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บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์แล้ว เห็นชอบตามเสนอ สามารถนำแผนสู่     
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในครั้งนี้  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนจะใช้แผนปฏิบัติการประจำปีฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์ สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและระดับสูงต่อไป 

 

 

 

        (นายวรวิทย์ พรหมคช) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 



คำนำ 
 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ใช้กรอบแนวคิดในการดำเนินงานโดย 
อิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
แผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (2561-2564) และ
นโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ซึ่งสาระสำคัญท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ จะเป็นเครื่องมือท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีบุคลากร
ของโรงเรียนเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะทำให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการแผนงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน                                 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
นี้ จะมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สัมฤทธิผลตามความคาดหวังของผู้ปกครอง 
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
      (นางสุภาวดี อายุเจริญ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์   
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ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 

ประวัติ  ที่ต้ัง  ข้อมูลพื้นฐาน  ปรัชญา ฯลฯ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เลขท่ี 14 ถนนศรีสุวรรณพิศ ตำบล          
วังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราดโทรศัพท์ 039-511209,Fax 039-520204 www.streetrat.th.edu,                 
E-mail:stree_trat@hotmail.com 

ประวัติโรงเรียน เดิมโรงเรียนต้ังอยู่ท่ีถนนสันติสุข ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
เปิดทำการสอนเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2479 ต่อมานักเรียนมีจำนวนเพิ่มข้ึนทุกปี นางสาวอุบล นิรันต์
พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น จึงขอบริจาคท่ีดินจากขุนศรีสุวรรณพิศ (นายคำนวณ สุวรรณพิศ) 
อดีตปลัดจังหวัดตราด มีเนื้อท่ีท้ังหมด 35 ไร่  3 งาน 11.3 ตารางวา ให้กรมสามัญศึกษาเพื่อสร้าง   
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ต้ังอยู่ศูนย์กลางของชุมชนใหญ่ ระยะห่างจากท่ีว่าการอำเภอเมืองตราด 2.4 
กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก    โรงเรียนเปิดสอนต้ังแต่ช้ัน ม .1-ม.6 ประเภทไป-กลับ โดยมีจำนวน
นักเรียนท้ังส้ิน  1,693  คน จำแนกเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  1023  คน นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  822  คน ข้าราชการครู 94 คน  พนักงานราชการ  4  คน ครูต่างชาติ 13 คน                            
ครูอัตราจ้าง 6 คน  ลูกจ้างช่ัวคราว  19 คน  
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน   :  รูปมงกุฎสีทองรัศมีโดยรอบ มีอักษร ส.ศ. อยู่ในวงกลมใต้มงกุฎ 
คติพจน์ประจำโรงเรียน :  ธมฺโม วิชฺชา อโรคยา จ นิจฺจภิยโย 
      (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.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
             สายประสานงาน            สายบงัคบับัญชา                                                                                                 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป ์
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคคลบึคณ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์

ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ 1 

ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ 2 

ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบาย

และแผน 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงินและ

สินทรัพย ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ             
ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ          
ฝ่ายปกครอง 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายอาคารสถานที ่

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริการ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

• งาน
สำนักงาน
วิชาการ 

• งานทะเบียน 
วัดผลและเทียบ 
โอน 

• งานการเรียน
การสอน 

• งาน
ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP 

• งานภาษา 
ต่างประเทศที่ 
2 

• งาน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

• งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

• งาน
ห้องเรียนสีเขียว 

 
 

•งานแผนงาน 

•งานระบบ
ควบคุมภายใน 

• งานวิจัยและ
พัฒนา 

• ทรัพยากร
และการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
 

 

• งานสำนักงาน
บุคคล 

• งานวางแผน
อัตรากำลัง 

• งานทะเบียน
ประวัติและเครื่อง
ราชอิสริยา 
ภรณ์ 

• งานส่งเสริม
พัฒนาข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา 

• งานสมาคม 

• งานเชิดชูเกียรติ
ครู นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

•งานอาคารสถานที่ 

• งานพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

•งานสำนักงาน
งบประมาณ 

• งานการเงิน 

• งานบัญชี 

• งานพัสด ุ

• งานระดม 

• งานสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 

•งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

•งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

• งานเวร-ยาม และ
รักษาความ
ปลอดภัย 

• งานป้องกันแก้ไข
ยาเสพติดและเอดส ์

• งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

• งานสภานักเรียน 

• งานคณะสี 

• งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

• งาน TO BE 
NUMBER ONE 

• งาน 5ส 

• งานสำนักงาน
บริหารทั่วไป 

• งานธุรการ 

• งานยานพาหนะ 

• งานประชาสัมพันธ์ 

• งานโภชนาการ 

• งานอนามัย 

• งานสัมพันธ์     
ชุมชน 

• งานห้องสมุด 

• งานบริการ 

• งานหลักสูตร 

• งานประกัน
คุณภาพภายใน 

• งานพัฒนา
และส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ 

• งานพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู ้

• งานกลุ่ม
สาระ 

• งานนิเทศ
การศึกษา 

• งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

• งานแนะแนว 

• สหวิทยาเขต 

• หน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปกรรมจังหวัด
ตราด 

• ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดตราด 

• ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

• ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

• ศูนย์ ERIC 

 
 

ส ำนกัอ ำนวยกำร 
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ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายไอซีท ี

• งาน
สารสนเทศ 

• งาน ICT 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
 2) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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นโยบายโรงเรยีนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีงบประมาณ  2564 
 

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

4. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการ สานรักบ้านและโรงเรียน 

6. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

8. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

9. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

10. มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
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โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

1.สงเสรมิผูเรยีนใหมีศักย- 1.นิทรรศการเสนอผลงานวิชาการครูและนักเรียน นายธณวิชัย  สายสถิตย กลุมบริหารงานวิชาการ

ภาพสูศตวรรษที่21 (Open House)

2.สงเสรมิความเปนเลิศทางวิชาการ/ดนตร/ีกีฬา/ศิลปะ นายธณวิชัย  สายสถิตย กลุมบริหารงานวิชาการ

3.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม) นางสาววรรษมน   เฟองเกษฒ กลุมบริหารงานวิชาการ

4.กิจกรรมเขารวมงานชุมนุมยุวกาชาดสวนภูมิภาค นางปยนุช   อรุณรัตนา กลุมบริหารงานวิชาการ

งานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธีเขาประจําหมู

5.คายยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1-6 นางปยนุช   อรุณรตันา กลุมบริหารงานวิชาการ

6.นิเทศการศึกษา นางหทัยรัตน    เจริญผล กลุมบริหารงานวิชาการ

7.คณะสีของโรงเรียน นายดํารัส   พลเมือง กลุมบริหารงานวิชาการ

8.สงเสรมิอัจฉริยภาพนักเรียนดานโอลิมปกวิชาการ นางยุพเยาว   พิมพพาศรี กลุมบริหารงานวิชาการ

9.พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นายเบญจพันธ   ผองสวัสดิ์ กลุมบริหารงานวิชาการ

10.พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาวิชาทหาร นายจิรทีปต   เพ็ญวงษ กลุมบริหารงานวิชาการ

11.การจัดการศึกษาเรยีนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ นางสาววริศรา   สุขสุวรรณ กลุมบริหารงานวิชาการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)

12.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางยุพเยาว   พิมพพาศรี กลุมบริหารงานวิชาการ

13.อาสายุวกาชาด นางปยนุช   อรุณรัตนา กลุมบริหารงานวิชาการ

14.การนําเสนอผลงานนักเรยีนสูชุมชน นายธณวิชัย  สายสถิตย กลุมบริหารงานวิชาการ

15.พัฒนาทักษะและสงเสรมิศักยภาพผูเรยีนดานคอมพิว นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ กลุมบริหารงานวิชาการ

เตอรและเทคโนโลยี

16.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบทางการศึกษาระดับ นางสาวเกษร   ฉิมพาลี กลุมบริหารงานวิชาการ

ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

17.สงเสรมิการพัฒนาตนเองดานยุวกาชาด นางปยนุช   อรุณรัตนา กลุมบริหารงานวิชาการ

18.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย นายมานะ   เทพรัก กลุมบริหารงานวิชาการ

19.TO BE NUMBER ONE นางสาวลักขณา  วุฒิเขตต กลุมบริหารงานบุคคล

20.การพัฒนาสิ่งแวดลอมและปรับปรุงภูมิทศันโรงเรียน นางยุพิน  วัฒนสุวรรณ กลุมบริหารทั่วไป

21.วันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ นางนุชจรินทร มหันตวารี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

22.คายรักษภาษาไทย นางสาวลักขณา  วุฒิเขตต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

23.กิจกรรมสงเสรมิความเปนเลิศทางภาษาไทย นางนุชจรินทร มหันตวารี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

24.สงเสรมิอัจฉริยภาพดานคณติศาสตร นางปยนุช   อรณุรัตนา กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร

25.สงเสรมิความสามารถทางดานคณิตศาสตร นางชลิดา   โมเรือง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

26.สงเสรมิและพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร นางสาวกัลยาพร   โพธ์ิสลัก กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร

27.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรตามหลักสูตร นางสาวจรรยา   ศรีสังขงาม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร

28.สงเสรมิตามหลักสูตรนกัเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาส นางสาวกัลยาพร   โพธ์ิสลัก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

29.พัฒนานักนวัตกรรมนักเรียนหองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตรนางสาวกัลยาพร   โพธิ์สลัก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

30.งานสัปดาหวิทยาศสตร นายฉัตรชัย   ศรีประเสริฐ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

31.งานซอมบํารุงรกัษาครุภัณฑและตูเก็บอุปกรณ นางสาวกัลยาพร   โพธ์ิสลัก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

32.คายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯ นางพฤดี   สายสังข กลุมสาระสังคมศึกษาฯ

33.สัปดาหอาเซียน นางพฤดี   สายสังข กลุมสาระสังคมศึกษาฯ

34.แขงขันทักษะสังคมศึกษา5สาระวิชา นางสาวจุฑามาศ  ลาดวงศ กลุมสาระสังคมศึกษาฯ

35.สงเสรมิการเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา นายเกียรติศักดิ์   โพธิ์เตี้ย กลุมสาระสังคมศึกษาฯ

36.สงเสรมิใหมีความรูทางดานกฏหมาย นางกรรภิรมย   ชะเอม กลุมสาระสังคมศึกษาฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานสากล

กลยุทธที่ 1พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

1.สงเสรมิผูเรยีนใหมีศักย- 37.สงเสรมิคาวามรูดานการประกันภัย นางกรรภิรมย   ชะเอม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

ภาพสูศตวรรษที่21 38.สงเสรมิทักษะการคิดวิเคราะหผานกิจกรรมการเรียน นางยุพเยาว   พิมพพาศรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

รูประวัติศาสตรชาติไทย

39.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสาระการเรียนรูสุข นายอมร   จําเรญิพานิช กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ

ศึกษาและพลศึกษา

40.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานดนรีวงโยธวาธิต นายบุรณนิทร  พันธพิรยิะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

41.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานดนตรีไทย นายอุทัย   พรมฤทธ์ิ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

42.สงเสรมิการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีศักย นางสาวสินีณัฏฐ  ฝกเครอื กลุมสาระภาษาตางประเทศ

ภาพดานภาษาตางประเทศ

43.การแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษา นายจตุรงค   วรรธนะเมทินี กลุมสาระภาษาตางประเทศ

44.คายEnglish Program/Mini English Program นางสาววริศรา   สุขสุวรรณ กลุมสาระภาษาตางประเทศ(EP)

45.EP&MEP Open House2021 นางสาววริศรา   สุขสุวรรณ กลุมสาระภาษาตางประเทศ(EP)

46.คายSPS English Campm2021และ SPS Open Houseนางสาวจรรยวรรธน  พิมหะศิริ กลุมสาระภาษาตางประเทศSPS

47.ทัศนศึกษาภายในประเทศ นางสาวจรรยวรรธน  พิมหะศิริ กลุมสาระภาษาตางประเทศSPS

48.คายSPL Camp 2021 นายยุทธนันท  แสนมนตรี กลุมสาระภาษาตางประเทศSPL

49.สงเสรมิความเปนเลิศทางวิชาการ SPL นายยุทธนันท  แสนมนตรี กลุมสาระภาษาตางประเทศSPL

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานสากล

กลยุทธที่ 1พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



แผนปฏิบัติการ ปงบ 2564 หนา 9

โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

2.จัดหาสื่ออุปกรณเพื่อ 1.จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน นางสาวปรียาภรณ  สุขถาวร กลุมบริหารวิชาการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียน 2.จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร หองปฏัติคอม526 นายดํารัส   พลเมือง กลุมบริหารวิชาการ

3.ซอมบํารุงหองเรียนสีเขียว นางสาวชไมพร อุดมญาติ กลุมบริหารวิชาการ

4.จัดหาอุปกรณเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคอม นายอาคม  สุวรรณประเสรฐิ กลุมบรหิารวิชาการ

5.จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน นางสาวปรียาภรณ  สุขถาวร กลุมบริหารวิชาการ

6.เสริมสราง สรางสรรคหองเรียนใหนารู นางสาวประภัสสร   ศิริสุช กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

7.ปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสอน นางปรินญาภรณ  เกณิกานนท กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร

8.จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการจัดการเรียนการสอน นางปรินญาภรณ  เกณิกานนท กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

9.งานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณคร ุภัณฑ และสารเคมี นายฉัตรชัย   ศรปีระเสริฐ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

10.งานจัดหาอุปกรณสํานักงาน นายฉัตรชัย   ศรีประเสริฐ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

11.สงเสรมิประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนวิชาสังคม นางพฤดี   สายสังข กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

ศึกษาโดยการใชสื่อการเรียนรู

12.เยาวชนยุคใหม ใสใจศาสนพิธี นายวสันต   กิ่งพลอยเดิม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

13.จัดหาสื่ออุปกรณเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรยีน นายอมร   จําเริญพานิช กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ

14.กิจกรรมจัดหาสื่ออุปกรณเพือพัฒนาศักยภาพผูเรยีน นางสาวสายใจ   ตะพองมาตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

15.พัฒนาส่ือเพื่อใชพัฒนาการจัดกิจรรมการเรียนรูของ นางภาณีวรรณ  เพชรรัตน กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ

16.จัดซื้ออุปกรณเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรยีนกลุมสาระการ นางกัญญาภัทร   ครุวรรณ กลุมสาระภาษาตางประเทศ

เรียนรูภาษาตางประเทศ

17.สงเสรมิการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมสาระการเรียน นางกัญญาภัทร   ครวุรรณ กลุมสาระภาษาตางประเทศ

รูภาษาตางประเทศ

18.จัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อ อุปกรณเพื่อพัฒนาผูเรียน นายจตุรงค   วรรธนะเมทนี กลุมสาระภาษาตางประเทศ(EP)

19.จัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานเพื่อสนับสนุนการจัด นายจตุรงค   วรรธนะเมทนี กลุมสาระภาษาตางประเทศ(EP)

การเรียนการสอน

20.จัดซื้อหนังสือเรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ นางสาวจรรยวรรธน  พิมหะศิริ กลุมสาระภาษาตางประเทศSPS

21.จัดซื้อหนังสือเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน นายยุทธนันท  แสนมนตรี กลุมสาระภาษาตางประเทศSPL

22.จัดซื้ออุปกรณสื่อการเรียนการสอน นายยุทธนันท  แสนมนตรี กลุมสาระภาษาตางประเทศSPL

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานสากล

กลยุทธที่ 1พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



แผนปฏิบัติการ ปงบ 2564 หนา 10

โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

3.สงเสรมิศักยภาพผูเรยีนสู 1.ธนาคารขยะ นายเบญจพันธุ  ผองสวัสดิ์ กลุมบริหารงานทั่วไป

ประชาคมอาเซียน 2.ใฝใจในภาษาสูประชาคมอาเซียน นางสาวผาณิตา  ผาสุข ภาษาตางประเทศ EP

(Keen on English through ASEAN)

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานสากล

กลยุทธที่ 1พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



แผนปฏิบัติการ ปงบ 2564 หนา 11

โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

4.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.เติมความรูสู O_NET นางสุพัตรา   บุญรอด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ทางการเรียนรู 2.เสริมการคิดพิชิต O_NET นายศุภกร   รตันวงษ กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร

3.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเขาแขงขันเครื่อง นางสาววรัญญา  โพชนะจิตร กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร

บินเล็กพลังยางโดยใชการจัดการเรียนรู

4.เสริมความรูมุงสูโอเน็ต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นางสาววรัญญา  โพชนะจิตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

5.พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเตรยีมความพรอมในการ นางสาวสุริษา  เกษมราษฏร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

ทดสอบระดับชาติวิชาสังคมศึกษาฯ

6.กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นางภาณีวรรณ   เพชรรัตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ

7.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู นางกัญญาภัทร   ครุวรรณ กลุมสาระภาษาตางประเทศ

ภาษาตางประเทศ

8.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรีนในโครงการEP นายจตุรงค   วรรธนะเมทนี กลุมสาระภาษาตางประเทศ (EP)

9.การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR นางณฐิันา   หอมนาม กลุมสาระภาษาตางประเทศ SPS

10.จัดสอนเสรมิเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ นางณัฐินา   หอมนาม กลุมสาระภาษาตางประเทศ SPS

11.สอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุน เกาหลี เยอรมัน นายยุทธนันท  แสนมนตรี กลุมสาระภาษาตางประเทศ SPL

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานสากล

กลยุทธที่ 1พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



แผนปฏิบัติการ ปงบ 2564 หนา 12

โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

5.สรางสัมคมแหงการเรียนรู 1.ทัศนะศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่1-6 นายดํารัส   พลเมือง กลุมบริหารวิชาการ

2.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน นางอรทัย  สุระเสน กลุมบริหารวิชาการ

3.เสียงสวรรค หรรษาในยามเชา นายมานะ   เทพรัก กลุมบริหารทั่วไป

4.กิจกรรมประชาสัมพันธสูชุมชน นางสาวผาณิตา   ผาสุก กลุมสาระภาษาตางประเทศ(EP)

5.ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารเรียนEnglish Program นางสาวผาณิตา   ผาสุก กลุมสาระภาษาตางประเทศ(EP)

6.ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน นายยุทธนันท    แสนมนตรี กลุมสาระภาษาตางประเทศSPS

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานสากล

กลยุทธที่ 1พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



แผนปฏิบัติการ ปงบ 2564 หนา 13

โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

6.ลูกสตรีมีนิสัยรักการอาน 1.สงเสรมิใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียนรู(อัตลักษณ) นางยุพิน   วัฒนสุวรรณ กลุมบริหารทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานสากล

กลยุทธที่ 1พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

7.ลูกสตรีมีสุขภาพดี 1.สงเสรมิสุขภาพอนามัยและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นางอรทัย   เกตุก่ิง กลุมบริหารทั่วไป

และบุคลากรในโรงเรียน

2.สายใยจากใจแมครวั นางจุฑารัตน  ประสิทธินาวา กลุมบริหารทั่วไป

3.การดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณโรค นางยุพิน   วัฒนสุวรรณ กลุมบริหารท่ัวไป

ติดเช้ือไวรสัโคโรนา2019(COVID-19) ในโรงเรียน

4.ลูกสตรีมีสุขภาพดี นายอมร   จําเริญพานิช กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 1พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



 แผนปฏิบัติการ ปงบ 2564 หนา 15

โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

8.สงเสริมการพัฒนาศักย 1.พัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน นางอุทัยวรรณ  หอมตลบ กลุมบริหารวิชาการ

ภาพบุคลากร (Active Learning)

2.สหกรณโรงเรยีนสตรีประเสริฐศิลป นางสุพัตรา   บุญรอด กลุมบริหารวิชาการ

3.Best Practice เพือการจัดการเรียนรู นางอุทัยวรรณ  หอมตลบ กลุมบริหารวิชาการ

4.สรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรของโรงเรียน นางสาวอรุณภา   นพเวช กลุมบริหารงานบุคคล

5.การพัฒนาผูบริหารและครูเพ่ือบริหารจัดการศึกษาตาม นางสาวอรุณภา   นพเวช กลุมบริหารงานบุคคล

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกาวไกลสูสากล

6.การพัฒนา กํากับนเิทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหนาท่ี นางสาวอรุณภา   นพเวช กลุมบริหารงานบุคคล

ของครูละบุคลากรทางการศึกษา

7.พัฒนาครูและบุคลากรดวยหลักสูตรสรางสุขดวยสติ นางสาวโอลั้ง   เพงจินดา กลุมบริหารงานบุคคล

8.สงเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจางและลูกจางของโรง นางสาวอรุณภา   นพเวช กลุมบริหารงานบุคคล

เรียนในการปฏิบัติหนาที่

9.สงเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจางชาวตางชาติของ นางสาวอรุณภา   นพเวช กลุมบริหารงานบุคคล

โรงเรียนในการปฏิบัติหนาที่

10.เติมความรูสูโภชนาการ นางจุฑารัตน  ประสิทธินาวากลุมบริหารทั่วไป

11.การพัฒนาบุคลากรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นางอารีรัตน  วชิรธนากร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

12.ผลิตนวัตกรรมเพื่อใชพัฒนาการเรียนรู นางสาวลักขณา  วุฒิเชตต กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

13.พัฒนาคุณภาพบุคลากกรเพื่อเสริมสรางสังคมแหงการรูนางอุทัยวรรณ  หอมตลบ กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร

14.พัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน นางสาวโอลั้ง   เพงจินดา กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อยกระดับ O_NET

15.พัฒนาครูผูสอนศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร จ.ตราด นางสาวโอลั้ง   เพงจินดา กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร

16.ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูคณะครูกลุมสาระการเรียนรู นายฉัตรชัย   ศรีประเสริฐ กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตร็

17.การพัฒนาบุคลากรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นายฉัตรชัย   ศรีประเสริฐ กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร

18.พัฒนาศักยภาพครูกลุมมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา นางสาวกนกวรรณ  หากลิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
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โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

9.การเสริมสรางดูแล 1.จัดหาทนุการศกึษาแกนักเรียน นางสาวเสาวคนธ  วิสุทธิแพทย กลุมบริหารวิชาการ

และบริการผูเรียน 2.จัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา นางสาวเสาวคนธ  วิสุทธิแพทย กลุมบริหารวิชาการ

ดวยความเสมอภาค 3.แนะแนวนอกสถานท่ี นางสาวเสาวคนธ  วิสุทธิแพทย กลุมบริหารวิชาการ

4.พัฒนาศักยภาพ ศาสตรภาษาไทย นางอรทัย   เกตุกิ่ง กลุมสาระภาษาไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

กลยุทธที่ 3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค
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โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

10.สงเสริมผูเรียนใหมี 1.ธนาคารโรงเรียน นางสาวอุบลรัตน ชําปฏิ กลุมบริหารวิชาการ

คุณธรรม จริยธรรม 2.สงเสริมความรัก ความสามัคค ีสตรีประเสริฐศลิป นายสมนึกเจริญสมบัติ กลุมบริหารงานบุคคล

3.สงเสริมพัฒนาคุณธรรม ความซื่อสัตย นายมานะ   เทพรัก กลุมบริหารงานบุคคล

4.สาธิตมารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย นางสาวสุปราณี   วงษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ

5.สอบธรรมสนามหลวง นางสาวอุบลรัตน ชําปฏิ กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 การสงเสริมความเปนไทย

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
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โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

11.สงเสริมคานิยมหลัก 1.การพัฒนาและสงเสริมศกัยภาพของนักเรียน นางสาวอรุณนภา  นพเวช กลุมบริหารงานบุคคล

ของคนไทย 12 ประการ เพ่ือเสนอรับรางวัลพระราชทาน

2.การสงเสริมคุณธรรมนําความรู บ ว ร นายอุทัย  พรมฤทธ์ิ กลุมบริหารงานบุคคล

3.ศึกษาแหลงเรียนรูทองถิ่นจังหวัดตราด นางสาวกนกวรรณ หากลิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ

4.กิจกรรมนาฏศิลปไทย นางสาวณัฏฐนิช  เอี่ยมอมรนิพิทกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 การสงเสริมความเปนไทย

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
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โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

12.สงเสริมการดํารงชีวิตตาม1.ลูกสตรีใสใจอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม นางสาวชไมพร  อุดมญาติ กลุมบริหารวิชาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2.กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางของหลัก นางภาณีวรรณ  เพชรรัตน กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ

คิดเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 การสงเสริมความเปนไทย
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โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

13.พัฒนาระบบบริหาร 1.จัดหาและซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑเพื่อการ นายธณวิชัย   สายสถิตย กลุมบริหารวิขาการ

จัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารวิชาการ

2.จัดหาและซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑเพื่อการบริหาร นายอาคม   สุวรรณประเสริฐ กลุมบริหารวิขาการ

วิชาการ

3.พัฒนางานทะเบียนวัดผล นางสาวเกษร   ฉิมพาลี กลุมบริหารวิชาการ

4.รับนักเรียนเขาศึกษาตอ ม.1และ ม.4 นางสาวปรียาภรณ   สุขถาวร กลุมบริหารวิชาการ

5.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน นางพฤดี   สายสังข กลุมบริหารวิชาการ

6.การพัฒนาระบบสารสนเทศ นางอารีรัตน  วชิรธนากร กลุมบริหารวิชาการ

7.การพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการใน นางปยนุช   อรุณรัตนา กลุมบริหารวิชาการ

โครงการยกระดับคุณภาพสูมาตรฐานสากล

(OBECQA)

8.การพัฒนาระบบควบคมุภายใน นางอารีรัตน  วชิรธนากร กลุมงบประมาณและสินทรพย

9.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงาน นางรุงรัตน   เขียวแกว กลุมงบประมาณและสินทรพย

ในโรงเรียน

10.จักหาและบํารุงวัสดุครุภัณฑเพื่อการบริหารงบ นางสาววรรณภา   บุญธรรม กลุมงบประมาณและสินทรพย

ประมาณของโรงเรียน

11.คาใชจายระบบสาธารณปูโภค นางชลิดา   โมเรือง กลุมงบประมาณและสินทรพย

12.กองทุนเงินทดแทน นางชลิดา   โมเรือง กลุมงบประมาณและสินทรพย

13.วิจัยบริหารจัดการสถานศึกษา นายไพฑูรย   กองคํา กลุมงบประมาณและสินทรพย

14.จัดหาและซอมบํารุงวัสดอุุปกรณเพื่อการ นางสาวอรุณนภา   นพเวช กลุมบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

15.การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ นายอุทัย   พรมฤทธื กลุมบริหารงานบุคคล

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรอบดาน

16.แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผน นายสินชัย   ภักดี กลุมบริหารงานบุคคล

การจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน

17.งานประชาสัมพันธ นายมานะ   เทพรัก กลุมบริหารทั่วไป

18.การพัฒนาอาคารสถานที่ นายสินชัย   ภักดี กลุมบริหารทั่วไป

19.ซอมแซมบํารุงรักษาบริการยานพาหนะสวนกลางนายสินชัย   ภักดี กลุมบริหารทั่วไป

20.ประเพณีวันสําคัญสานสัมพันธชุมชน นางเกษราพร   สุทธิ กลุมบริหารทั่วไป

21.สงเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ นางนุชนารถ   บัวพันธ กลุมบริหารทั่วไป

22.พัฒนากิจกรรมงาน 5ส นางถัมภกา   ผองสวัสดิ์ กลุมบริหารทั่วไป
23.จัดจางครูตางชาติ ครูชาวไทยและพนักงาน นายจตุรงค   วรรธนะเมทนี กลุมสาระภาษาตางประเทศ(EP)

ประจําในโครงการ Program /Mini English 
24.จัดจางบุคลากรในโครงการฯ นางณัฐินา   หอมนาม กลุมสาระภาษาตางประเทศSPS

25.ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน กิจกรรมประชา นางสาวกาญจนาพร  บุญนพิน กลุมสาระภาษาตางประเทศSPS
สัมพันธสูชุมชน

26.จัดจางครูเกาหลี จัดสอนเสริม SPLสอบCEFR นางสาวทราวดี   ภูสีนอย กลุมสาระภาษาตางประเทศSPL

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการใหเปนระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน

โครงการ กิจกรรม ผูเสนอกิจกรรม กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระ

14.สงเสริมการมีสวนรวม 1.การพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศสูชุมชนนางกัญญาภัทร   ครุวรรณ กลุมสาระภาษาตางประเทศ

กับทุกภาคสวน 2.พี่สอนนองภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ นางสาววริศรา   สุขสุวรรณ กลุมสาระภาษาตางประเทศ(EP)

เสริมศักยภาพสูประชาคมอาเซี่ยน

3.คาย "สานสัมพันธพี่นองฯ" นางสาวจรรยวรรธน  พิมหะศิริ กลุมสาระภาษาตางประเทศSPS



1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน √ √ √
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานวิชาการ √
3.นิทรรศการเสนอผลงานวิชาการครูและนักเรียน(Open House) √ √ √
4.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ √ √ √
5.จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน √
6.จัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา √
7.แนะแนวนอกสถานท่ี √
8.การเรียนการสอนแบบActive Learning √
9.จัดหาและซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการบริหารวิชาการ √10.กิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี1-6

การจัดกิจรรมทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 √
11.กิจรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) √ √ √
12.สหกรณ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ √
13.งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด √
14.ลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม √ √
15.ค่ายยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 √
16.Best Practice เพ่ือการจัดการเรียนรู้ √
17.ธนาคารโรงเรียน √
18.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 526 √ √ √

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ปีงบประมาณ  2564

กิจกรรม
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ



1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

19.พัฒนางานทะเบียนวัดผล √
20.รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 √ √
21.กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ √
22.นิเทศการศึกษา √
23.คณะสีของโรงเรียน √ √
24.ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนทางด้านภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ √
25.พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี √
26.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร √
27.การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา √ √
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

28.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √
29.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน √
30.อาสายุวกาชาด √
31.การน าเสนอผลงานนักเรียนสู่ชุมชน √ √ √
32.พัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี √
33.พัฒนาระบบสารสนเทศ √
34.ซ่อมบ ารุงห้องเรียนสีเขียว √
35.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-net√
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36.สงเสริมการพัฒนาตนเองด้านยุวกาชาด √
37.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยน์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย √
38 จัดหาอุปกณ์เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ √
39 จัดท าเอกสารประกอบการสอน √ √ √
40.การพัฒนาประสิทธิภาพีดานการบริหารจัดการในโครงการยกระดับ √ √ √ √
มาตรฐานสากล(OBEC)
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กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1.ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ √
2.ส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ √
3.ปรับปรุงพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน √
4.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน √ √
5.เสริมการคิดพิชิตO – net √
6.พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ √
7.พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือยกระดับ O-NETน √
พัฒนาครูผู้สอนศูนย์การเรียนรู้วิชาการคณิตศาสตร์ จ.ตราด √

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ √ √
2.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร √
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

3.ส่งเสริมตามหลักสูตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ √
4.พัฒนานักนวัตกรนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ √ √
5.งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ √ √
6.งานซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และตู้จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์√ √
7.งานจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสารเคมี √ √ √
8.งานจัดหาอุปกรณ์ส านักงาน √ √ √
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9.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเคร่ืองบินเล็กพลังยางโดยใช้การจัดการเรียนรู้ √
10.เสริมความรู้มุ่งสู่โอเน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ √
11.ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ √
12.การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี √

กลุ่มสาระภาษาไทย

1.วันสุนทรภู่และภาษาไทยแห่งชาติ √
2.ค่ายรักษ์ภาษาไทย √
3.เติมความรู้สู่ O-NET √
4.พัฒนาศักยภาพ ศาสตร์ภาษาไทย √
5.การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย √
6.ผลิตนวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนาการเรียนรู้ √
7.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย √
8.เสริมสร้าง สร้างสรรค์ห้องเรียนให้น่ารู้ √

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

1.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ √ √
2.การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสู่ชุมชน √
3.ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ√ √
4.การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ √
5.จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ √ √

กิจกรรม
คุณภาพผู้เรียน
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6.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ √
 EP/MEP

1.ค่ายEnglish Program/Mini English Program √ √ √
2.EP&MEP Open House 2021 √ √ √
3.จัดซ้ือหนังสือเรียนและส่ืออุปกรณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนEnglish Program√ √
4.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน English Program/Mini √ √
English Program

5.ใฝ่ใจในภาษาสู่ประชาคมอาเซียน (Keen on English through ASEAN)√ √ √ √
6.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในโครงการ English Program/Mini English√ √
Program

7.กิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน (Public Relation) √
8.ปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน English Program √ √
9.จัดจ้างครูต่างชาติ/ครูชาวไทย และพนักงานประจ าในโครงการEnglish Program/Mini English √
10.พ่ีสอนน้องภาษาอังกฤษแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเสริมศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน √ √ √
(Sharing and Learning through Student Peer Teaching)

11.พัฒนาคุณภาพงาน English Program ตามงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2563√ √ √ √
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SPL

1.จัดจ้างครูชาวเกาหลีในโครงการ SPL √
2.จัดสอนเสริม SPL ,สอบ CEFR สอบวัดระดับทางภาษาญ่ีปุ่น เกาหลี เยอรมัน√ √ √ √
3.จัดค่าย SPL Camp 2021 √ √ √
4.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ SPL √
5.ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน √ √
6.จัดซ้ือหนังสือเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน √ √
7.จัดซ้ืออุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน √ √
SPS 

1.“SPS English Camp 2021” และ “SPS Open House 2021” √ √ √
2.จัดซ้ือหนังสือเรียน ส่ือ และวัสดุ อุปกรณทเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนโครงการ SPS√ √
3.การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของนักเรียนในโครงการ Special Program (SPS)√
4.ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนในโครงการ SP-S และกิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน √ √
5.จัดจ้างบุคลากรในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ√ √
เป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (SPS) √
6.ค่าย “สานสัมพันธ์พ่ีน้องแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่อาเซียน” √ √
7.จัดติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียนในโครงการ SP-S √ √
8.“ทัศนศึกษาภายในประเทศ” √ √ √
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.ค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯ √ √
2.สัปดาห์อาเซียน √
3.ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ โดยการใช้ส่ือการเรียนรู้ √
4.สาธิตมารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย √ √
5.สอบธรรมสนามหลวง √
6.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ วิชาสังคมศึกษาฯ√
7.แข่งขันทักษะสังคมศึกษา 5 สาระวิชา √
8.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินจังหวัดตราด √
9.ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา √
10.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย √ √ √
11.อบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย √ √
12.พัฒนาศักยภาพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม √
13.เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย √
14.เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจศาสนพิธี √
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.กิจกรรมพัฒนาส่ือเพ่ือใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ √ √ √ √ √ √
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2.กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ √
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง √ √
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโยธวาธิต √
1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงดนตรีไทย √
3.กิจกรรมนาฏศลิป์ไทย √
2.กิจกรรมจัดหาส่ือและอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระศิลปะ √

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ พฒันาสือ่และอปุกรณก์ารสอน √
2. ลกูสตรมีีสขุภาพดี √
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คุณภาพผู้เรียน

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ปีงบประมาณ  2564

กระบวนการบริหารและจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม



1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป

1. งานประชาสัมพันธ์ √
2. เสียงสวรรค์หรรษา ในยามเช้า √
3.การพัฒนาอาคารสถานท่ี √
4. ซอมแซมบ ารุงรักษาบริการยานพาหนะสวนกลาง √
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้   (อัตลักษณ์)  √ √ √ √
6. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ในโรงเรียน √ √
7. ประเพณีวันส าคัญ สานสัมพันธ์ชุมชน √
8.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

9. เติมความรู้สู่โภชนาการ √
10. ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ √
11. สายใยจากใจแม่ครัว √
12.การดูแลสุขภาพอนามัยส่ิงแวดลอม ในสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)√
ในโรงเรียน

13.พัฒนากิจกรรมงาน 5 ส √
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กิจกรรม
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ

กลุ่มบริหารท่ัวไป   โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ปีงบประมาณ  2564

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน



1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

1.การพัฒนาระบบควบคุมภายใน √
2.การเพ่ิมประสิทธภาพการบรหารจัดการงานแผนงานในโรงเรียน √ √
3.จัดหาและซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน √
4.ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค √
5.กองทุนเงินทดแทน √
6.วิจัยบริหารจัดการสถานศึกษา √
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ปีงบประมาณ  2564

กิจกรรม
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน



1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.สร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรของโรงเรียน √
2.การพัฒนาผู้บริหารและครูเพ่ือบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา √
และก้าวไกลสู่สากล

3.การพัฒนา ก ากับนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครู √
4.พัฒนาครูและบุคลากรด้วยหลักสูตรสร้างสุข

ด้วยสติในโรงเรียน √
5.ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้างและลูกจ้างของโรงเรียน √
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

6.ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ √
ของโรงเรียนในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

7.การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน √
เพ่ือเสนอขอรับรางวัลพระราชทาน

8.จัดหาและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบริหารงานบุคคล √

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล   โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ปีงบประมาณ  2563

กิจกรรม
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
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รายการ จ านวน รายการ จ านวน รายการ จ านวน

 1. เงินเหลือจ่าย      ยกมา 1. เงินเหลือจ่าย       ยกมา -                1. เงินเหลือจ่าย      ยกมา -               

 2. เงินรายได้สถานศึกษา ปี 2564 16,448,700      2. เงินอุดหนุนรายหัว ปี 2564 6,538,900       2. เงินเรียนฟรี 15 ปี ปี 2564 1,693,880      

รวม 16,448,700     รวม 6,538,900      รวม 1,693,880     
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แหล่งเงินท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564

เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 15 ปี



รายการ (เงินรายได้) จ านวน
 รายการ (เงินอุดหนุน

รายหัว)
จ านวน รายการ(เงินเรียนฟรี 15 ปี) จ านวน

เงินรายได้ 16,448,700     เงินอุดหนุนรายหัว 6,538,900     เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

1. ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ 672,336           1. ค่าไฟฟ้า 1,600,000      1. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -                    

2. ค่าจ้างครูภาษาอังกฤษ (ห้องท่ัวไป) 1,416,000        2. ค่าประปา 360,000        2. ค่าอุปกรณ์การเรียน -                    

4. ค่าจ้างครูภาษาจีน 168,000           3. ค่าโทรศัพท์ 10,000          3. ค่าหนังสือเรียน -                    

5. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (นักการ) 1,064,700        4. ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 120,000        4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,693,880           

6. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (ธุรการ) 1,076,292        5. ค่าอินเตอร์เนต 400,000            4.1 กิจกรรมวิชาการ 423,470             

6. ค่าไฟฟ้า 170,000           6. ค่าไปรษณีย์ 15,000              4.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลส./นน./ยุว 423,470             

7. ค่าจัดสอบ CEFR (ห้องท่ัวไป) 293,625           7. ค่าบริการถ่ายเอกสาร 40,000              4.3 ทัศนศึกษา 423,470             

8. ค่าจัดสอบ HSK 48,900                4.4 การบริการสารสนเทศ/ICT 423,470             

9. ค่าด้าเนินการ ICT 1,292,900        

รวมรายจ่ายประจ า 6,202,753       รวมรายจ่ายประจ า 2,545,000     รวม 1,693,880          

คงเหลือเพ่ือจัดท าแผนงาน 10,245,947     คงเหลือเพ่ือจัดแผนงาน 3,993,900     
                 รวมจัดท าแผนงาน    
             (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

1,693,880          

ตารางแสดงรายรับ - รายจ่าย (ประจ า) ประจ าปีงบประมาณ 2564
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การจัดสรรเงิน(%)
จ านวนเงิน 

(อุดหนุน)

จ านวนเงิน 

(รายได้)

รวมเงินท่ีได้

จัดสรร (บาท)
หมายเหตุ

ยอดเงินท้ังหมด 3,993,900     691,179     4,685,079   เกณฑ์ท่ีก าหนด

1.  งบบริหารวิชาการ       54% 2,156,706      373,237       2,529,943    50-70%

2.  งบบริหารงบประมาณ  7% 279,573        48,383         327,956       

3.  งบบริหารท่ัวไป          15% 599,085        103,677       702,762        40-20%

4   งบบริหารงานบุคคล    14% 559,146        96,765         655,911       

5.  งบส ารอง                 10% 399,390        69,118         468,508       20-10%

                            รวม 3,993,900     691,179     4,685,079   

       ตารางจ าแนกการจัดสรรงบประมาณ  

      ปีงบประมาณ  2564

}
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อุดหนุน เรียนฟรี รายได้ อ่ืนๆ

1 6402บว01
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน

396,690 396,690

2
6413บว02

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
วิชาการ 127,590

127,590

3 6401บว03
นิทรรศการเสนอผลงานวิชาการ
ครูและนักเรียน(Open House) 143,880 143,880

4 6401บว04
3.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ

376,148 376,148

5 6409บว05 ทุนการศึกษา 0 0 0 0

6 6409บว06 บริการแนะแนวในสถานศึกษา 16,900 16,900

7 6409บว07 แนะแนวนอกสถานศึกษา 3,000 3,000

8

6408บว08
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบActive 
Learning

46,006 46,006

9 6413บว09
จัดหาและซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์
เพ่ือการบริหารวิชาการ 758,881 758,881

10

6405บว10 กิจกรรมทัศนศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 429,098 429,098

11 6401บว11 กิจรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) 0 0 0 0 0

12 6401บว12 สหกรณ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 40,000 40,000

13 6401บว13

กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมยุว
กาชาดส่วนภูมิภาค งานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธี
เข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด

14,650 14,650

14 6411บว14
ลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม 17,855 17,855

15
6401บว15

ค่ายยุวกาชาด ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 120,000 120,000

16

6408บว16 Best Practice เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้

55,000 55,000

2,545,698  413,590    1,069,126 1,005,127    57,855

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

รวมเงิน (บาท)

ล าดับ

ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ประเภทของเงิน

กลุ่มบริหารวิชาการ

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564
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อุดหนุน
ท่ัวไป

เรียนฟรี รายได้ อ่ืนๆ

  2,545,698   413,590   1,069,126  1,005,127    57,855

17 6310บว17 ธนาคารโรงเรียน 5,100 5,100

18
6402บว18

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 526 1,291,300 1,291,300

19 6413บว19 พัฒนางานทะเบียนวัดผล 272,948 272,948

20 6413บว20
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 
และ ม.4 21,960 21,960

21
6405บว21

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 0 0

0 0 0

22 6401บว22 นิเทศการศึกษา 0 0 0 0 0

23 6401บว23 คณะสีของโรงเรียน 133,330 133,330

24 6401บว24 ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน 87,920 87,920

25 6401บว25 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 132,782 132,782

26 6401บว26
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชา
ทหาร 69,740 69,740

27 6401บว27
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)
5,700 5,700

28 6401บว28 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 42,810 42,810

29 6413บว29 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 10,146 10,146

30 6401บว30 อาสายุวกาชาด 28,140 28,140

31 6401บว31 การน าเสนอผลงานนักเรียนสู่ชุมชน 30,000 30,000

32 6401บว32
พัฒนาทักษะและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

85,821 85,821

33 6401บว33 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 13,285 13,285

34 6402บว34 ซ่อมบ ารุงห้องเรียนสีเขียว 19,950 19,950

35 6401บว35

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 40,925 40,925

4,837,555 835,244 1,521,038  2,423,418 57,855   

กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ)

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

ล าดับ

ท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ประเภทของเงิน

ยอดยกมา

รวมเงิน 
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อุดหนุน
ท่ัวไป

เรียนฟรี รายได้ อ่ืนๆ

4,837,555 835,244 1,521,038 2,423,418 57,855

36 6401บว36

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านยุว
กาชาด 5,000 5,000

37 6401บว37

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 20,000 20,000

38 6402บว38

จัดหาอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 4,075 4,075

39 6402บว39 จัดท าเอกสารประกอบการสอน 300,000

300,000
เหลือจ่าย
เรียนฟรี63

40
6413บว40

การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการ

บริหารจัดการในโครงการยกระดับ

คุณภาพสู่มาตรฐานสากล(OBEC) 0 0 0 0 0

5,166,630 839,319 1,546,038 2,423,418 357,855

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

1 6401ศ01
พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวงโย 
ธวาทิต 70,700 70,700

2 6401ศ02
พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีวง
ดนตรีไทย 65,000 65,000

3 6401ศ03 นาฏศิลป์ไทย 33,000 33,000    

4 6401ศ03
จัดหาส่ือและอุปกรณ์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระศิลปะ

55,700

55,700    

224,400     224,400  -           -          

ประเภทงบประมาณ

224,400                                                                    

รหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณล าดับท่ี

รหัส
โครงการ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รวมงบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ)

ประเภทของเงิน

ยอดยกมา

รวมงบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

กลุ่มสาระฯศิลปะ

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ประเภทงบประมาณ

5,166,630

ล าดับ

ท่ี
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อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

1 6401ภ01
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ

5,320         5,320      

2 6401ภ02 ค่ายรักษ์ภาษาไทย 15,630       15,630    

3 6401ภ03 เติมความรู้สู่ O-NET 32,025       32,025    

4
6401ภ04

พัฒนาศักยภาพ  ศาสตร์
ภาษาไทย

- -

5
6401ภ05

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

2,000         2,000      

6
6402ภ06

ผลิตนวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนาการ
การเรียนรู้

6,960         6,960      

7
6402ภ07

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษาไทย

7,600         7,600      

8
6404ภ08

เสริมสร้าง  สร้างสรรค์ห้องเรียน
ให้น่ารู้

7,200         7,200      

76,735      76,735   -           -          

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

1 6401ก01

กิจกรรมพัฒนาส่ือเพ่ือใช้
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ

83,141 83,141

2 6401ก02

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางของหลักคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

13,244 13,244

3 6401ก03

กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

96,385      96,385   -           -          

96,385                                                                      

รวมงบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

รหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

รวมงบประมาณ (บาท)

ล าดับท่ี

ประเภทงบประมาณ

76,735                                                                      

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

ล าดับท่ีรหัสโครงการ

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ

1 6401ว01
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

862,140      10,300    851,840     

2

6401ว02

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

290,500      290,500     

3
6401ว03

ส่งเสริมตามหลักสูตรนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

22,200       2,750      22,200       

4
6401ว04

พัฒนานักนวัตกรนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

334,650      334,650  

5 6401ว05 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20,950       20,950

6

6401ว06

งานซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และตู้จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

53,000       

53,000

7
6402ว07

งานจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และสารเคมี

62,045       62,045    

8 6402ว08 งานจัดหาอุปกรณ์ส านักงาน 16,000       16,000    

9

6404ว09

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมเข้าแข่งขันเคร่ืองบิน
เล็กพลังยางโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้

34,100       34,100    

10
6404ว10

เสริมความรู้มุ่งสู่โอเน็ต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 17,275       17,275

11

6408ว11

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของ
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

-             -

12
6408ว12

พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

6,000         6,000      

1,727,610  557,070  1,164,540  -          รวมงบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท) 1,721,610                                                                  

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
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อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ

1 6401ค01
ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์

35,000       35,000    

2
6401ค02

ส่งเสริมความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์

26,400       26,400    

3
6401ค03

ปรับปรุงพัฒนาส่ือเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน

10,500       10,500    

4
6401ค04

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน

14,400       14,400    

5 6401ค05 เสริมการคิดพิชิตO – net 29,650       29,650    

6
6402ค06

พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือ
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

-            -         

7

6402ค07

พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือ
ยกระดับ O-NET

12,565       12,565    

8
6404ค08

พัฒนาครูผู้สอนศูนย์การเรียนรู้
วิชาการคณิตศาสตร์ จ.ตราด

10,000       10,000    

138,515     138,515  -           -          

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ

1 6401พ01
การจัดหาส่ือ อุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

63,530 63,530

2 6401พ02 ลูกสตรีมีสุขภาพดี 36,800 36,800

3 6401พ03
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1,500 143,880

101,830     244,210  -           -          

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

138,515                                                                    

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณ (บาท)

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ประเภทงบประมาณ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลานามัย

ประเภทงบประมาณ

244,210                                                                    

รวมงบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ
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อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

1 6401ต01
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

342,525 342,525     

2 6401ต02
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศสู่ชุมชน

3 6401ต03
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ
ด้านภาษาต่างประเทศ

13,910 13,910

4 6401ต04
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

43,860 43,860

5 6401ต05
จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

14,900 14,900

6 6401ต06

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

5,500 5,500

420,695     78,170   342,525    -          

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

1 6401ตSPS01
SPS English Camp 2021และ 

ค่าย SPS Open House 2021
404,832      404,832     -

2 6402ตSPS02
จัดซ้ือหนังสือเรียน ส่ือ วัสดุ 

อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนโครงการ SPS

63,100       63,100       -

3

6404ตSPS03
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
CEFR ของนักเรียนในโครงการ 
SPS

16,960       16,960       -

484,892     484,892    

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 
ท่ี รหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

SPS (ตอ่)

ท่ี รหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

รวม

ประเภทงบประมาณ

420,695                                                                    

ประเภทงบประมาณ

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

SPS

รวมงบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ
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484,892     -        484,892    

4 6413ตSPS04ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนในโครงการ SPS และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน124,090      124,090     

5

6413ตSPS05

จัดจ้างบุคลากรในโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ส าหรับห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสต์-คณิตศาสตร์-
ภาษาอังกฤษ (SPS)

307,200      307,200     -

6
6414ตSPS06

ค่าย “สานสัมพันธ์พ่ีน้อง
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่อาเซียน"

14,526       14,526       -

7

6404ตSPS07
จัดสอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ินักเรียนในโครงการ 
SPS

95,730       95,730       -

8 6401ตSPS08ทัศนศึกษาภายในประเทศ 64,960       64,960       -

1,091,398  -        1,091,398  

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

1 6413ตSPL1 จัดจ้างครูชาวเกาหลีในโครงการ SPL 427,200 427,200

จัดสอนเสริม SPL,สอบ CEFR 

สอบวัดระดับทางภาษาญ่ีปุ่น 
เกาหลี เยอรมัน

3 6401ตSPL3 จัดค่าย SPL Camp 2021 264,400 264,400

4 6401ตSPL4 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ SPL 42,300 42,300

5 6405ตSPL5 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน 43,000 43,000

6 6402ตSPL6

จัดซ้ือหนังสือเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 144,291 144,291

7 6402ตSPL7 จัดซ้ืออุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 13,455 13,455

1,040,346 1,040,346

ยอดยกมา

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

2

6404ตSPL2

105,700 105,700

ล าดับ รหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

รวมงบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

ประเภทงบประมาณ

1,091,398                                                                  

ประเภทงบประมาณ

SPL

1,040,346

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

รวมงบประมาณ (บาท)
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อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

1 6401บง01 การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 3,200         3,200

2

6401บง02

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบร
หารจัดการงานแผนงานใน
โรงเรียน

88,510       88,510

3

6401บง03

จัดหาและซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์
เพ่ือการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียน

110,983      62,600 48,383

4 6401บง04 ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค 3,155,000   2,585,000 170,000 400,000

5 6401บง05 กองทุนเงินทดแทน 20,000       20,000

6
6402บง06

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยใน
ระดับโรงเรียน

2,600         2,600

3,380,293  2,741,910 238,383 400,000

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

1 6413บท01 งานประชาสัมพันธ์ 130,000      130,000

2 6405บท02 เสียงสวรรค์ หรรษา ในยามเช้า 5,000         5,000

3 6413บท03 การพัฒนาอาคารสถานท่ี 161,665      161,665

4
6413บท04

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา บริการ
ยานพาหนะส่วนกลาง

103,677      103,677

5
6406บท05

ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ (อัตลักษณ์)

31,560       31,560

6
6401บท06

การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน

60,660       60,660

7
6413บท07

ประเพณีวันส าคัญ สานสัมพันธ์
สู่ชุมชน

52,540       52,540

8

6407บท08

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน

15,700       15,700

560,802     457,125 103,677

รวมงบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท) 3,380,293                                                                  

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

กลุ่มบริหารท่ัวไป

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

รวม

กลุ่มบริหารท่ัวไป (ต่อ)

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
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อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ 

560,802     457,125 103,677 0 -       
9 6408บท09 เติมความรู้สู่โภชนาการ 1,200         1,200

10 6413บท10 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 22,000       22,000

11 6407บท11 สายใยจากใจแม่ครัว -            

12

6407บท12

การดูแลสุขภาพอนามัย 
ส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์โรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในโรงเรียน

117,710      117,710

6413บท13 พัฒนากิจกรรม 5 ส 1,050         1,050

702,762     599,085 103,677

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ

1 6408บค01
สร้างขวัญก าลังใจครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 25,000       25,000    

2 6408บค02

การพัฒนาผู้บริหารและครูเพ่ือ
บริหารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ
ก้าวไกลสู่สากล 165,000 165,000

3 6408บค03
การพัฒนา  ก ากับนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครู
และบุคลากรทางการศึกษา

10,020 10,020

4 6408บค04
พัฒนาครูและบุคลากรด้วย
หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติใน
โรงเรียน 23,365 23,365

5 6408บค05
ส่งเสริมประสิทธภาพครูอัตรา
จ้างและลูกจ้างของโรงเรียนใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 2,813,328 2,813,328

3,036,713 223,385  2,813,328

รวมงบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท)

ยอดยกมา

702,762                                                                    

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

ตารางแสดงงบประมาณโครงการจ าแนกตามประเภทของงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

รวม

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ



แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 47

อุดหนุน รายได้ เรียนฟรี อ่ืน ๆ

3,036,713 223,385 2,813,328 0 0

6 6408บค06
ส่งเสริมประสิทธภาพครูอัตรา
จ้างชาวต่างชาติของโรงเรียนใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 1,584,000 1,584,000

7 6411บค07
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนเพ่ือเสนอขอรับรางวัล
พระราชทาน 66,925       66,925    

8 6413บค08
จัดหาและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือการบริหารงานบุคคล 37,804 37,804

9 6413บค09

การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบ
ด้าน

178,087      178,087  

10 6411บค10
การส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ บ
  ว   ร

240,099      240,099    

11 6410บค11
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี   
            สตรีประเสริฐศิลป์

82,887       82,887       

12 6310บค12 To Be Number One 48,583       48,583    

13 6313บค13

แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและแผนการจัดการสา
ธารณภัยในโรงเรียน

18,240       4,362      13,878       

5,293,338  559,146    2,910,093    -        

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท) 5,293,338                                                                  

ล าดับท่ีรหัสโครงการ ช่ือกิจกรรม งบประมาณ

ยอดยกมา

รวมงบประมาณ (บาท)



ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ นิทรรศการเสนอผลงานวิชาการครูและ 1ครั้ง/ปการศึกษา ครูและนักเรียนไดนําผลงานที่พัฒนาและ 143,880 ธ.ค.63-ม.ค.64 นายธณวิชัย   สายสถิตย

สูศตวรรษที่ 21 นักเรียน (Open House) สรางสรรคจากกระบวนการเรียนรูเสนอ

ตอสาธารณชนดวยความภาคภูมิใจ

สงเสริมความเปนเลิศทางวชิาการ 1ครั้ง/ปการศึกษา นักเรียนที่มีความสามารถดานวิชาการ 376,148 ต.ค.63-ก.ย.64 นายธณวิชัย   สายสถิตย

ดนตร/ีกีฬา/ศิลปะ ดนตรี /กีฬา /ศิลปะสามารถสรางสรรค

งานที่มีคุณภาพ

กิจรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม) รอยละ 100 นักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น 0 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาววรรษมน เฟองเกษม

วางแผนและแกไขปญหาในการทํางานได

สหกรณโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป รอยละ 100 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 40,000 ต.ค.63-ก.พ.64 นางสุพัตรา  บุญรอด

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเจตคติที่ดี

ตออาชีพสุจริต และเจตคติที่ดีตออาชีพ

กิจกรรมเขารวมงานชุมนุมยุวกาชาด จํานวน681คน สมาชิกยุวกาชาดรอยละ 85 14,650 ก.ย.63-ก.ย.64 นางปยนุช  อรุณรัตนา

สวนภูมิภาค งานวันคลายวัน มีความพึงพอใจในกิจกรรม

วันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธี

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานวิชาการ

ผูรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา 48



ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ คายยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา รอยละ 100 สมาชิกยุวกาชาดทุกคนไดรับการสงเสริม 120,000 ก.ค.63-ก.พ.64 นางปยนุช  อรุณรัตนา

สูศตวรรษที่ 21 ปที่ 1-3 และพัฒนาคุณภาพตามความถนัด

ของตนเอง

นิเทศการศกึษา 1ครั้ง/1ภาคเรียน ครูผูสอนทุกคนมีการจัดกิจกรรม 0 ต.ค.63-เม.ย.64 นางหทัยรัตน เจริญผล

การเรียนรูโดยใชสื่อที่หลากหลาย เนน

ผูเรียนเปนสําคัญเปนไปตามมาตรฐาน

การศกึษาชาติ และมีผลการนิเทศ

อยูในระดับ ดี ข้ึนไป

คณะสีของโรงเรียน รอยละ100 นักเรียนทํางานเปนระบบมีคุณภาพ 133,330 ต.ค.63-ส.ค.64 นายดํารัส  พลเมือง

ครู บุคลากรของโรงเรียนรวมกิจกรรม

คณะสีเพื่อสรางความผูกพันในองคกร

สงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนทางดาน รอยละ 80 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม มีความรู 87,920 ต.ค.63-ก.ย.64 นางยพุเยาว พิมพพาศรี

โอลิมปกวิชาการ ความเขาใจและทักษะในวิชาภูมิศาสตร

และผานการทดสอบระดับดีข้ึนไป

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา 49



ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียน523คน นักเรียนมีการพัฒนาระเบียบวินัยและ 132,782 ส.ค.63-ส.ค.64 นายเบญจพันธ  ผองสวัสดิ์ 

สูศตวรรษที่ 21 ครู 45 คน คานิยมที่ดีงาม

พัฒนาศักยภาพนักศกึษาวิชาทหาร จํานวน 115 นาย นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะ 63,740 พ.ค.63-ก.ย.64 นายจิรทีปต  เพ็ญวงษ

ศักยภาพและความสามารถสอดคลอง

กับนโยบายของ นรด.

นักศึกษาวิชาทหารเปนแบบอยางที่ดี  

มีจิตอาสาในดานตางๆอันเปนประโยชนตอ

ชุมชนสังคมและประเทศชาติ

การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร 1หอง/ชั้นป นักเรียนหองเรียนทวิศกึษา มีความรูและ 5,700 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาววริศรา สุขสุวรรณ 

อาชีวศึกษาและมัธยมศกึษาตอนปลาย ทักษะดานสาขาวิชาชีพ ระดับดีขึ้นไป

(ทวิศึกษา)

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา 50



ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 5 รายการ หลักสูตรสถานศกึษาไดรับการทบทวนและ 42,810 ต.ค.63-ก.ย.64 นางยพุเยาว พิมพพาศรี

สูศตวรรษที่ 21 พัฒนาโครงสรางของทุกกลุมสาระฯโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและสาขาวิชา/อาชีพ

ในการเรียนตออุดมศึกษา

อาสายุวกาชาด จํานวน 90 คน สมาชิกอาสายุวกาชาดทุกคนไดรับการ 28,140 ก.ย.63-ส.ค.64 นางปยนุช  อรุณรัตนา

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพตามความถนัด

ของตนเอง

รอยละ 80 มีความพึงพอใจในการรวม

กิจกรรม

การนําเสนอผลงานนักเรียนสูชุมชน 1ครั้ง/ปการศึกษา ครูและนักเรียนนําเสนอผลงานที่สรางสรรค 30,000 ก.พ.64-ม.ีค.64 นายธณวิชัย  สายสถิตย

และเผยแพรความรูในรูปแบบตางๆ ตอ

สาธารณชนภายในจังหวัดอยางมีคุณภาพ

นักเรียนไดแสดงความสามารถในระดับ

จังหวัด

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา  51



ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ พัฒนาทักษะและสงเสริมศักยภาพ รอยละ 80 นักเรียน มีทักษะการทํางาน เทียบเคยีง 85,821 ต.ค.63-ส.ค.64 นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ

สูศตวรรษที่ 21 ผูเรียนดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี กับมาตรฐานสากลที่สามารถประยุกตเปน

อาชีพอิสระไดและสามารถนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใชในชีวิตประจําวันได 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ เพ่ิมขึ้นรอยละ3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 40,925 ต.ค.63-พ.ค.64 นางสาวเกษร  ฉิมพาลี

ทางการศกึษาระดับชาติทางการศกึษา ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  5 กลุมสาระการเรียนรู

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 3

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ สังคมศึกษา ฯ 

 และภาษาตางประเทศทุกคน มีความสามารถ

ในการจัดทําขอสอบมาตรฐาน (Test Blueprint)

สงเสริมการพัฒนาตนเองดาน 21 คน สมาชิกยุวกาชาดมีศักยภาพสูศตวรรษที่ 21 5,000      ก.ย.63-ก.ย.64 นางปยนุช  อรุณรัตนา 

ยุวกาชาด

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนระดับ รอยละ 100 นักเรียนไดรับประสบการณดานม 20,000 ก.ย.63-ก.ย.64 นายมานะ  เทพรัก

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ศักยภาพผูเรียน การเรียนการสอน การสอน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร หองปฏิบัติ จํานวน 41 เครื่อง มีวัสดุครุภัณฑเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 1,291,300 ส.ค.63-เม.ย.64 นายดํารัส  พลเมือง

คอมพิวเตอร 526 และปรับปรุงการให

บริการอินเตอรเน็ต

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนา ซอมบํารุงหองเรียนสีเขียว 1,800 คน นักเรียน และ ครูมีความพึงพอใจตอการเขาใช19,950    ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวชไมพร อุดมญาติ

ศักยภาพผูเรียน หองเรียนสีเขียวมากข้ึน

จัดหาอุปกรณเพ่ือพัฒนาสื่อ 18  รายการ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณใชในการจัดการเรียน 4,075 ก.ย.63-ก.ย.64 นายอาคม สุวรรณประเสริฐ

การเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร การสอน จะทําใหนักเรียนใหความสนใจ ใฝรู

ใฝเรียน สรางจิตวิทยาศาสตรความตระหนัก

และความสําคัญดานการเรียนการสอน

หองสํานักงานมีเครื่องมืออุปกรณสื่อเทคโนโลยี

ที่พรอมตอการจัดการเรียนรูตามมาตรฐาน

จัดทําเอกสารประกอบ 2 รายการ มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอ 300,000 ต.ค.63–ส.ค.64 นางสาวปรียาภรณ  สุขถาวร

การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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สรางสังคมแหงการเรียนรู กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศกึษา รอยละ 100 นักเรียนไดรับประสบการณในการรวมกิจกรรม429,098 ก.ย.63–ส.ค.64 นายดํารัส  พลเมือง

ปที่ 1-6 จากแหลงเรียนรูนอกสถานที่

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ รอยละ 100 นักเรียนไดรับประสบการณดานการทํางาน 2,000 ก.ย.62–ส.ค.63 นางสาวอรทัย  สุระเสน 

สาธารณประโยชน ในการสรางสรรคกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนนักเรียนมีจิตสาธารณะ

นักเรียนมีสมรรถนะและคุณสมบัติอันพึง

ประสงค ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช2551

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียน รอยละ 90 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 46,006 ต.ค.63–ก.ย.64 นางอุทัยวรรณ  หอมตลบ

บุคลากร การสอนแบบ Active Learning แบบ Active learning

Best Practice เพื่อการจัดการเรียนรู 16 รายการ ครูและนักเรียนมีผลงานในการนําเสนอและ 20,085 พ.ค.64-ก.ย.64 นางอุทัยวรรณ  หอมตลบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

เสริมสรางดูแลและบริการ ทุนการศึกษา รอยละ 100 นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ความประพฤติดี 0 ก.ค.64-ก.ย.64 นางเสาวคนธ วิสุทธิแพทย

ผูเรียนดวยความเสมอภาค ตั้งใจเรียนมีโอกาสไดศกึษาตอ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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เสริมสรางดูแลและบริการ บริการแนะแนวในสถานศึกษา นักเรียน1,847คน นักเรียนไดรับการบริการอยางทั่วถึงและมี 16,900 ต.ค.63-ก.ย.64 นางเสาวคนธ วิสุทธิแพทย

ผูเรียนดวยความเสมอภาค ประสิทธิภาพสงผลดีตอนักเรียน

แนะแนวนอกสถานที่ รอยละ 100 นักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่บริการไดรับขอมูล 3,000 ต.ค.63-ก.พ.64 นางเสาวคนธ วิสุทธิแพทย

ขาวสาร ขอสนเทศทางการศึกษาและตัดสินใจ

เขารับการศึกษาตอ

สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม ธนาคารโรงเรียน รอยละ 95 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไมนอยกวา 5,100 ก.ค.63-ก.ย.64 นางสาวอุบลรัตน  ชําปฏิ

จริยธรรม รอยละ 80 มีนิสัยรักการออมและออมเงินเปน

ประจํา

พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหาและซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑ รอยละ 100 มีวัสดุครุภัณฑเพียงพอและมีประสิทธิภาพและ758,881 ต.ค.63-ก.ย.64 นายอาคม สุวรรณประเสริฐ

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารวิชาการ มีโดเมนและโฮสท ในการบริหารจัดการวิชาการ

จัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานวิชาการ 54 รายการ มีวัสดุสํานักงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 127,590 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวปรียาภรณ  สุขถาวร

พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพดานการ รอยละ 85 บุคลากรที่เขารับการประชุมไดรับความรู 0 ก.ย.63-ก.ย.64 นางปยนุช  อรุณรัตนา

อยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการในโครงการยกระดับ ความเขาใจและมีความพึงพอใจตอโรงเรียน

คุณภาพสูมาตรฐานสากล(OBECQA) มีคุณภาพตามเกณฑ OBECQA

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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สงเสริมการดํารงชีวิตตาม ลูกสตรีใสใจอนุรักษพลังงานและ นร.1,800คน นักเรียนใชพลังงานไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ17,855 ส.ค.63-ก.ย.64 นางสาวชไมพร อุดมญาติ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ครู 125 คน และเห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม

พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนางานทะเบียนวัดผล รอยละ 100 ครูผูสอนทุกคนมีความสามารถในการจัดทํา 272,948 ต.ค.63-ส.ค.64 นางสาวปรียาภรณ  สุขถาวร

อยางมีประสิทธิภาพ หลักฐานการวดัผลการศึกษาและโรงเรียนมี

หลักฐานการศกึษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน

รับนักเรียนเขาศึกษาตอ ม.1 และ ม.4 นักเรียน346คน โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่มี 21,960 พ.ย.63–เม.ย.64 นางสาวปรียาภรณ  สุขถาวร

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ รอยละ 80 โรงเรียนมีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 13,285 ก.ค.63-ก.ย.64 นางอารีรัตน  วชิรธนากร

ดําเนินการทั้งระดับบริหารและระดับผูปฏิบัติ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ สงเสริมอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร 70 คน รอยละ 80 ของนักเรียนที่เขารวม 35,000 ก.ย.63-ม.ีค.64 นางปยนุช  อรุณรัตนา

สูศตวรรษที่ 21 กิจกรรมไดรับความรูความพึงพอใจ

สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ 60 คน นักเรียนมีความรูและสามารถนําความรู 26,400 ต.ค.63-ก.ย.64 นางชลิดา โมเรือง

ทางดานคณิตศาสตร ไปประยุกตใชพัฒนางานดาน

คณิตศาสตร

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนา จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการจัด รอยละ 100 ในการจัดการเรียนการสอนมีวัสดุที่ 14,400 ต.ค. 63–ส.ค. 64นางปรินญาภรณ  เกณิกานนท

ศักยภาพผูเรียน การเรียนการสอน พรอมสําหรับการเรียนการสอน

ปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ รอยละ 100 หองที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีสื่อ 10,500 ต.ค. 63–ส.ค. 64นางปรินญาภรณ  เกณิกานนท

การจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑที่พรอมส าหรับการใชงาน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ เสริมการคิดพิชิตO – net รอยละ 100 นักเรียนมีความรู มีทักษะในการทํา 29,650 ต.ค.63–ม.ีค.64 นายศภุกร  รัตนวงษ

ทางการเรียนรู ขอสอบ O-net นักเรียนมีความพึงพอใจ

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือ 20 คน ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 0 ต.ค.63–ก.ย.64 นางอุทัยวรรณ หอมตลบ

บุคลากร เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู สามารถนําความรูมาใชในการจัด

การเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพบุคลากรดาน 20 คน ครูและนักศกึษาฝกสอนมีการพัฒนา 12,565 ต.ค.63–ก.ย.64 นางสาวโอลั้ง เพงจินดา

การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน

การเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อยกระดับ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูและนักศึกษา

O-NET ฝกสอนมีความพึงพอใจในการเขารับ

การอบรมในระดับดี

พัฒนาครูผูสอนศูนยการเรียนรู 40 คน ครูและนักศกึษาฝกสอนมีการพัฒนา 10,000    ต.ค.63–ก.ย.64 นางสาวโอลั้ง เพงจินดา

วิชาการคณิตศาสตร จ.ตราด กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ไดอยางมี ประสิทธิภาพ

ครูและนักศึกษาฝกสอนมีความพึงพอใจ

การเขารับการอบรมในระดับด

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวทิยาศาสตร 185 คน นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 290,500 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวจรรยา ศรีสังขงาม

สูศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิง

วิทยาศาสตรใหมีความพรอมในการศึกษา

ระดับสูงข้ึน

สงเสริมและพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษ รอยละ 100 รอยละของนักเรียนหองเรียนพิเศษ 862,140 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรไดเขารวมกิจกรรมสงเสริม

ดานวิชาการและกิจกรรมคาย

สงเสริมตามหลักสูตรนักเรียนหองเรียน 193 คน นักเรียนทุกคนที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรู 24,950 ธ.ค.63-ก.ย.64 นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก

พิเศษวิทยาศาสตร จากการจัดกิจกรรม พัฒนาตนเองตามความ

สนใจ มีความมุงม่ันในการศกึษาที่สูงข้ึน

พัฒนานักนวัตกรนักเรียนหองเรียนพิเศษ 193 คน นักเรียนทุกคนที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรู 334,650 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก

วิทยาศาสตร จากการจัดกิจกรรม พัฒนาตนเองตามความ

สนใจ มีความมุงม่ันในการศกึษาที่สูงข้ึน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพงานสัปดาหวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 90 นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูกับการ 20,950 ก.ค.64-ส.ค.64 นายฉัตรชัย   ศรีประเสริฐ 

สูศตวรรษที่ 21 ไดรับความรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

นักเรียนไดรวมกันคิดอยางมีระบบ คดิอยางมี

เหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร

งานซอมบํารุงรักษาครุภัณฑและตูจัดเก็บ 20 ตัว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ 53,000 พ.ย.63-ม.ค.64 นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก

อุปกรณการเรียนรูวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป

มีครุภัณฑและตูเก็บอุปกรณพรอมใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

และพรอมใชงาน

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนางานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 55 รายการ สื่อ วัสดุอุปกรณ สารเคมี ใชในการจัด 62,045 พ.ย.63-ก.ย.64 นายฉัตรชัย   ศรีประเสริฐ

ศักยภาพผูเรียน และสารเคมี การเรียนการสอน จะทําใหนักเรียนให

ความสนใจ ใฝรูใฝ เรียน สรางจิตวิทยาฯ

ความตระหนักและความสําคัญดานการ

เรียนการสอน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนางานจัดหาอุปกรณสํานักงาน 18 รายการ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ ใชในการจัดการเรียน 16,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นายฉัตรชัย   ศรีประเสริฐ

ศักยภาพผูเรียน การสอน จะทําใหนักเรียนใหความสนใจ ใฝรู

ใฝ เรียน สรางจิตวิทยาศาสตรความตระหนัก

และความสําคัญดานการเรียนการสอน

หองสํานักงาน มีเครื่องมือ อุปกรณ

 สื่อเทคโนโลยีที่พรอมตอการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐาน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม 40 คน นักเรียนไดเรียนรูดานวทิยาศาสตรดาน 34,100 พ.ย.63-ก.พ.64 นางสาววรัญญา โพชนะจิต

ทางการเรียนรู เขาแขงขันเครื่องบินเล็กพลังยางโดยใช เทคโนโลยีดานวิศวกรรมและดานคณิตศาสตร

การจัดการเรียนรู และพลศาสตรการบินเครื่องบินพลังยาง

และเครื่องบินพลังยาง 3D โดยผานกิจกรรม

การเรียนและเลนอยางมีความสุข 

เสริมความรูมุงสูโอเน็ต กลุมสาระการเรียนรู รอยละ 100 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน 17,275 ต.ค.63-เม.ษ.64 นางสาววรัญญา โพชนะจิต

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ้ืนฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

สูงกวาปการศึกษา 2562 รอยละ 2

ผูรับผิดชอบ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมการพัฒนา ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูของคณะครูกลุม รอยละ 100 บุคลากรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 0 ต.ค.63-ก.พ.64 นายฉัตรชัย   ศรีประเสริฐ

ศักยภาพบุคลากร สาระการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี นําความรูมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาบุคลากรกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 100 บุคลากรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ 6,000 พ.ย.64-พ.ค.64นายฉัตรชัย   ศรีประเสริฐ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเทคโนโลยี นําความรูมาปรับใชในการจัด

การเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมีความสามารถในการ 13,910 ธ.ค.63-ก.พ.64 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ

สูศตวรรษที่ 21 ผูเรียนใหมีศักยภาพดานภาษา รวิเคราะหและคิดอยาง มีวิจารณญาณ

ตางประเทศ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา

การแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระ รอยละ 80 นักเรียนมีศักยภาพในการอานการเขียน 43,860   ก.ค.63-ธ.ค.63 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ นการสื่อสาร ภาษาตางประเทศ

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณเพ่ือพัฒนาศักยภาพ รอยละ 100 นักเรียน สามารถใชภาษาอังกฤษได 14,900 ต.ค.63-ก.ย.64 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ

ศักยภาพผูเรียน ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษา ดอยางมี ประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจําวัน

ตางประทศ และในการ เรียนในหองเรียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึน นักเรียนไดรับตรวจสอบและประเมินความรู 342,525 พ.ย.63-เม.ย.64 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ

การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รอยละ3 ความเขาใจของผูเรียน อยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ จากองคกรคุณภาพ

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รอยละ 100 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 5,500 ต.ค.63-ม.ค.64 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ

บุคลากร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ผูรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมการมีสวนรวมกับ การพัฒนาศักยภาพดาน รอยละ 80 ผูเขารับบริการพึงพอใจและสมัครเขาเรียน 0 ต.ค.63-ก.ย.63 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ

ทุกภาคสวน ภาษาตางประเทศสูชุมชน ในระดับชั้นม.1

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ คาย English Program/Mini English 175 คน นักเรียนโครงการEnglish Program/Mini 1,226,490 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาววริศรา สุขสุวรรณ

สูศตวรรษที่ 21 Program English Program สามารถใชภาษาอังกฤษ

ในการ สื่อสารในชีวิตจริงไดอยางมี

มีประสิทธิภาพ

EP&MEP Open House 2021 รอยละ 80 นักเรียนไดแสดงศักยภาพ / ผลงาน / 247,860 ธ.ค.63-ส.ค.64 นางสาววริศรา สุขสุวรรณ

นวัตกรรมดานภาษาอังกฤษ

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนา จัดซื้อหนังสือเรียนและสื่ออุปกรณเพ่ือ รอยละ 100 นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน 402,335 ต.ค.63-ก.ย.64 นายจตุรงค วรรธนะเมทนี

ศักยภาพผูเรียน พัฒนาศักยภาพผูเรียน English Program โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ English Program/

/Mini English Program สามารถถใชภาษา

อังกฤษได อยางมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิต

ประจeวันและใน การเรียนในหองเรียน

จัดหาวัสดุอุปกรณส านักงานเพ่ือ 380 คน นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน 203,774 ต.ค.63-ก.ย.64 นายจตุรงค วรรธนะเมทนี

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ English Program

English Program/Mini English Program สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งในชีวติประจําวันและในการเรียน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ผูรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมศักยภาพผูเรียน ใฝใจในภาษาสูประชาคมอาเซียน รอยละ 100 บุคลากร ในโครงการจัดการเรียนการสอน 37,000 พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวผาณิตา ผาสุข

สูประชาคมอาเซียน (Keen on English through ASEAN) โดยใช ภาษาอังกฤษเปนสื่อ English Program

มีศักยภาพดานภาษาเปนที่ยอมรับ

นักเรียนในโครงการมีภาวะผูนําสามารถเปน 

นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน 175 คน นักเรียนโครงการ English Program/ Mini 373, 100 ต.ค.63-ก.ย.64 นายจตุรงค วรรธนะเมทนี

ทางการเรียนรู ในโครงการ English Program/Mini English Program ไดรับความรูและประสบการณ

English Program เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของวิชาคณิตศาสตร

วิททยาศาสตร และชีววทิยาใหสูงข้ึน

สรางสังคมแหงการเรียนรู กิจกรรมประชาสัมพันธสูชุมชน รอยละ 100 ชุมชนไดรับทราบขาวสารและมีเจตคติที่ดีตอ 92,500 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวผาณิตา ผาสุข

(Public Relation) โครงการ English Program/Mini English

Program/Special Program

ปรับภูมิทัศนอาคารเรียน English Program รอยละ 100 บริเวณหองเรียนอาคารสถานที่มีความสะอาด 150,280 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวผาณิตา ผาสุข

สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา 65



ระยะเวลา

ดําเนินการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดจางครูตางชาต/ิครูชาวไทยและ 11 คน นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนโดย 3,167,636 ต.ค.63-ก.ย.64 นายจตุรงค วรรธนะเมทนี

อยางมีประสิทธิภาพ พนักงานประจําในโครงการ ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ English Program

English Program/Mini English Program มีคุณภาพในดานภาษาตางประเทศทั้งทักษะ

การฟง พูด อาน และเขียน

สงเสริมการมีสวนรวมกับ พี่สอนนองภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยน 90 คน นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม มีความสนใจใน 15,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาววริศรา สุขสุวรรณ

ทุกภาคสวน เรียนรูเพ่ือเสริมศักยภาพสูประชาคม การศึกษาตอโครงการหองเรียนพิเศษ English

อาเซียน (Sharing and Learning Program รอยละ 80

through Student Peer Teaching)

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ “SPS English Camp 2021” และ 106 คน นักเรียนโครงการ Special Program สามารถ 404,832 พ.ย.63-ก.พ.64 นางสาวจรรยวรรธน พิมหะศิริ

สูศตวรรษที่ 21 “SPS Open House 2021” ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และในการ

ในการเรียนในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามความตองการในระดับทองถ่ินและ

ระดับประเทศ

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนา จัดซื้อหนังสือเรียน สื่อ และวัสดุ อุปกรณ 108 คน นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนโดย 63,100   ก.พ.64-ก.ย.64 นางสาวจรรยวรรธน พิมหะศิริ

ศักยภาพผูเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนโครงการ SPS ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ Special Program

(SPS) สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งในชีวติประจําวัน และในการ

เรียนในหองเรียน

ผูรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนปฏิบัติการ ปงบ 2564 หนา 66



ระยะเวลา

ดําเนินการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR 106 คน นักเรียนโครงการ Special Program (SPS) 16,960 ต.ค.63-ม.ีต.64 นางสาวจรรยวรรธน พิมหะศิริ

ทางการเรียนรู ของนักเรียนในโครงการ Special Program มีผลการทดสอบอยูใน เกณฑระดับที่สูงข้ึน

และเปนที่นาพอใจ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียนในโครงการ รอยละ 100 บริเวณหองเรียน อาคารสถานที่มีความสะอาด 124,090 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวจรรยวรรธน พิมหะศิริ

อยางมีประสิทธิภาพ SP-S และกิจกรรมประชาสัมพันธสูชุมชน สวยงาม มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย

จัดจางบุคลากรในโครงการพัฒนาการ 1 คน มีการจัดการเรียนการสอนทางดานภาษา 307,200 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวจรรยวรรธน พิมหะศิริ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ

กระทรวงศกึษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ และตอเนื่อง

สําหรับหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร- นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน(SPS)

คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ (SPS) มีคุณภาพในดานภาษาตางประเทศทั้งทักษะ

การฟง พูด อาน เขียน คิดเปนรอยละ 80

สงเสริมการมีสวนรวมกับ คาย “สานสัมพันธพี่นองแลกเปลี่ยนเรียนรู 40 คน นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 เกิดความ 14,526   ต.ค.63-ก.พ.64 นางสาวจรรยวรรธน พิมหะศิริ

ทุกภาคสวน สูอาเซียน” (Sharing and Learning พึงพอใจ และเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษ

Camp through Student by Peer 

Teaching)

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ จัดติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 106 คน นักเรียนโครงการ Special Program (SPS) ได 95,730 ต.ค.63-ม.ีค.64 นางสาวจรรยวรรธน พิมหะศิริ

ทางการเรียนรู โครงการ SP-S รับความ รูและประสบการณเพ่ือเพิ่มผลสัมฤทธิ์

วิชาคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร (เคมี / ฟสิกส),

และภาษาอังกฤษสูงข้ึน

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ “ทัศนศึกษาภายในประเทศ” 106 คน นักเรียนโครงการ Special Program สามารถใช 64,690 พ.ย.63-ม.ค.64 นางสาวจรรยวรรธน พิมหะศิริ

สูศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน และในการเรียน

ในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตามความ

ตองการในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ

คาย SPL Camp 2021 70 คน นักเรียนโครงการ SPL สามารถใช ภาษาญี่ปุน 264,400 ต.ค.63-ม.ค.64 นายนิคม กงนะ

ภาษาเกาหลีและภาษาเยอรมันในชีวติประจําวัน

และในการเรียนในหองเรียนไดอยางมี

ภาพประสิทธิ

สงเสริมความเปนเลิศทางวชิาการ (SPL) 70 คน นักเรียนในโครงการ SPL สามารถใชภาษาญี่ปุน 42,300 ต.ค.63-ก.ย.64 นายยุทธนันท แสนมนตร

และ ภาษาเกาหลีทั้งในชีวติประจําวัน และ

ในการเรียนใน หองเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ

และเขารวมแขงขัน ทักษะทางวิชาการ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ดําเนินการ

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนา จัดซื้อหนังสื่อเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 70 คน นักเรียนในโครงการ SPLมีหนังสอืในการเรียน 144,291 ก.พ.64-พ.ค.64 นายยุทธนันท แสนมนตร

ศักยภาพผูเรียน ผูเรียน ครบทุกคน และใชหนังสือในการเรียนใน

หองเรียนเพิ่มประสิทธภิาพ ในการเรียน ทั้ง

ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน

จัดซื้ออุปกรณสื่อการเรียนการสอน 70 คน นักเรียนในโครงการ Special Program 13,455 ต.ค.63-ก.ย.64 นายยุทธนันท แสนมนตร

Language (SPL)ใชอุปกรณ สื่อ เครื่องมือวัสดุ

อยางมีประสิทธิภาพทั้งในชีวติประจําวัน และใน

การเรียนในหองเรียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ จัดสอนเสริม SPL ,สอบ CEFR สอบวัด 70 คน นักเรียนโครงการ SPL มีผลการทดสอบในเกณฑ 105,700 พ.ค.64-ก.ย.64 นายยุทธนันท แสนมนตร

ทางการเรียนรู ระดับทางภาษาญี่ปุน เกาหลี เยอรมัน ที่นาพอใจ

สรางสังคมแหงการเรียนรู ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน SPL 70 คน บริเวณหองเรียน อาคารสถานที่มีความสะอาด 43,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นายยุทธนันท แสนมนตร

สวยงาม มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย

พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดจางครูชาวเกาหลีในโครงการ SPL 1 คน นักเรียน ในโครงการจัดการเรียนการสอน 427,200 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวทราวดี ภูสีนอย

อยางมีประสิทธิภาพ โครงการ SPL มีคุณภาพในดานภาษาเกาหลี

ทั้งทักษะการฟง พูด อาน เขียน รอยละ 100

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา 69



ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ วันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ 5 กิจกรรม นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ 5,320 ต.ค.63-ส.ค.64 นางนุชจรินทร  มหันตวารี

สูศตวรรษที่ 21 ทํางาน

คายรักษภาษาไทย 40 คน นักเรียนมีทักษะทางการคดิและทักษะ 15,630 ต.ค.63ส.ค.64 นางสาวลักขณา  วุฒิเขตต

ทางภาษาไทย มีความเปนเลิศทาง

ภาษาไทย

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ 12 คน นักเรียนมีความเปนเลิศทางภาษาไทย 7,600 พ.ย.63-ก.ย.64 นางนุชจรินทร  มหันตวารี

ทางภาษาไทย เปนตัวแทนของโรงเรียน และจังหวัด

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อ เสริมสราง สรางสรรคหองเรียนใหนารู 9 คน ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 7,200 พ.ย.63-เม.ษ.64 นางสาวประภัสสร ศิริสุข

พัฒนาศักยภาพผูเรียน สรางสื่อการเรียนการสอนและจัดแหลง

การเรียนรู สงผลใหปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ

และได ประสิทธิผลของงาน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ เติมความรูสู O-NET 612 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,6 ปการศึกษา 32,025     ต.ค.63-พ.ค.64 นางสุพัตรา บุญรอด

ทางการเรียนรู 2563 ทําแบบทดสอบการศึกษาระดับชาติ

(O-NET) วิชาภาษาไทย เพ่ิมขึ้นรอยละ 3

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ดําเนินการ

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาบุคลากรกลุมสาระ รอยละ 100 บุคลากรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นํา 2,000 พ.ย.63-พ.ค.64 นางอารีรัตน  วชิรธนากร

บุคลากร การเรียนรูภาษาไทย ความรูมาปรับใชในการจัดการเรียนรูใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

ผลิตนวัตกรรมเพ่ือใชพัฒนาการ 9 คน ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่เขารวม 6,960 พ.ย.63-ม.ีค.64 นางสาวลักขณา  วุฒิเขตต

การเรียนรู กิจกรรมสามารถออกแบบเกมหรือบอรดเกม 

สําหรับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนได

เสริมสรางดูแลและบริการ พัฒนาศักยภาพ ศาสตรภาษาไทย 20 คน รอยละ 80 ของนักเรียนไมเขาใจในบทเรียน 0 ต.ค.63-ส.ค.64 นางอรทัย  เกตุก่ิง

ผูเรียนดวยความเสมอภาค 2ครั้ง/เดือน ตางๆ สามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในเรื่องที่ไม เขาใจมากขึ้น 60 เปอรเซ็นต

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา 71



ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ คายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯ 81 คน นักเรียนรอยละ 90 ไดรับรางวัลจาก 19,000 พ.ค.64-ส.ค.64 นางพฤดี  สายสังข

สูศตวรรษที่ 21 การแขงขันในงานศิลปหัตถกรรม 

ระดับจังหวัด

สัปดาหอาเซยีน รอยละ 100 นักเรียนสามารถนําความรูจากการ 4,450 ต.ค.63-ส.ค.64 นางพฤดี  สายสังข

เขารวมกิจกรรมสัปดาหอาเซียนไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

แขงขันทักษะสังคมศึกษา 5 สาระวิชา 100 คน รอยละ 80 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมี 0 ต.ค.63-ก.พ.64 นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ

ความรูความสามารถดานทักษะสังคมศึกษาฯ 

5 สาระวิชา

สงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถ 20 คน นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความรูความ 0 พ.ค.64-ก.ย.64 นางสาวปทมา เฟองภมูิ

ทางดานกฎหมาย มเขาใจ ใน การศกึษากฎหมาย

และการนําไปใชในชีวติประจําวัน เพ่ือเกิด

ดประโยชนตอการศึกษาในรายวิชาตางๆ

และการประกอบกอบอาชีพในอนาคต

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา 72



ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ อบรมใหความรูดานการประกันภยั 200 คน รอยละ 80 ของนักเรียนที่เขารวม กิจกรรม 0 พ.ค.64-ก.ย.64 นางกรรภริมย ชะเอม

สูศตวรรษที่ 21 ไดรับความรูจากการเขารวม กิจกรรม

และนํามาประยุกตใชใน ชีวิตประจําวันได

เสริมสรางทักษะการคิดวเิคราะหผาน รอยละ 100 รอยละ 80 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 0 ต.ค.63ม.ีค.64 นางยุพเยาว พิมพพาศรี

กิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตร มีความรู ความเขาใจ ความเปนมาของ

ชาติไทย ชาติไทย ความรักชาติ ศาสนา

 พระมหากษัตริย ผานเกณฑ

กําหนด

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนา สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียน รอยละ 85 มีสื่อการเรียนรูสําหรับใชในการจัด 9,600 ต.ค.63-ก.ย.64 นางพฤดี สายสังข

ศักยภาพผูเรียน การสอนวิชาสังคมศึกษาฯ โดยการใช การเรียนรูใหมี ประสิทธิภาพ

สื่อการเรียนรู

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อ รอยละ 100 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 7,700 ต.ค.63-เม.ย.64นางสาวสุริษา เกษมราษฎร

ทางการเรียนรู เตรียมความพรอมในการทดสอบ (O-Net) วิชาสังคมศกึษาฯ สูงกวาปกอน

ระดับชาติ วิชาสังคมศึกษาฯ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมการพัฒนา พัฒนาศักยภาพครู กลุมสาระการเรียนรู รอยละ 100 ครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 3,000 ต.ค.63-พ.ค.64 นางสาวกนกวรรณ หากลิ่น

ศักยภาพบุคลากร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ไดน าความรูจาก

การ อบรมมาใชในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู

สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม สาธิตมารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย รอยละ 80 นักเรียนสามารถประพฤติตนตามมารยาท 500 ต.ค.63-ส.ค.64 นางสาวสุปราณี วงษา

 จริยธรรม ที่ถูกตองสามารถสงเสริมแนะนําใหความรู 

บุคคลอื่นดานมารยาทไทย

สอบธรรมสนามหลวง รอยละ 80 นักเรียนสามารถนําหลักธรรมทาง 6,990      ต.ค.63-ม.ิย.64 นางสาวอุบลรัตน ชําปฏ

พระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวติ

ชีวิตประจําวัน

สงเสริมการเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ 100 คน นักเรียนสามารถนําหลักธรรมทางศาสนา 0 ต.ค.63-ส.ค.64 นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย

ทางศาสนา มาเปน แนวทางในการดําเนินชีวิตได

เยาวชนยุคใหม ใสใจศาสนพิธ รอยละ 100 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6ทุกคนมีความรู 0 ต.ค.63-ม.ีค.64 นายวสันต ก่ิงพลอยเดิม

ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตองตามลําดับ พิธีกรรมทางศาสนา

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมคานิยมหลัก ศึกษาแหลงเรียนรูทองถ่ินจังหวัดตราด 281 คน รอยละ 80 ของนักเรียนที่เขารวม 0 พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวกนกวรรณ หากลิ่น

ของคนไทย 12 ประการ กิจกรรมไดรับความรูจากการศึกษา

แหลงเรียนรู และน ามาปรับใชในการ

พัฒนาตนเองได

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

จัดหาสื่อ อุปกรณเพื่อพัฒนา พัฒนาสื่อเพ่ือใชพัฒนาการจัดกิจกรรม รอยละ 80 นักเรียน มีทักษะการทํางาน 83,141 ต.ค.63-ส.ค.64 นางภาณีวรรณ เพชรรัตน

ศักยภาพผูเรียน การเรียนรู  ของกลุมสาระการเรียนรู เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลที่

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถประยุกตเปนอาชีพ

อิสระได

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อ รอยละ  80 ครูในกลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 0 ต.ค.63-ส.ค.64 นางภาณีวรรณ เพชรรัตน

การเรียนรู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  นักเรียน มีทักษะและกระบวนการ

ทํางานที่ถูกตองตามลําดับขั้นตอน

สงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางของ รอยละ  95 นักเรียน มีทักษะการทํางาน 13,244 ต.ค.63-ก.ค.64 นางภาณีวรรณ เพชรรัตน

ปรัชญาของเศรษฐกิจ หลักคดิเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ท่ี

สามารถประยุกตเปนอาชีพอิสระ

เพื่อการมีรายไดระหวางเรียน

ผูรับผิดชอบ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

จัดหาสื่อ อุปกรณเพื่อพัฒนา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณและพัฒนาสื่อ 25 รายการ สื่อและวัสดุอุปกรณจํานวน 25 รายการ 63,530 ต.ค.63-ธ.ค.63 นายอมร  จําเริญพานิช

ศักยภาพผูเรียน อุปกรณการสอน ที่ดีและเพียงพอสําหรับครูกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

ลูกสตรีมีสุขภาพดี การแขงขันกีฬาภายนอก รอยละ 100 นักเรียนไดนําทักษะกีฬาดานตางๆ มาใช 36,800 ต.ค.63-ก.ย.64 นายอมร  จําเริญพานิช

ในการแขงขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองและไดเขารวมการแขงขันในระดับ

สูงข้ึนพัฒนาความรูดานการดูแลสุขภาพ

ทางกาย และสารมารถนําไปใชในชีวิต

ประจําวันได

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาบุคลากรกลุมสาระ รอยละ 100 บุคลากรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 15,000 พ.ย.63-พ.ค.64 นายอมร  จําเริญพานิช

บุคลากร การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และพลศึกษา นําความรูมาปรับใชใน

การจัดการเรียนการรูใหเกิดประโยชน

สูงสุด

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูพลานามัย

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

โครงการสงเสริมผูเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานดนตรี รอยละ 80 นักเรียนมีศัพยภาพในดานดนตรี 70,700 ต.ค.63-ส.ค.64 นายบุรณินทร พันธพิริยะ

ใหมีศักยภาพสูศตวรรษที่ 21 วงโยธวาทิต

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานดนตรี 3 ชิ้น นักเรียนมีศักยภาพในดานดนตรีไทย 65,000 ต.ค.63-ส.ค.64 นายอุทัย พรมฤทธิ์

วงดนตรีไทย

จัดหาสื่ออปุกรณเพื่อพัฒนา จัดหาสื่อและอุปกรณเพ่ือพัฒนา 25 รายการ นักเรียนใชหองปฏิบัติการศิลปะ(ทัศนศิลป 55,700 ต.ค.63-ส.ค.64 นางสาวสายใจ ตะพองมาตร

ศักยภาพผูเรียน ศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรู /ดนตร/ีนาฏศลิป) ที่มีวัสดุและอุปกรณ

ศิลปะ ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง

มีคุณภาพ

สงเสริมคานิยมหลักของคนไทย นาฏศลิปไทย รอยละ 90 วัฒนธรรมไทยดานนาฏศิลปไดรับการ 33,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวณัฏฐนิช เอี่ยมอมรนิพิท

12 ประการ อนุรักษ และเผยแพร

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลปมีความสัมพันธ

อันดี กับชุมชนและหนวยงานอื่น

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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สงเสริมผูเรียน ใหมีศักยภาพ การพัฒนาสิ่งแวดลอมและปรับปรุง รอยละ 100 นักเรียนมีจิตสํานึกที่ด ีมีจิตอาสาเพ่ือ 60,660 ต.ค.63-ก.ย.64 นางยพุิน  วฒันสุวรรณ

สูศตวรรษที่ 21 ภูมิทัศนในโรงเรียน สาธารณประโยชน

สรางสังคมแหงการเรียนรู เสียงสวรรค หรรษา ในยามเชา รอยละ 100 นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน 5,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นายมานะ  เทพรัก 

สตรีประเสริฐศลิปไดรับทราบขาวสาร

ที่ทันสมัยและเหตุการณ นักเรียนได

พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเอง

ลูกสตรีมีนิสัยรักการอาน สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยใฝเรียนรู 1,851  คน นักเรียนไดรับการปลูกฝงนิสัยรักการอาน 31,560 ต.ค.63-ก.ย.64 นางยพุิน  วฒันสุวรรณ

(อัตลักษณ) ที่ดี เพ่ือเตรียมความพรอมในการศกึษา

หาความรูสูอาเซียนนักเรียนนําความรู 

ทักษะ ประสบการณจากการอาน ไปสราง

แนวคิดในการศกึษาขั้นสูงตอไป   

ลูกสตรีมีสุขภาพดี สายใยจากใจแมครัว 20 คน นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยรับประทาน 0 ต.ค.63-ก.พ.64นางจุฑารัตน ประสิทธินาวา

อาหารอยางพอเพียง มีสุขภาพกาย

สุขภาพจิตดี

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานบริหารทั่วไป

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ลูกสตรีมีสุขภาพดี สงเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนา รอยละ 80 นักเรียน ครู และบุคลากรมีสุขภาวะ 15,711 ต.ค.63-ก.พ.64 นางสาวอรทัย สุระเสน

ศักยภาพนักเรียนและบุคลากร ทางรางกาย และจิตสังคมตามเกณฑ

ในโรงเรียน การประเมินคณุภาพภายใน

การดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 100 นักเรียน ครูและบุคลากรมีการพัฒนา 117,710 ต.ค.63-ก.พ.64 นางยพุิน  วฒันสุวรรณ

ในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส พฤติกรรม ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

โคโรนา 2019 (COVID-19) และมีสุขนิสัย ในการดูแล รักษาสุขภาพ

ในโรงเรียน ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 (COVID-19)

สง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพ เติมความรูสูโภชนาการ 20 คน ครู นักเรียน และบุคลากรไดรับสินคา 1200 พ.ค.64-ก.ค.64นางจุฑารัตน ประสิทธินาวา

บุคลากร และบริการที่ปลอดภัยเปนธรรม ประหยัด 

ไมถูกเอาเปรียบ และผูประกอบการรานคา

ปฏิบัติตนเปนผูประกอบการที่ดี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานบริหารทั่วไป

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา 80



ระยะเวลา
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พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประชาสัมพันธ 1 ฉบับ/ป นักเรียน ผูปกครอง ครู และบุคลากร 130,000 พ.ย.63-ก.ย.64 นายมานะ  เทพรัก 

อยางมีประสิทธิภาพ ไดรับทราบการปฏิบัติงานและกิจกรรม

ของโรงเรียนอยางครบถวน

ซอมแซมบํารุงรักษาบริการ 4  คัน ครูบุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจ 103,677 ต.ค.63-ก.ย.64 นายสิทธิเดช  แดงเพ็ง

ยานพาหนะสวนกลาง ตอการบริการยานพาหนะระดับพอใช

ประเพณีวันสําคัญสานสัมพันธชุมชน 50 ครั้ง/ป ผูปกครอง ชุมชนในจังหวัดตราดใหการ 52,540 ต.ค.63-ก.ย.64 นางเกษราพร สุทธิ

สนับสนุนการรวมกิจกรรมชุมชนผูปกครอง

หนวยงานของรัฐองคกรมีสัมพันธอันดีตอกัน 

การพัฒนาอาคารสถานที่ รอยละ 100 อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมมีปจจัย 161,665 ต.ค.63-ก.ย.64 นายสิทธิเดช  แดงเพ็ง

ทางกายภาพทั้ง 6 ดาน สงเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริหาร

จัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม

ใน 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับ ดี

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานบริหารทั่วไป

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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พัฒนาระบบบริหารจัดการ สงเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 19 รายการ สํานักงานสามารถดําเนินการไดอยางมี 22,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นางนุชนารถ  บัวพันธุ

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

พัฒนากิจกรรมงาน 5 ส รอยละ 90 หองเรียน สะอาด สวยงานเอื้อตอการเรียน 1,050 ต.ค.63-ก.ย.64 นางถัมภกา  ผองสวัสดิ์

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานบริหารทั่วไป

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สรางขวัญกําลังใจครู และบุคลากร รอยละ 100 คร/ูบุคลากรของโรงเรียนมีขวัญกําลังใจ 25,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวอรุณนภา นพเวช

บุคลากร ของโรงเรียน 100 คน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การพัฒนาผูบริหารและครูเพ่ือบริหาร รอยละ 100 บุคลากรนําความรูที่ไดรับการพัฒนา 165,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวอรุณนภา นพเวช

จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ มาพัฒนางานของตนเองและโรงเรียน

การศกึษาและกาวไกล มีเอกสารการรายงานการพัฒนาครูและ

บุคลากร

การพัฒนา กํากับนิเทศ  ติดตาม รอยละ 100 ครูและบุคลากรนําความรูที่ไดรับจากการ 10,020      ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวอรุณนภา นพเวช

การปฏิบัติงานในหนาที่ของครูและ พัฒนาตามระบบงานในหนาที่อยางมี

บุคลากรทางการศกึษา ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการ

พัฒนางานในหนาที่

พัฒนาครูและบุคลากรดวยหลักสูตร รอยละ 100 ครูและบุคลากรนําสมาธิและสติมาใชเปน 23,365 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวโอลั้ง   เพงจินดา

สรางสุขดวยสตใินโรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติงานสนทนาดวย 

กติกาสื่อสารและประชุม/สนทนา

ดวยภาษาเชิงบวก

กลุมบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

แผนปฏบิัติการ ปงบ 2564 หนา 83



ระยะเวลา

ดําเนินการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สงเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจางและ 27 คน ครูอัตราจางและลูกจางในโรงเรียน ไดรับ 2,813,328 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวอรุณนภา นพเวช

บุคลากร ลูกจางของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน การนิเทศกํากับติดตามการปฏิบัติงานใน

ในหนาที่ หนาที่จากกลุมบริหารงานบุคคล/

หัวหนางาน/ทีมงานอยางนอย

ภาคเรียนละ 1  ครั้ง

สงเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจาง 4 คน ครูอัตราจางและลูกจางในโรงเรียน ไดรับ 1,584,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวอรุณนภา นพเวช

ชาวตางชาติของโรงเรียนในการปฏิบัติ การนิเทศกํากับติดตามการปฏิบัติงานใน

งานในหนาที่ หนาที่จากกลุมบริหารงานบุคคล/

หัวหนางาน/ทีมงานอยางนอย

ภาคเรียนละ 1  ครั้ง

สงเสริมความเปนไทยคานิยม การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียน 300 คน นักเรียนไดรับการเชิดชูเกียรติและไดรับ 66,925 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวอรุณนภา นพเวช

หลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน รางวัลจากการเขารวมกิจกรรม

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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สงเสริมความเปนไทย คานิยมการสงเสริมคุณธรรมนําความรู บ ว ร รอยละ 100 นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนมีการ 240,099 ต.ค.63-ก.ย.64 นายอุทัย  พรมฤทธิ์

หลักของคนไทย 12 ประการ พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม และมีความ

เปนไทย รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยและมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ของคานิยม12ประการนักเรียนมีจิตสํานึกดี

จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน

สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม สงเสริมความรัก ความสามัคค ี รอยละ 100 นักเรียนมีความรู เขาใจ และรูบทบาท 82,887 ต.ค.63-ก.ย.64 นายสมนึก เจริญสมบัติ

จริยธรรม สตรีประเสริฐศลิป หนาที่ของตนเองกับการอยูรวมกันใน 

สังคมตามระบอบ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6

เกิดความ มุงม่ันและตั้งใจกระทําความดี   

อยางตอเนื่อง

นักเรียนเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานบุคคล

ผูรับผิดชอบ
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สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม สงเสริมพัฒนาคุณธรรม ความซื่อสัตย รอยละ 90 นักเรียน ครู บุคลากร และผูบริหาร 15,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นายมานะ  เทพรัก

จริยธรรม มีคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต

พัฒนาระบบบริหารจัดกา จัดหาและซอมบํารุงวัสดุอุปกรณเพ่ือ รอยละ 100 การบริหารงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติ 37,804 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวอรุณนภา นพเวช

รอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคล งานเพ่ิมขึ้น

การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพ รอยละ 100 นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 178,087 ต.ค.63-ก.ย.64 นายอุทัย  พรมฤทธิ์

การจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จิตสํานึกจิตอาสา เปนคนดีมีคุณธรรมตาม

แบบรอบดาน การพัฒนาระบบ ดูแลชวยเหลือ

ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือเปนอยางดี

นักเรียนท่ีรวมกิจกรรมคายไดรับองคความรูและ

เทคนิคการใหคําปรึกษาเบื้องตน

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

โรงเรียนมีระบบบริหาร แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ รอยละ 100 ครู บุคลากรและนักเรียนไดรับความรู 18,240 ต.ค.63-ก.ย.64 นายศภุกร  รัตนวงษ

จัดการที่มีประสิทธิภาพ แผนการจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน จากการปฏิบัติกิจกรรมแผนการจัดการ

ปองกันภัยพิบัติและสาธารณภัย

ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีความ

พรอมจากการปฏิบัติกิจกรรมแผนการ

จัดการปองกันภัยพิบัติและสาธารณภัย

มีความปลอดภยัในการรับมือภัยพิบัติ

เบื้องตน

สงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพ TO BE NUMBER ONE 1,847 คน นักเรียนหางไกลจากยาเสพติดทุกคน 48,583 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวลักขณา วุฒิเขตต

สูศตวรรษที่ 21 หางไกลจากยาเสพติด

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
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ระยะเวลา

ดําเนินการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาระบบควบคุมภายใน รอยละ 82 โรงเรียนนําผลจากระบบควบคุมภายในมาใชในการพัฒนางานในทุก ๆ ดาน3,200 ก.ค.63-ก.ย.64 นางอารีรัตน  วชิรธนากร 

อยางมีประสิทธิภาพ มาใชในการพัฒนางานในทุก ๆ ดาน

วิจัยบริหารจัดการสถานศึกษา 1 เรื่อง/ป ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะ 2,600 ต.ค.63-ก.ย.64 นายไพฑูรย กองคํา

การทํางานการพัฒนาผูเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัยนักเรียนไดรับการพัฒนา

ใหมีคุณภาพเพิ่มข้ึน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รอยละ 100 แผนปฏิบัติการประจําป 2565 เปน 88,510 ต.ค.63-ก.ย.64 นางรุงรัตน  เขียวแกว

งานแผนงานในโรงเรียน เครื่องมือที่มีคณุภาพท่ีครูและผูเก่ียวของ

ใชในการดําเนินกิจกรรม

คาใชจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน รอยละ 100 การใชจายงบประมาณของโรงเรียนมี 20,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นางชลิดา โมเรือง

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

คาใชจายระบบสาธารณูปโภค รอยละ 100 การใชจายงบประมาณของโรงเรียนมี 3,155,000 ต.ค.63-ก.ย.64 นางชลิดา โมเรือง

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

จัดหาและซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑเพื่อการ 19 รายการ มีวัสดุอุปกรณสํานักงานเพียงพอและ 62,600 ต.ค.63-ส.ค.64 นางสาววรรณภา  บุญธรรม

บริหารงบประมาณของโรงเรียน เอื้อตอการบริหารงานของโรงเรียน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ตารางรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/งาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

กลุมบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย

โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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