จริยธรรม

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ แข่งขันทักษะสังคมศึกษา 5 สาระวิชา จานวน
สู่ศตวรรษที่ 21
200 คน

นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะ
สังคมศึกษาฯ 5 สาระวิชา

ส่งเสริมค่านิยมหลักของ

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ และนามาปรับใช้

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดตราด 257 คน

คนไทย 12 ประการ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
600 ต.ค.64-ก.พ.65 นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์

งบประมาณ

6,425 พ.ย.64-ก.ย.65 นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น

ในการพัฒนาตนเองได้
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญนักเรียน 100 นักเรียนสามารถนาหลักธรรมทางศาสนา
จริยธรรม
ทางศาสนา
มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตได้
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ 20 คน
สู่ศตวรรษที่ 21
ทางด้านกฎหมาย

ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
จากการศึกษาโครงการยุวชนประกันภัย
และนามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองได้

0 มิ.ย.65-ก.ย.65 นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ

0 พ.ค.65-ก.ย.65 นางกรรภิรมย์ ชะเอม
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อบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจ ในการศึกษากฎหมาย และการนาไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษาในรายวิชาต่างๆและการประกอบ
อาชีพในอนาคต

3,000 ม.ค.65-ส.ค.65 นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
บุคลากร

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม
ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ
(O-Net) วิชาสังคมศึกษาฯ สูงกว่าปีก่อน
วิชาสังคมศึกษาฯ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
3,000 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น

งบประมาณ

ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นาความรู้จาก
การอบรมมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
7,675 พ.ย.64-เม.ย.65 นางสาวสุริษา

เกษมราษฎร์
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ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โครงการ

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี
ให้มีศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21 วงโยธวาทิต

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ 80 นักเรียนมีศัพยภาพในด้านดนตรี

งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
411,710 ต.ค.64-ก.ย.65 นายกฤชกนก

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี
วงดนตรีไทย

3 ชิ้น

นักเรียนมีศักยภาพในด้านดนตรีไทย

65,000 ต.ค.64-ส.ค.65 นายอุทัย พรมฤทธิ์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี
สากล

1 วง

มีวงดนตรีสากล และวงดนตรีลูกทุ่ง
ของโรงเรียน

138,315 ต.ค.64-มี.ค.65 นายสีขริน โชติวรรณ

ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน)
12 ประการ

ร้อยละ 80 วัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ได้รับการ
อนุรักษ์ และเผยแพร่
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์มีความสัมพันธ์
อันดี กับชุมชนและหน่วยงานอื่น

59,200 ต.ค.64-ส.ค.65 นางสาวสายใจ ตะพองมาตร

314,700 ต.ค.64-ก.ย.65 นายจตุพร พุ่มเรียบ
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จัดหาสื่อและอุปกรณ์เพื่อพัฒนา
22 รายการ นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการศิลปะ(ทัศนศิลป์
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
/ดนตรี/นาฏศิลป์) ที่มีวัสดุและอุปกรณ์
ศิลปะ
ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย
ระยะเวลา
งบประมาณ ดาเนินการ
จัดหาสื่อ อุปกรณ์เพื่อพัฒนา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และพัฒนาสื่อ 6 รายการ สื่อและวัสดุอุปกรณ์จานวน 6 รายการที่ดี
56,900 ต.ค.64-ก.ย.65
ศักยภาพผู้เรียน
อุปกรณ์การสอน
และเพียงพอสาหรับครูกลุ่มสาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสินชัย ภักดี

ลูกสตรีมีสุขภาพดี

นายสินชัย ภักดี

โครงการ

กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายนอก

การแข่งขันกีฬาภายใน

1 ครั้ง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

นักเรียนได้นาทักษะกีฬาด้านต่างๆ มาใช้
ในการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพขอ
งตนเองและได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
สูงขึ้น พัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ทางกาย และสารมารถนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

30,160 ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 100 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา พัฒนาความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพทางกาย และสารมารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

133,330 ต.ค.64-ก.ย.65 นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์

ร้อยละ 100 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา นาความรู้มาปรับใช้ในการจัด
การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

1,500 เม.ย.65-พ.ค.65นางสาวเจือจันทร์ น้อยจันทร์
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ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
บุคลากร
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เป้าหมาย

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จัดหาสื่อ อุปกรณ์เพื่อพัฒนา พัฒนาสื่อเพื่อใช้พัฒนาการจัดกิจกรรม
ศักยภาพผู้เรียน
การเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

จานวน 5 คน ร้อยละ 90 ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพ มีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน

ส่งเสริมการดารงชีวิตตามหลักส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของหลัก
คิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

ร้อยละ 100 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากลตาม
กลยุทธ์ของโรงเรียน
30 คน

นักเรียนมีทักษะการทางาน ทักษะ
กระบวนการคิด สามารถประยุกต์
เป็นอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียน
นักเรียนสามารถสร้างและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของโรงเรียนได้

5,565 ต.ค.64-ก.ค.65 นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์

75,000 ต.ค.64-ก.ย.65 นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์
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ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ
สู่ศตวรรษที่ 21

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
6,900 ต.ค.64-ส.ค.65นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์

งบประมาณ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้น นักเรียนได้รับตรวจสอบและประเมินความรู้
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ 3 ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ จากองค์กรคุณภาพ

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 100 นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ศักยภาพผู้เรียน
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจาวัน และในการ
ต่างประทศ
เรียนในห้องเรียน
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่ม ครู 22 คน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
บุคลากร
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ค่ายEnglish Program/Mini
สู่ศตวรรษที่ 21
English Program

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
298,300 พ.ย.64-เม.ย.65 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์

งบประมาณ

14,900 ต.ค.64-ก.ย.65 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์

5,500 ต.ค.64-ก.ย.65 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์
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838,940 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
176 คน นักเรียนโครงการEnglish Program/Mini
English Program สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด และ
ทักษะชีวิตที่ดี
นักเรียนมี่ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ EP&MEP Open House 2022
สู่ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ 80 นักเรียนได้แสดงศักยภาพ / ผลงาน /
นวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
224,250 ธ.ค.64-ก.ย.65 นางสาววริศรา สุขสุวรรณ

งบประมาณ

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา จัดซื้อหนังสือเรียนและสื่ออุปกรณ์เพื่อ ร้อยละ 100 นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 460,955 ต.ค.64-ก.ย.65 นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
ศักยภาพผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน English Program
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ English Program/Mini
English Program สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจาวัน และใน
การเรียนในห้องเรียน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อสนับสนุน 491 คน นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 195,664 ต.ค.64-ก.ย.65 นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
การจัดการเรียนการสอน English Program
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ English Program (EP)
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Mini English Program
ทั้งในชีวิตประจาวัน และในการเรียนในห้องเรียน
ใฝ่ใจในภาษาสู่สากล (Keen on Language) ร้อยละ 100 บุคลากร ในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 37,000 พ.ย.64-ก.ย.65 นางสาวผาณิตา ผาสุข
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ English Program (EP)
มีศักยภาพด้านภาษาเป็นที่ยอมรับ
นักเรียนในโครงการมีภาวะผู้นา สามารถเป็นผู้ช่วย
ครูต่างชาติในการจัดกิจกรรมได้
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ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
สู่ประชาคมอาเซียน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน 194 คน นักเรียนโครงการ English Program/ Mini
ในโครงการ English Program/Mini English
English Program ได้รับความรู้และประสบการณ์
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และชีววิทยาให้สูงขึ้น

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
(Public Relation)

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
387,640 ต.ค.64-ก.ย.65 นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี

งบประมาณ

ร้อยละ 100 ชุมชนได้รับทราบข่าวสารและมีเจตคติที่ดีต่อ
โครงการ English Program/Mini English
Program/Special Program

92,500 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวผาณิตา ผาสุข

ปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน English Program ร้อยละ 100 บริเวณห้องเรียนอาคารสถานที่มีความสะอาด
สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย

117,800 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวผาณิตา ผาสุข

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ค่าย “SPS English Camp”,
สู่ศตวรรษที่ 21
“ทัศนศึกษาภายในประเทศ” และ
Youngblood Tour Guides

11 คน นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 3,271,386 ต.ค.64-ก.ย.65 นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ English Program มีคุณภาพ
ในด้านภาษาต่างประเทศทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียน
นักเรียนโครงการ SPS สามารถใช้
108 คน
427,960 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวจรรยวรรธน์
ภาษาอังกฤษ
108 คน ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
36 คน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

พิมหะศิริ
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พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดจ้างครูต่างชาติ/ครูชาวไทย และ
อย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานประจาในโครงการ
English Program/Mini English

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา จัดซื้อหนังสือเรียน สื่อ และวัสดุ อุปกรณ์ ร้อยละ 100 นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา
ศักยภาพผู้เรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโครงการ SPS
อังกฤษเป็นสื่อ Special Program (SPS) เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ตรงตามหลักสูตร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
69,020 ก.พ.65-ก.ย.65 นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ

งบประมาณ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ร้อยละ 100 นักเรียนโครงการ Special Program (SPS) มี 17,280 ต.ค.64-มี.ค.65 นางสาวจรรยวรรธน์
ของนักเรียนในโครงการ Special Program
ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ระดับที่สูงขึ้นและเป็น
(SPS)
ที่น่าพอใจ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนในโครงการ ร้อยละ 100 บริเวณห้องเรียน อาคารสถานที่มีความสะอาด
อย่างมีประสิทธิภาพ
SP-S และกิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ ค่าย “สานสัมพันธ์พี่น้องแลกเปลี่ยน
ทุกภาคส่วน
เรียนรู้สู่อาเซียน”

157,260 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวจรรยวรรธน์

พิมหะศิริ

มีการจัดการเรียนการสอนทางด้าน –ภาษา
319,200 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวจรรยวรรธน์
ต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน (SPS)
มีคุณภาพในด้านภาษาต่างประเทศทั้งทักษะ การ
ฟัง พูด อ่าน เขียน คิดเป็นร้อยละ 80

พิมหะศิริ

40 คน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 เกิดความพึงพอใจ 14,046 ต.ค.64-ก.พ.65 นางสาวจรรยวรรธน์
และเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

พิมหะศิริ

1 คน
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จัดจ้างบุคลากรในโครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สาหรับห้อง
เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ (SPS)

พิมหะศิริ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้

กิจกรรม
จัดติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ในโครงการ SP-S

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
73,650 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ

งบประมาณ

108 คน นักเรียนโครงการ Special Program (SPS)
ได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตฯ, วิทยาศาสตร์ (เคมี / ฟิสิกส์), และ
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ศักยภาพผู้เรียน

83 คน นักเรียนในโครงการ Special Program Language 9,385 ต.ค.64-ก.ย.65 นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
ใช้อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในชีวิตประจาวัน และในการเรียนในห้องเรียน

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ จัดจ้างครูในโครงการ SPL
บุคลากร

2 คน

จัดสอนเสริม SPL ,สอบ CEFR, สอบวัด ร้อยละ 100 นักเรียนโครงการ SPL มีผลการทดสอบทางภาษา 86,180 พ.ค.65-ก.ย.65 นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
ระดับทางภาษาญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน
ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ค่าย SPL Camp 2022
สู่ศตวรรษที่ 21

83 คน นักเรียนโครงการ SPL สามารถใช้ ภาษาญี่ปุ่น ภาษา 278,900 พ.ย.64-มี.ค.65
เกาหลีและภาษาเยอรมัน ในชีวิตประจาวัน และ
ในการเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายนิคม กงนะ
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้

นักเรียน ในโครงการ SPL มีคุณภาพในด้านภาษา 456,000 ต.ค.64-ก.ย.65 นางสาวทราวดี ภูสีน้อย
เกาหลีและภาษาเยอรมันทั้งทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียน ร้อยละ 100

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จาแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (SPL)
สู่ศตวรรษที่ 21

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
83 คน นักเรียนในโครงการ SPL สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและ 77,040 ต.ค.64-ก.ย.65 นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
ภาษาเกาหลีทั้งในชีวิตประจาวัน และในการเรียน
ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน SPL

83 คน บริเวณห้องเรียน อาคารสถานที่มีความสะอาด
สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย

92,920 ต.ค.64-ก.ย.65 นายยุทธนันท์ แสนมนตรี

จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนา จัดซื้อหนังสื่อเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพผู้เรียน
ผู้เรียน

83 คน นักเรียนในโครงการ SPLมีหนังสือในการเรียนครบทุกคน 146,195 ม.ค.65-พ.ค.65 นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
และใช้หนังสือในการเรียนในห้องเรียนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนทั้งด้านการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน
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