
 



 



 



กลยุทธ์ที1่ คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงาน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
1. ความสามารถในการ
อ่าน  
การเขียน การสื่อสาร 

โครงการที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
O-NET 

น.ส.ขวัญใจ  
นางสาวกนิษฐา 
น.ส.ประภาศรี 
 
 

 
80,000 
17,000 

โครงการที่ 2 การจัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจุดเน้น 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมการสอบ PISA 

นางปริชญา 

 
นางปริชญา 
นางปริชญา 
นางปริชญา 
 

 
 
 

1,500 

1,500 

1,500 

 
 

โครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี4 กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน 

นางสาวกนษิฐา   

 
นางสาวนฤมล 

 
น.ส.ประภาศรี 
นางปริชญา 
น.ส.ประภาศรี 

 
 
 

15,000 

 
9,000 

10,000 
19,000 



กลยุทธ์ที1่ คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงาน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

 

1. ความสามารถในการ
อ่าน  
การเขียน การสื่อสาร 

โครงการที่ 4 พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมห้องสมุด3ดี 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 

นายบุรินทร์  
 
นายบุรินทร์ 
นางสุพรรณี 

 
 

3,000 

4,500 
2. ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา 

โครงการที่ 5 พัฒนาความสามารถผู้เรียนในการคิด 
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ  
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
โดยใช้โครงงาน 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมส่งเสริมการน าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน Cross Word Game 

กิจกรรมย่อยท่ี4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

นางสาวศศิธร   

 
นางสาวศศิธร 

 
น.ส.กนกวรรณ   

 
น.ส.ประภาศรี   
นางวราภรณ์ 

 
 
 

3,000 

 
 

3,000 

 

10,000 
150,460 

 
3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

โครงการที่ 6 โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

กิจกรรมที่1 กิจกรรมค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ตามความถนัด 
กิจกรรมที่2 กิจกรรม STEM ศึกษา 
กิจกรรมที่3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างหุ่นยนต์ 

นายจตุรภัทร 

น.ส.ขวัญใจ 
 
นางสาวกนิษฐา 
นายจตุรภัทร
นายบุรินทร์ 

 
 

30,000 

 
7,000 

7,000 
10,000 



กลยุทธ์ที1่ คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงาน / 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 

4. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

โครงการที่ 7 พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

น.ส.ประภาศรี 

 
นายบุรินทร์  

 
 

15,000 

โครงการที่ 8 ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กิจกรรมย่อยท่ี1 การจัดสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 จัดหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนการสอน 

กิจกรรมย่อยท่ี3 สารสนเทศสู่ชุมชน 

 

น.ส.กนกวรรณ 

น.ส.กนกวรรณ 

นายบุรินทร์   
น.ส.กนกวรรณ 

 
8,000 

200,000 
3,000 

 
1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

โครงการที่ 9 พัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมTO BE NUMBER ONE 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
กิจกรรมย่อยท่ี 7 กิจกรรมSTOP TEEN MOM 
กิจกรรมย่อยท่ี 8 กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 
กิจกรรมย่อยท่ี 9 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

นางยุพิน 
นายกฤษกร 
น.ส.ภูษะณิษา 
นายจตุรภัทร   
นางยุพิน 
น.ส.ประภาศรี  
นายธีระพงษ์ 
นางยุพิน 
นายสุรยิา 
นางยุพิน 

 
8,000 

20,000 
5,000 
3,000 
5,000 
3,000 
2,000 
2,000 

10,000 



กลยุทธ์ที1่ คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงาน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 1 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

โครงการที่ 10 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมย่อยท่ี4 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

 

นายไพรวัลย์   
 

นายไพรวัลย์   
นายไพรวัลย์   
นางปริชญา 
นายกฤษกร 

 
 

10,000 
50,000 
6,000 

10,000 

โครงการที่ 11 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการมีงานท า 
ในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
และสภานักเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี4 ธนาคารโรงเรียน 

นายธีระพงษ์  

 
นายไพฑูรย์   
นายสิริศกดิ์ 
 
นายจตุรภัทร 
 

น.ส.อุบล 

 
 

2,000 
7,000 

 
2,000 

 

- 
 

โครงการที่ 12 โครงการส่งเสริมโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมย่อยท่ี1  กิจกรรม ปปช.น้อย สพฐ.น้อย 

 

นายกฤษกร  
นายกฤษกร   
นางวราภรณ์ 

 

1,000 
1,000 

- 



กิจกรรมย่อยท่ี2  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
กิจกรรมย่อยท่ี3  กิจกรรมสหกรณ์ 
กิจกรรมย่อยท่ี4  กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

นางวราภรณ์ 
นายกฤษกร 

1,000 
1,000 

 

มาตรฐานที่ 1 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

โครงการที่ 13 โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
กิจกรรมย่อยท่ี1  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยภูมิ                     
ปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมย่อยท่ี2  กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นสู่ห้องเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี3  กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมย่อยท่ี4  กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีพื้นเมือง 
กิจกรรมย่อยท่ี5  กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย 
กิจกรรมย่อยท่ี6  กิจกรรมนิทรรศไทยสู่ชุมชน 

 
 

นายไพฑูรย์   
นางปิ่นอนงค์ 
 
นางปิ่นอนงค์ 
นายไพฑูรย์  
นายไพฑูรย์   
นายครรชิต 
นายไพฑูรย์   
 

 

 
 

2,000 
 

2,000 
3,000 
5,000 
8,000 
3,000 

3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

โครงการที่ 23 โครงการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง 
กิจกรรมย่อยท่ี1 การรับนักเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี2 การแนะแนวศึกษาต่อ 
กิจกรรมย่อยท่ี3 หลักสูตรทวิศึกษา 
 
 
 

 

นายกฤษกร  
น.ส.กนกวรรณ   
นายกฤษกร   
นางสาวขวัญใจ 

 
 
 

3,000 
12,000 

4,000 
 



กลยุทธ์ที1่ คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

 
โครงการที่ 14  ส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านกีฬาและสุขภาพ 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี4 กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี5 กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง 
 
โครงการที่ 33   ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด19 ในสถานศึกษา 
 

 
นายธีระพงษ์  
นายธีระพงษ์ 
นายสุริยา 
นางยุพิน 
นายสุริยา 
นายสุริยา 
 
นายอภิศักดิ์   

 
 

 
3,000 

30,000 
3,000 
5,000 
2,000 

 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

 

 
 
 
1. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการที่ 15 พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

นางเยาวณี 5,000 
 

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 3  

นางสาวขวัญใจ 
 

5,000 
 

โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

นายธีระพงษ์ 
 

10,000 
 

โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนปลอด
ขยะ 

นายไพฑูรย์     
 

2,000 
 

โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียน 
สีขาว 

นายธีระพงษ์ 
 

2,000 
 

โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

นายไพรวัลย์   
 

2,000 
 

โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนปลอด
ยาเสพติด 

นายสุริยา 
 

5,000 
 

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบโรงเรียนวิถี
พุทธ 
 

นายไพรวัลย์   3,000 



กลยุทธ์ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

 

 
 
2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

โครงการที่ 24 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี1 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
กิจกรรมย่อยท่ี2 จัดท ารายงานประจ าปี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
กิจกรรมย่อยท่ี3 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
2562-2564 
กิจกรรมย่อยท่ี4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

กิจกรรมย่อยท่ี5 รับการประเมินภายนอก 

นางปิ่นอนงค์  

 
นางปิ่นอนงค์  
 
นางปิ่นอนงค์  
นางสาวอุบล  
 
นางปิ่นอนงค์  
นางปิ่นอนงค์  

 
 

3,000 
 

2,500 
2,500 

 
3,000 

10,000 
โครงการที่ 25 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
การศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

กิจกรรมย่อยท่ี4 พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กิจกรรมย่อยท่ี5 พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมย่อยท่ี6 พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมย่อยท่ี7 นิเทศภายใน 

นางเยาวณี 
นางเยาวณี 
นายอภิศักดิ์ 
 
นางสาวอุบล  
นายไพฑูรย์     
นายบุรินทร ์

น.ส.ขวัญใจ 

นายธรรมนิตย์  

 
10,000 
95,000 

 
2,000 
5,000 
5,000 
5,000 
2,000 



กลยุทธ์ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

โครงการที่ 26 ส่งเสริมการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมย่อยท่ี1  ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องและองค์กร                                                           
ภายนอก 
กิจกรรมย่อยท่ี2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 ประชุมภาคี  4   ฝ่ายและการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมย่อยท่ี4 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 

นายธีระพงษ์   

 
นายไพรวัลย์ 

 
นายไพฑูรย์     
นายไพฑูรย์     
นางยุพิน 

 
 
2,000 

 
2,000 
1,000 
2,000 

3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการที่ 27 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
โครงการที่ 28 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรและผู้เรียน 
โครงการที ่29 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมย่อยท่ี1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย         
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมย่อยท่ี2 ห้องเรียนKKU smart learning 
กิจกรรมย่อยท่ี3 ห้องเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 

นายไพฑูรย์     

  
 
นางยุพิน 

  
นางสาวขวัญใจ  
น.ส.ขวัญใจ 
 
 

น.ส.ศศิธร 
น.ส.ประภาศรี 

3,000 
 
 

1,500 
 
 

4,000 
 
 

22,000 
4,000 



กลยุทธ์ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

 

4. พัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

โครงการที่ 30 โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ครูให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
กิจกรรมย่อยท่ี1 เพ่ิมพูนประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
กิจกรรมย่อยท่ี2 เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี4 ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี5  ส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู 
กิจกรรมย่อยท่ี6 PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
กิจกรรมย่อยท่ี7 พัฒนาครูทั้งระบบ Training OBEC 

นายบุรินทร ์
 
 

นายบุรินทร ์

น.ส.ศศิธร 
นางปิ่นอนงค์ 

 
 

น.ส.ศศิธร 
นายบุรินทร ์

นางทภภาภร 
นายบุรินทร ์
 

 
 

30,000 
15,000 
4,000 

 
50,000 
1,000 
5,000 

งบ สพฐ. 
 

 
โครงการที่ 31   โครงการจัดหาครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้ครบ
วิชาเอก 
กิจกรรมย่อยท่ี1 จ้างครสูาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 

 
 

นายบุรินทร ์

 
นายบุรินทร ์

 
 

 
 
 

180,000 
 
 
 



กลยุทธ์ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

โครงการที่ 32   พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี2 ปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 จดัซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี4  กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาระบบงานห้องสมุด 

นายสิริศักดิ์   
  
นายสิริศักดิ์   
 
นายสิริศักดิ์   
นายสิริศักดิ์   
 
นางสุพรรณี 

 
 

80,000 
 

80,000 
70,000 
 
2,500 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

โครงการที่ 7พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

น.ส.ประภาศรี 

 
นายบุรินทร์ 

  

 
 
* 

 
โครงการที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 การจัดสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน 
การสอน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 สารสนเทศสู่ชุมชน 

 

น.ส. กนกวรรณ 
   

น.ส. กนกวรรณ  
นายบุรินทร์   
 
 

น.ส. กนกวรรณ   

 
 
* 
* 
 
* 



กลยุทธ์ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

โครงการที ่29 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมย่อยท่ี1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย         
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมย่อยท่ี2 ห้องเรียนKKU smart learning 
กิจกรรมย่อยท่ี3 ห้องเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 

น.ส.ขวัญใจ 

น.ส.ขวัญใจ 

 
น.ส.ศศิธร 
น.ส.ประภาศรี 

* 
* 
 
* 
* 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 การจัดสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน 
การสอน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 สารสนเทศสู่ชุมชน 

 
น.ส. กนกวรรณ 
   
 

น.ส. กนกวรรณ  
นายบุรินทร์   
 
 

น.ส. กนกวรรณ  

 
* 
 
* 
* 
 
* 

3. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

โครงการที่ 32   พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กิจกรรมย่อยท่ี1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี2 ปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 จดัซื้อ/ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี5  กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาระบบงานห้องสมุด 

นายสิริศักดิ์   
  
นายสิริศักดิ์   
นายสิริศักดิ์   
นายสิริศักดิ์   
นางสุพรรณี 

* 
 
* 
* 
* 
* 



กลยุทธ์ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
กิจกรรมย่อยท่ี1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมย่อยท่ี2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยท่ี4 กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน 

น.ส.กนิษฐา 

  
น.ส.ประภาศรี 
นางปริชญา 

นางปริชญา 
น.ส.ประภาศรี 

* 
 
 

* 
* 
* 
* 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

โครงการที่ 30 โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ครูให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
กิจกรรมย่อยท่ี1 เพ่ิมพูนประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
กิจกรรมย่อยท่ี2 เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
กิจกรรมย่อยท่ี3 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี4 ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยท่ี5  ส่งเสริมวินัย  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู 
กิจกรรมย่อยท่ี6 PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
กิจกรรมย่อยท่ี8 พัฒนาครูทั้งระบบ Training OBEC 

นายบุรินทร์   

 
 

นายบุรินทร์   

น.ส.ศศิธร 
นางปิ่นอนงค์ 

 
น.ส.ศศิธร 
นายบุรินทร์   

นางทภภาภร 
นายบุรินทร์   
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* 
* 
* 
 
* 
* 
* 
* 

รวมงบประมาณที่ใช้ 1,630,460 
 



 


