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ตารางแสดงงบประมาณการด าเนินงานตามงาน / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
จ าแนกตามฝ่ายงาน / กลุ่มสาระฯ / งาน ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา  อ.ศรีรัตนวิทยา  จ.ศรีสะเกษ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดสรร ๒,๘๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท (แยกเป็น งบอุดหนุน  ๒,๒๑๑,๕๐๐ บาท  งบเรียนฟรี  ๖๗๓,๐๐๐ บาท) 
๑. ส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการและ
แข่งทักษะ
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ด้านผู้เรียน   ๑ ๒ ๒ ๑.นักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการต่างๆทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
๒.แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
   ๒.๑ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนังาน  
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
   ๒.๒ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ 
   ๒.๓ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที ่

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ผู้เรยีนส่วนมากมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
   ๑. จ านวนผู้เรยีนส่วนมาก ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย (8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ ์
ที่สถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
    ๒. จ านวนผู้เรียนส่วนมากผ่าน
การประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
หรือเขตพื้นที่การศึกษาก าหนด 
     ๓. จ านวนผู้เรียนส่วนมาก 
มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขต
พื้นที่การศึกษาก าหนด 
   ๔. จ านวนผู้เรยีนส่วนมากไดผ้ล
การทดสอบรวบยอดเฉลี่ย

๕๐๐,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางสาวธันยพร   
แสวงผล หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับชาตสิูงกว่าเกณฑ์ของ
สถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
    ๕.จ านวนนักเรียนส่วนมากได้
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการใน
ระดับต่างๆ 
   ๖.จ านวนนักเรียนส่วนมาก
ได้รับประสบการณ์ใหม่และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
ผู้เรยีนส่วนมากมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรระดับ
ดี 
  ๑. จ านวนผู้เรียน ที่มผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ย  
(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาหรือเขต
พื้นที่การศึกษาก าหนด      ระดับ
ดี 
   ๒.จ านวนผู้เรียนผา่นการ
ประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลักสตูรตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
หรือเขตพื้นที ่
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ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาก าหนด ระดับดีมาก 
    ๓.จ านวนผู้เรยีนส่วนมากมีผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด      ระดับดีมาก 
    ๔.จ านวนผู้เรยีนได้ผลการ
ทดสอบรวบยอดเฉลีย่ระดับชาติ
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือ
เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดระดับด ี
    ๕.จ านวนนักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
ต่างๆและไดเ้หรยีญทองมากขึ้น 

๒ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา 

ด้าน
นักเรียน 

๑ ๒ ๒ จัดการเข้าค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียน 
ศรีรัตนวิทยา 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ครู และบุคลากร  จ านวน   89   
คน  
นักเรียนจ านวน 1,397 ได้เข้าค่าย
วิชาการ 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑. โรงเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๓,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 

นางสาวนภัสวรรณ  
ศักดิ์วิจาณ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓ สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ -ประกาศผลการเรยีน นักเรียน
ด าเนินการสอบแก้ตัวครั้งท่ี ๑ 
ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา 
-คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง(นักเรยีนขาด
หลบเรียนบ่อย มผีลติด 0,ร,มส,มผ มาก  
-ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนกลุม่เสี่ยง
และครูทีเ่กี่ยวข้อง 
-นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวครัง้ที่ ๒  
-ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา 
-จัดกิจกรรมติดตาม ตดิต่อ สื่อสาร 
จัดการเข้าค่ายนักเรียนกลุม่เสี่ยงท่ีจะไม่
จบการศึกษา 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ  ผู้ร่วม
โครงการนี้  ได้แก ่
   ๑)  นักเรียน  จ านวน  1,397  
คน 
   ๒)  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน  87  คน 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑)  ด้านผลผลติ 
      ๑. นักเรียนกลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 
      ๒. จ านวนนักเรียนมีผลการ
เรียน 0,ร,มส,มผ  ลดลง 
    ๓. จ านวนนักเรียนท่ีออก
กลางคันลดลง  
    ๔. จ านวนนักเรียนท่ีจบไม่
พร้อมรุ่นลดลง  

๖,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางสุรารักษ์   
สุรเสนธ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔ พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๔ ๑ ๔ - ประชุมร่วมกัน ถึงการปรังปรุงในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ถึงแนวทางการจัด
หลักสูตรที่ถูกต้อง 
 -  แต่ ล ะกลุ่ ม ส าระฯ   ด า เนิ นการ
ปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
 - จัดท ารูปเลม่ของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
เพื่อหลอมรวมเป็นของสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ  
-   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุม่
สาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ไดโ้ครงสร้างหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับ
หลักสตูรโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
หลักสตูรประชาคมอาเซียนและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 
100 
-   โรงเรียนมีหลักสตูรสถานศึกษา 
ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 -  โรงเรียนมีหลักสตูรสถานศึกษา
ที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็น
นักเรียนท่ีมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และ สติปญัญา 

๓,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางสาวพิกุลแก้ว   
มีศิลป ์
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ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

-   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕ นิเทศและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒  ๒ - นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย 
- เก็บรวบรวมข้อมลู 
- วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรม 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ      
   ๑)   ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
การเรยีนการสอน ร้อยละ 100 
   ๒)  นักเรียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย
ทีโ่รงเรียนก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐                   
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ๑) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและสอดคล้องกับ
แผนการจดัการเรียนการสอนอีก
ทั้งนักเรียนยังมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเป้าหมายที่โรงเรยีน
ก าหนด 

๑,๕๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางสุรารักษ์  
สุรเสนธ ์



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๖๖ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖ พัฒนาการใช้แหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ 1. พัฒนาศูนย์การเรียนของกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้
2. กระตุ้นการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทุกสาระ 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ป็นศูนย์การ
เรียนรูสู้่ความเป็นเลิศ 
     (มีตู้และ external hard disc เก็บ
เอกสารหลักฐานตา่ง ๆ อย่างมีระบบ และ
จัดเก็บข้อมลูสาระสนเทศเพื่อพัฒนา
น าไปสู่การเรียนการสอน) 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ผู้ร่วมโครงการนี้  ได้แก ่
 ๑)  ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณฯ์     
จ านวน  110   คน 
 ๒)  นักเรียน จ านวน  1,397    
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑)  ด้านผลผลติ 
   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ  ร้อยละ ๘๐ 

๓,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางสาวประภัสรา  
มาสกลุ 

๗ สร้างแรงจูงใจสู่อาชีพ
และการมีงานท าใน
อนาคต 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ กิจกรรม ได้แก่  
- กิจกรรมหนึ่งใจติวให้น้อง 
- กิจกรรมวเิคราะห์ผูเ้รียนโดยใช้ทฤษฎี 
- พหุปัญญา 

กิจกรรมวางเปา้หมายการศึกษาตอ่ 
และสาขาอาชีพ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียน
ต่อตามความถนัด ความสนใจ  
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ในอาชีพท่ีตนเองสนใจและ
มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

 

๖,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางรุ่งอโณทัย   
อ้อมแก้ว 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๖๗ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๘ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21  
และ STEM 
Education 

ด้าน
นักเรียน 

๑ ๒ ๒ การประชุมปฏิบัติการสะท้อนคิด   
(Reflection) เรื่องการจัดการเรยีนรู้ 
ศตวรรษที่ ๒๑ 3R 8C และสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษา 

๑.เป้าหมายเชิงปริมาณ   
     บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 3R 
8C และสะเต็มศึกษา ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการสะท้อนคิดจากการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        บุคลากรของโรงเรียนขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 3R 
8C และสะเต็มศึกษา ได้เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ จากการเข้า
รับการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่กันและกัน ในการร่วม
กิจกรรมการสะท้อนคิดจากการ  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งท าให้ ได้เห็นถึง
เทคนิควิธีการในการน าประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาได้ โดยมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒,๕๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางสาววันทนีย์  
จันทร์หอม 

๙ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียน 

ด้าน
นักเรียน 

๑ ๒ ๒  - ติว O-NET ม.3 และ ม.6  
 - ติว GAT/PAT  ม.6 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ผู้ร่วมโครงการนี้  ได้แก ่
  ๑) นักเรียน ม.3 จ านวน 333 คน 
  ๒) นักเรียน ม.6     
จ านวน  178  คน 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๒๐,๐๐๐ ต.ค.๖๒-มี.ค.
๖๓ 

 
 
 
 

นายนรินทร์ วงศ์บา 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๖๘ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๑) ด้านผลผลิต 
นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ทุกคน
ได้รับการส่งเสรมิหรือการติวจาก
วิทยากร 
  ๒)  ด้านผลลัพธ์ 
    ๒.๑ นักเรียนมีความพร้อม
ส าหรับการสอบ O-NET ม.๓ และ 
ม. ๖ 
    ๒.๒ นักเรียนมีความพร้อมใน
การสอบแข่งขันมีนักเรียนศึกษา
ต่อมากขึ้นตามความต้องการ  
   ๒.๓ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
สูงขึ้นร้อยละ ๕ 
 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๖๙ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๐. ศูนย์สอบ O-NET  
ม. ๓ และ ม. ๖ 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๑ ๔ ๔ ด าเนินการจัดสอบตามปฏิทินการสอบ
ระดับชาต ิ

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ผู้ร่วมโครงการนี้  ได้แก ่
ครูนักเรยีน ม. 3 และ ม. 6  
ในเขตอ าเภอศรรีัตนะ 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ๑) นักเรียน บุคลากรและ
บุคคลภายนอก ไดรับความ
สะดวกในการสอบ วัดความรูO้-
NET ม. ๓ และ ม. ๖ 
     ๒). บุคคลากรและ
บุคคลภายนอก ไดทราบถึงผล
คะแนนการสอบ เพื่อที่จะน าไป
พัฒนา ตนเองตอไป  
     ๓). ผสูอบสามารถน าผล
คะแนนสอบท่ีไดไปประกอบ
การศึกษาต่อ 

๓๐,๐๐๐ 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

ต.ค.๖๒ – 
มี.ค.๖๓ 

นางสาวพิกุลแก้ว  
มีศิลป ์



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๐ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๑ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ด้าน
นักเรียน 

๓ ๒ ๑ มอบหมายงาน และด าเนินการพฒันาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโยลีทางการศึกษาทุก
กลุ่มสาระ 

๑. เชิงปริมาณ   
ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโยลี
ทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน ได้เรยีนรู้โดยใช้ 
สื่อนวัตกรรมเทคโนโยลีทาง
การศึกษา 
๒. เชิงคุณภาพ   
ครูมีโดยใช้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโย
ลีทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
นักเรียนทุกคน เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

๑,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางสาววันทนีย์  
จันทร์หอม 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๑ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๒ พัฒนาสารสนเทศและ
สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคร ู
และ

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

๓ ๓ ๒ ๑. การสร้างวิสยัทัศน์ร่วมกัน          
(Share Vision)  

๒. การเรียนรูร้่วมกันเป็นทมี          
(Team Learning)  

๓. การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน 
(Instruction) 

ด้านผลผลิต ( Outputs )  
๑. เชิงปริมาณ ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ร่วมโครงการจ านวน 
80 คน  
๒. เชิงคุณภาพ ครูที่ร่วมโครงการ 
มีความรู้ เรื่องกระบวนการ PLC 
(Professional Learning  
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนรู้ และพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 90 
ด้านผลลัพธ์ ( Outcomes)  
    ๑. ครูแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรูไ้ดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ”  
๒. นักเรียนกลุ่มทุกคนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ 
และเจตคติที่ดีต่อการ เรียนรู้ 

๒,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางสุรารักษ์   
สุรเสนธ ์



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๒ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จากการครมูืออาชีพ แบบ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทาง วิชาชีพ”ทางวิชาชีพ” 

๑๓ พัฒนาการคุณภาพ
การศึกษาด้วย DLIT 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๔ ๔ - ติดตั้งอุปกรณต์่อพ่วง ทีวี DLIT 
- ด าเนินการจดัการเรียนการสอนผ่าน 
DLIT 
- ส่งรายงานการจดัการเรียนรู้ DLIT 
พร้อมบันทึกหลังสอน 

เชิงปริมาณ 
       ๑. ครูผูส้อนและบุคลากรใน
สถานศึกษาจ านวน  110  คน 
ร่วมมือกันพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
        ๒. นักเรียนจ านวน ๑,๓๙๗ 
คน ได้รับบริการการจัดการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 
๒. เชิงคุณภาพ 

๓๐,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางสุรารักษ์   
สุรเสนธ ์



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๓ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

       ๑. ครูผูส้อนและบุคลากรใน
สถานศึกษาจ านวน  ๑๑๐ คน 
ร่วมมือกันพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
       ๒ . นัก เ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๔ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๔ ทัศนศึกษา ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ ด าเนินกิจกรรมน านักเรียนไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

๑. เชิงปริมาณ  
     ๑) นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นอย่างน้อยร้อย
ละ 95  ได้ไปทัศนศึกษาตามความ
สนใจและความต้องการของ
นักเรียน 
     ๒) นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย
ร้อยละ 95  ไดไ้ปทัศนศึกษาตาม
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนตาม
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
     ๓) นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 
๙๕ ได้รับสิทธิตามนโยบายเรยีน
ฟรี ๑๕ ปี ของรัฐบาล 
๒. เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับ

สิทธิตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕
ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล 

๖๗๓,๐๐๐ 
(เงินเรียน

ฟรี) 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๒ 
 

นายวิทยา  หาญบาง 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๕ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๕ ส่งเสริมงานวัดผล 
ประเมินผล 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒ ๒ .- ก าหนดปฏิทินแนวทางปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ฝ่ายวิชาการ และงานทะเบียน  
- จัดท าคลังข้อสอบ / วิเคราะห์ขอ้สอบ  
- กิจกรรมส่งเสรมิวัดผลและจดัท าตาราง
เรียน 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดเุพื่อการวัดผล
ประเมินผล 9 ฝ่ายงาน และ 8 กลุม่
สาระการเรียนรู ้

๑. ด้านปริมาณ 
   ๑. ครูผูส้อนมีความรู้และทักษะ
ในการสร้างแบบทดสอบ เพื่อ
วัดผลประเมินผล ได้ถูกต้องตาม
หลักการวดัผล ประเมินผล
โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยละ 80  
ขึ้นไป 
   ๒. ครูผูส้อนสามารถวิเคราะห์
ข้อสอบในรายวิชาที่สอนได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
๒. เชิงคุณภาพ 
   ๑.ครูผูส้อนทุกท่านตระหนักถึง
ความส าคญัการวดัผลประเมินผล 
   ๒.ครูผูส้อนได้พัฒนาการสร้าง
แบบทดสอบ และหาคณุภาพของ
แบบทดสอบได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการ 

๓๐๐,๐๐
๐ 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางราตรี  แสงเอี่ยม 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๖ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๖ รับนักเรียนใหม ่ ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ - ด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
- ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน 
- จัดห้องเรียนตามแผนการเรียน 
- มอบทุนการศึกษานักเรียนทีส่อบได้ที่ 
๑-๓ โรงเรียนเดิมแล้วมาเรียนต่อ ม.๑,ม.
๔ ที่โรงเรยีนศรรีัตนวิทยา 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ผู้ร่วมโครงการนี้ ได้แก ่
   ๑) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ จ านวน ๒๘๐  คน 
   ๒)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๔ จ านวน ๒๘๐ คน 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
สมัครเข้าเรียน ๑๐๐ % 
  ๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
สมัครเข้าเรียน ๑๐๐ % 

๒๐,๐๐๐  ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางสาวมาลา วันทว ี



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๗ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๗ จัดการเรียนรู้บูรณา
การตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้าน
นักเรียน 

๑ ๑ ๒ กิจกรรมที่ ๑ ให้ครูจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนเน้นนักเรียนเป็นส าคญั  
กิจกรรมที่ ๒ การก ากับ นิเทศ  ตดิตาม 
และประเมินผล 
 
 
 
 
 

๑.เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
    ๑. ครูร้อยละ 90 มีแผนจัดการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
     ๒. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
เห็นความส าคัญของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได ้

๓,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นายชนันท์สิทธ์ิ  
มรรคสันต์ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ทุกกลุม่
สาระ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๘ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๘ พัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูง เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน   
โรงเรียนศรีรตันวิทยา 

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๓ ๑. นิเทศ ติดตามการสอนฯ 
๒. นักเรียนทุกคน บันทึกสมุดการ 
   วิเคราะห์ข่าวสาร และผังความคิด 
๓. กระตุ้นการจดัการเรียนรู้ที่เน้น 
   การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
๔. จัดค่าย “เรียน เล่น คิด” ส าหรับ 
    กลุ่มเป้าหมาย 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนศรีรตันวิทยาทุก
คน ที่ก าลังศึกษาใน ปีการศึกษา 
2562 – 2563 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ๑) นักเรียนโรงเรียนศรรีัตนวิท
ยา สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู สื่อสารโดยการพดูหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง ใน
สมุดหรือแบบบันทึกทักษะการคดิ 
วิเคราะหเ์ป็นรายบุคคล 
    ๒) นักเรียนโรงเรียนศรรีัตนวิท
ยา น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา 
ก าหนดเป้าหมาย ตดัสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 
และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจในรูปแบบโครงงาน 
หรือโครงการ และการเข้าค่าย
พัฒนา 
 

๘,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางพิชญา  
สืบนุการณ ์



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๗๙ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๙ พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน โรงเรยีนศรี
รัตนวิทยา 

๑ ๓ ๕ ๑ กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้  
กิจกรรมที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้ามา
ปลูกในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเตมิในพืชพรรณไม้ที่ม ี
กิจกรรมที่ ๔ การเขียนรายงานผลการ
เรียนรู ้
กิจรรมที่ ๕ การน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา 

๑. เชิงปริมาณ 
  - ร้อยละ ๘๐ นักเรียนโรงเรยีน
ศรีรัตนวิทยา ที่ก าลังเรียน ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  
๒. เชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนโรงเรียนศรีรตันวิทยา 
เห็นคุณคา่ และมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ จากการเรียนรูด้้วยการ
ลงมือปฏิบัตจิริงและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางพิชญา  
สืบนุการณ์ และ
คณะกรรมการงาน
สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 
 
 
 

๒๐ โครงการเปิดบ้าน
เพื่อน้อง 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้จดัเตรียมและ 
จัดแสดงผลงาน  
-กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
-กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ 
-กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 
-กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
-กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพฯ 
-กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
     เพื่อกระตุ้นและสร้างความสนใจ
ให้นักเรียนได้มีความสนใจท่ีอยากจะ
เข้าเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยาเพ่ิมมาก
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และ ปีการศึกษา  
๒๕๖๓ 
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
     เพื่อกระตุ้นและสร้างความสนใจ
ให้นักเรียนได้มีความสนใจท่ีอยากจะ
เข้าเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยาเพ่ิมมาก
ขึ้น 

๓๕,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

นางฉวีวรรณ  มาล ี



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๘๐ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ์  
สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง
เป้าหมา

ย
โรงเรียน
มาตรฐา

น 
สากล 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมา

ณ 
(บาท) 

  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๘๑ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๑ โครงการพัฒนา
โรงเรียนในฝัน 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ ด าเนินงานพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน คุณภาพ

วิชาการ และผลงานของโรงเรียนในฝัน 
- - กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู ้ 
-  - การพัฒนานวัตกรรมที่เน้นกลยทุธ์

และตอบโจทย์กิจกรรมโครงการโรงเรียน
ในฝัน 

-  - กิจกรรมการต่อยอดเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

-  - การคงสภาพเพื่อความยั่งยืนของ
โครงการโรงเรยีนในฝัน 

-  รายงานผลการด าเนินงานข้างต้น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
๑. ครู และบุคลากร จ านวน    

110 คน  นักเรียนจ านวน 1,397  
คน  ได้เข้าค่ายวิชาการ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๒. โรงเรียนมีคณุภาพตาม
บริบทโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน 

 ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางสาวนุชรี     
แหนงวงษ์ 

๒๒ พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ด้าน
นักเรียน 

๑ ๑ ๒    ๑. จัดซื้อจัดจา้งวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
สื่อ  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

   ๒. ด าเนินกิจกรรมการเรยีนการสอน 
      - กิจกรรมเครื่องแบบ ระดับ ม.ต้น 

โดยการก าหนดของฝ่ายวิชาการ           
      - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ระดบั ม.ต้น/

ปลาย โดยการเลือกเป็นสมาชิกตาม
ความสนใจ 

   ๓. การจัดนิทรรศการผลงานของ
นักเรียนกิจกรรมชุมนมุ/ชมรมวิชาการ   
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
    ๑) นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมตามความสนใจ  100 % 
    ๒) นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญๆทุกกิจกรรม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ๑) นักเรียนเห็นคณุค่าของ
ตนเอง  มีวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค ์

๕,๐๐๐ ตลอดปงีบ
ประมณ 
๒๕๖๓ 

 

นายวิทยา  หาญบาง 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๘๒ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    ๒) นักเรียนมีทักษะในการ
จัดการ  การท างาน  สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างด ี
    ๓) นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม และปฏิบตัิตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
    ๔) นักเรียนมีจิตส านึก จิต
อาสา และปฏิบัตติามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 
    ๕) นักเรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุขได้ด้วยกจิกรรม 
 
 
 

๒๓ พัฒนาและส่งเสรมิ
ทางด้านวิชาการ 

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๒ ๑.นักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการต่างๆทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

เชิงปริมาณ 
๑. ตัวแทนห้องเรียนเข้าร่วม ทุก
ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนผู้จัดกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รู้จัก
วางแผนและปฏิบัติตามและสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 

- ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นายชนันท์สิทธ์ิ  
มรรคสันต ์



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๘๓ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. ผู้เข้าแข่งขันได้รับความรู้จากการ
ตอบปัญหา และมีสัมพันธไมตรีอันดี
กับคณะนักเรียน ผู้จัดกิจกรรม และ
ผู้ร่วมกิจกรรม 
 

๒๔ พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒ ๒ จัดกิจกรรมพัฒนาการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ     
นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงาน 
เชิงคุณภาพ    
นักเรียนมีความรู้และทักษะในการ
รวบรวมผลงานของตนเองอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 

๓,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางราตรี  แสงเอี่ยม 

๒๕ ส่งเสริมการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

ด้าน 
การวิจัย 

และพัฒนา 

๓ ๒ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวตักรรม
และจัดท าวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผูส้อน
โรงเรียนศรีรตันวิทยา มีการ
ด าเนินการวิจยัในช้ันเรียน ภาค
เรียนละ ๑ เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูส้อนมี
ระดับคณุภาพดีขึ้นไป 

๒,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางสาววันทนีย์  
จันทร์หอม 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๘๔ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๖ พัฒนาห้อง LAB 
คณิตศาสตร ์

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๒ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  
  -คอมพิวเตอร์  
  -เครื่องส ารองไฟ  
  -เครื่องปริ้นท์สี  
  -โน้ตบุ๊ค   
  -สายไฟและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 เชิงปริมาณ  
   ๑. ครูบุคลากรกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ จ านวน 12 คน ได้ใช้
ห้อง LAB คณิตศาสตร์ 
   ๒. นักเรียนจ านวน 1,397 คน ได้
ใช้ห้อง LAB คณิตศาสตร์ พัฒนา
ความรู้ 
   ๓. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มีสื่อ
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
อย่างเพียงพอและทันสมัย 
เชิงคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้เต็มตามศักยภาพ 
   ๒. ครูได้พัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเต็มความสามารถ 
   ๓. นักเรียนได้เตรียมความพร้อม
และเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นายเวียงค า  วิจิตร 

๒๗ ค่ายคณติศาสตร ์ ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๒ กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
๑. ด าเนินการจัดซื้อวัสด/ุอุปกรณท์ี่ใช้ใน

การจัดค่าย 
๒. จัดค่ายคณติศาสตร ์

เชิงปริมาณ  
ผู้ร่วมโครงการน้ี  ได้แก่ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
จ านวน ๒๘๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

๑๐,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางสุพรรณณี   
จันทเขต 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๘๕ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง ร้อยละ ๘๖ 
   ๒. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ร้อยละ ๙๖ 
   ๓. ผู้เรียนวางแผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๙๖ 
   ๔. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ร้อยละ ๙๕ 

๒๘ สัปดาห์คณิตศาสตร ์ ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๒ ๑. ประชาสัมพันธ์การจดักิจกรรม 
สัปดาห์คณิตศาสตร ์
๒. จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 

เชิงปริมาณ   
 ๑. นักเรียนโรงเรยีนศรรีัตนวิทยา 
จ านวน ๑,๓๙๗ คน 
เชิงคุณภาพ 
    ๑. เพื่อให้นักเรียนให้ความ
สนใจในการเข้ากิจกรรม สูตรคูณ 
คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซโูดกุ  โดย
มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขัน ร้อยละ ๙๐ 
    ๒. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๙๕ 

๑๐,๐๐๐ ตุลาคม
๒๕๖๒ 

- 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

 

นางสาวสร้อยดาว  
กาทอง 

๒๙ พัฒนาการผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์

ด้านผู้เรียน ๓ ๒ ๒ กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
1. ครูจัดท าเอกสารประกอบความรู้ 

๑.เชิงปริมาณ 
   ๑.ครูบุคลากรกลุม่สาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ จ านวน ๑๒คน 

๖,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 

ครูพิชญ์นรี  มะลิ
วงศ์ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ครูจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลติสื่อ 3. 
ครูจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

    ๒.นักเรียน จ านวน ๑,๓๙๗ คน 
๒.เชิงคุณภาพ 
   ๑. ครูทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องสื่อท่ีผลติขึ้นนั้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
   ๒.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในสื่อท่ีครูน ามาจดัการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

๓๐ พัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒ ๒ ๑. การวิเคราะห์หลักสูตรและการ 
    ออกแบบการจัดการเรยีนรู ้
    ๑.๑ วิเคราะห์หลักสูตร 
    ๑.๒ วิเคราะห์ผูเ้รียน 
    ๑.๓ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. การพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
    ๒.๑ จัดการเรียนรู้ตามแผนฯ 
    ๒.๒ ยกระดับผลสมัฤทธ์ิการเรยีน 
๓. การผลติและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ 
   ๓.๑ ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ 
   ๓.๒ ใช้ และหาประสิทธิภาพสือ่ฯ 
   ๓.๓ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสื่อฯ  
๔. การพัฒนาการวัดและประเมินผล 
   ๔.๑ ท า test Blueprin/Item card 
   ๔.๒ จัดท าคลังข้อสอบมาตรฐาน  

๑. เชิงปริมาณ 
ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
จ านวน  ๑๗  คน  
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ๑.ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์ 
มีการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วม เชื่อมโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น          
     ๒.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ มี
การก ากับ นิเทศ ติดตามการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

๑๐,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๒ 
 

นางพิชญา  
สืบนุการณ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

 

สนอง 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕. การวิจัยในช้ันเรียน 
๖. การนิเทศจัดการเรียนรู ้
   ๖.๑ นิเทศการจัดการเรียนรู ้
   ๖.๒ ประเมินการจัดการเรยีนรู้ 

๓๑ พัฒนาการแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาต ิ

ด้านนักเรียน ๓ ๕ ๑,๒ กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนาสวน
มะนาวแป้น 
    ๑.๑ เดินระบบท่อน้ า 
    ๑.๒ จัดซื้อยาฆ่าวัชพืช 
    ๑.๓ จัดซื้อปุ๋ย และฮอร์โมนบ ารุง 
    ๑.๔ จัดซื้อพลั่ว และถังน้ า 
กิจกรรมที่ ๒ การสร้างสวนวิทยาศาสตร ์
   ๒.๑ ปรับหน้าดินของสวน 
   ๒.๒ เดินระบบท่อน้ า   
   ๒.๓ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สวน 
   ๒.๔ จัดซื้อปุ๋ย และฮอร์โมนบ ารุง  
   ๒.๕ จัดซื้อพรรณไม ้

๑. เชิงปริมาณ 
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเชิง
นิเวศ จ านวน  ๒ แห่ง  
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ๑) โรงเรียนศรรีัตนวิทยา มีแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ ส าหรบัจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมท่ี 
 เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น          
   ๒) มีข้อมูลสารสนเทศการใช้
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ จัดเกบ็
อย่างเป็นระบบ  

๑๐,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นายเทพ  จันทคาศ 
และคณะ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

  
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓๑ พัฒนาการแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาต ิ

ด้านนักเรียน ๓ ๕ ๑,๒ กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนาสวน
มะนาวแป้น 
    ๑.๑ เดินระบบท่อน้ า 
    ๑.๒ จัดซื้อยาฆ่าวัชพืช 
    ๑.๓ จัดซื้อปุ๋ย และฮอร์โมนบ ารุง 
    ๑.๔ จัดซื้อพลั่ว และถังน้ า 
กิจกรรมที่ ๒ การสร้างสวนวิทยาศาสตร ์
   ๒.๑ ปรับหน้าดินของสวน 
   ๒.๒ เดินระบบท่อน้ า   
   ๒.๓ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สวน 
   ๒.๔ จัดซื้อปุ๋ย และฮอร์โมนบ ารุง  
   ๒.๕ จัดซื้อพรรณไม ้

๑. เชิงปริมาณ 
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเชิง
นิเวศ จ านวน  ๒ แห่ง  
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ๑) โรงเรียนศรรีัตนวิทยา มีแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ ส าหรบัจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมท่ี 
 เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น          
   ๒) มีข้อมูลสารสนเทศการใช้
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ จัดเกบ็
อย่างเป็นระบบ  
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นายเทพ  จันทคาศ 
และคณะ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมา

ณ 
(บาท) 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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๓๒ ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร ์

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๒ กิจกรรมที่ ๑ ค่ายดาราศาสตร์ ม. ๖ 
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ม .๑ และ ม. ๔ 
กิจกรรมที่ ๓ สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมที่ ๔ ค่ายหว้ากอ 
กิจกรรมที่ ๕ ค่าย Thai  Science 
 

๑. เชิงปริมาณ  
๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
๒.ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร้อย
ละ ๑๐๐  เป็นวิทยากรให้การอบรม
นักเรียน 
๒.เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
๓.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 

เงิน
งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 

 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางพูลศรี โสภา 
นางส าเร็จ สุนทรา 
นางณัฐฐิญา  หะโท 
น.ส.วิไลวัลย์  ไชยชาญ 
น.ส.กุลวดี  ห่อทรัพย ์

๓๓ โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
วิทยาศาสตร ์

ด้านคุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๑ 1. จัดซื้อสารเคมี  
2. จัดซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนทุกระดับชั้น 
เชิงคุณภาพ 
     ผู้เรียนมีทักษะในการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการทดลองด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๗๐,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางพัชรี   
มั่นทองพิทักษ์ 
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ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓๔ โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอน
เทคโนโลย ี

ด้านคุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒ ๒ ๑. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน 
๒. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็น 
เลิศ 

๑. เชิงปริมาณ 
๑) นัก เรี ยนทุกคน ได้ รับการ
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) นักเรียนทุกคน สามารถน า
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปประยุกต์ใช้ได้ 
๓) นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อย่าง
น้อย ๒ รายการ 
๒. เชิงคุณภาพ 
๑) นักเรียนมีความรู้และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีในการสร้างงาน
และแสวงหาความรู้ 
๒) นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางบุญลักษณ์  
จันทร์แดง   

 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๙๒ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓๕ ส่งเสริมและ
พัฒนาการสอน
เสรมินักเรยีนอ่าน
ไม่คล่อง เขียนไม่
คล่องและเขยีนสวย 

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๑ - ด าเนินการคัดกรองด้านต่างๆ ๑. เชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
๒. เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๘๕ 

๔,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางสาวณัฏฐากุลยา  
จันทร์เปรียง 

๓๖ พัฒนาการผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน
ภาษาไทย 

ด้านผู้เรียน ๓ ๒ ๒ 1. ครูจัดท าเอกสารประกอบความรู้ 
2. ครูจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลติสื่อ  
3. ครูจัดท าสื่อการเรยีนการสอน 

๑. เชิงปริมาณ   
   ๑) ครูบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย  จ านวน  ๗   คน 
    ๒) นักเรียน จ านวน๑,๓๙๗คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
     ๑) ครูทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องสื่อท่ีผลติขึ้นนั้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
      ๒) นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในสื่อท่ีครูน ามาจดัการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

๓,๕๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางสาวกานต์ศิน ี
       เดชหาญ 
 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๙๓ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓๗ พัฒนาผู้เรียนในการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ภาษาไทย 

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๒ ด าเนินกิจกรรมการแข่งขันในรายการ
ต่างๆ 
- การแข่งขันคัดลายมือ 
 ม.ต้น/ม.ปลาย 
- การแข่งขันเขียนเรียงความ 
ม.ต้น/ม.ปลาย 
- การแข่งขันตอบปัญหา 
ม.ต้น/ม.ปลาย 
- การแข่งขันอ่านท านองเสนาะม.ต้น/ม.
ปลาย 
- การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ ม.ตน้/ม.
ปลาย 
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ม.ต้น/ม.
ปลาย 
- การแข่งขันประกวดจัดป้ายนิเทศ 
ม.ต้น/ม.ปลาย 
- การแข่งขันวาดภาพระบายส ี
 (ตัวละครในวรรณคด)ี 

๑.เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยาได้ร่วม
กิจกรรมทุกคน 
๒. เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ภาษาไทย ได้รับความรู้และมีทักษะ
ทางภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น พร้อมท้ังมี
เจตคติท่ีดีต่อการน าภาษาไทยไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

- 
ก.ค. 

๒๕๖๓ 

นางสาวจินตนา   
สมเสียง 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๙๔ 
 

๓๘ พัฒนากิจกรรมการ
จัดเรยีนการสอน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๒ กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๑. จัดซื้อวสัดุเพื่อจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรยีน 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท าสื่อ 
๑. ศึกษาข้อมูล 
๒. จัดท าสื่อ 
๓. ใช้สื่อประกอบการสอน 
กิจกรรมที่ ๓ 
ต่อวีซ่าและใบอนุญาตท างานให้ครู
ต่างชาติ 
 
 
 
 
 

๑. เชิงปริมาณ 
     ๑) ครูผู้สอนวิชาภาษอังกฤษ
จ านวน ๘ คน  
     ๒) นักเรียน จ านวน๑,๓๙๗คน 
๒.เชิงคุณภาพ 
     ๑) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ ร้อยละ ๑๐๐ ไดร้ับการส่งเสริม
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
     ๒) นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูร้้อยละ ๙๐ 

๖,๐๐๐ ตลอดป ี
งบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ 
ใจอ่อน /  
นางสาวสุภาพ   
เลิศกิ่ง 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓๙ ค่ายภาษาอังกฤษ ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๑ ๑. ติดต่อประสานกับงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
๒. ประกาศรับสมัครนักเรยีนเข้ารว่ม
กิจกรรม 
๓. ด าเนินการตามแผน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนเข้าคา่ยจ านวน ๑๐๐ คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทาง
ภาษาทั้ง ๔ ทักษะ และการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

๒๐,๐๐๐ 
(เรียนฟรี) 

ตุลาคม  
๒๕๖๒ 

 –  
มีนาคม  
๒๕๖๓ 

 

นางอาทิตยาภา  ชา
บุญเรือง /  
นายวิทยา  หาญบาง 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๙๕ 
 

๔๐ วันคริสต์มาสและ
กิจกรรมส่งเสริม
อัจฉริยภาพทาง
ภาษา  
(SRW Foreign 
Language & 
Christmas 
Activities) 

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๑ - จัดกิจกรรมแข่งทักษะทางภาษาที่
หลากหลาย 
- จัดซื้อวัสดุเพื่อเป็นรางวัล 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 

๑.เชิงปริมาณ  
3.1.1) คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนศรีรัตนวิทยา    
 จ านวน  84       คน 
3.1.2) นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ภาคเรียนที่ 2 / 2562   
 จ านวน  1,397   คน 
๒.เชิงคุณภาพ 
3.2.1)  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษและประเพณี วัฒนธรรม
ตะวันตกเพิ่มขึ้น 
3.2.2)  นักเรียนส่วนมากมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
3.2.3)  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาตา่งประเทศและมีทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

๒๐,๐๐๐ ต.ค.  
๒๕๖๒ 

- 
ม.ค. 

๒๕๖๓ 

นางอาทิตยาภา 
ชาบุญเรือง / 
นางสาวมัทนา  
แย้มใส /  
นางสาวพรทิวา 
เกิดสิน /  
นางสาวสุคนธิกา 
พวงมะลิ 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๙๖ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมาย
โรงเรียน
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียน
ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔๑ ส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาจีน 

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๑ ๑.ค่ายภาษาจีน 
๒.คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน
มหาวิทยาลยัฮว๋าเฉียว 
๓.ต่อวีซ่าและใบอนุญาตท างานให้ครู
ต่างชาติ 
๔.ห้องเรียนภาษาจีนทางไกลผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ต 

๑. เชิงปริมาณ  
     ๑) นกัเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา จ านวน   
๑,๓๙๗  คน 
     ๒) ครูชาวไทยและ บุคลากรชาวต่างชาติ 
จ านวน ๔  คน 
๒. เชิงคณุภาพ 
       ๑) นกัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศใน
การสื่อสารได้ 
       ๒) นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพือ่การ
สื่อสารและเข้าสู่เวทกีารแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้  
       ๓) บุคลากรชาวต่างชาติได้รับการต่อวีซ่า
และใบอนุญาตท างาน พ านักและท างานใน
ราชอาณาจกัรไทยถูกต้องตามกฎหมาย 
                  3.2.4 นักเรียนได้รับคัดเลือกเพื่อ
รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ตา่งประเทศ 
 

๓๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

– 
ม.ค. 

๒๕๖๓ 

นางสาววนัทนีย์ 
จันทร์หอม / 
นางสาวธนัยพร 
แสวงผล /  
นายนรินทร์   
วงศ์บา 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียน
ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๙๗ 
 

๔๒ พัฒนาภาษาสู่
อาเซียนฺส าหรับ
นักเรียนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา (Brush Up 
on English for 
ASEAN) 

ด้านผู้เรียน ๑๒ ๒ ๑ - ก าหนดหน้าท่ี ออกค าสั่ง 
- ด าเนินการฝึกการสนทนา
ภาษาอังกฤษในกิจกรรมหน้าเสาธงทุก
เช้า 
- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 
- รายงานเขต ๑๕ ก.พ. และ  
๑๕ ก.ย. 

๑.เชิงปริมาณ 
    นักเรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษา
ได้เข้าร่วมฝึกฝนทักษะทางภาษาองักฤษใน
โรงเรียนและชีวิตประจ าวัน 
จ านวนร้อยละ ๑๐๐ 
๒. เชิงคุณภาพ 
     นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีเจตคติ และความพึงพอใจใน
กิจกรรมไมต่่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

- ต.ค. ๒๕๖๒ 
–  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

นางศศธร ผาทอง/ 
นางสาวปวีณา  
บริบาล 

๔๓ พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒ ๒ ๑. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตร 
๒. พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
อุตสาหกรรม   
๓. พัฒนาการเรียนการสอนวิชา 
คหกรรม 
๔. พัฒนาการเรียนการสอนวิชางาน
อาชีพ 

๑.เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษามีโอกาสแสดง
ความสามารถตามความถนดั  
๒.เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้
ความสามารถของตนเองมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
การ ประกวดแข่งขันความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านในสาขา
วิชาชีพ 

๔๐,๐๐๐    ต.ค. ๒๕๖๒ 
–  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

นายประสิทธิ์   
แสงสิงห์   
และคณะ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียน
ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๙๘ 
 

๔๔ พัฒนาการผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒ ๒ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวางแผนจัดสรร
สื่อและอุปกรณ ์
กิจกรรมที่ ๒ ครูในกลุม่สาระได้น าสื่อ
ไปใช้กับผู้เรยีน 
 

๑.เชิงปริมาณ  
   ๑) ครูบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ    จ านวน  ๖    คน 
   ๒) นักเรียน    จ านวน  ๑,๓๙๗ คน 
๒.เชิงคุณภาพ 
   ๑) นักเรียนได้ใช้สื่อร้อยละ ๑๐๐ 

๓,๐๐๐ ต.ค. ๒๕๖๒ 
–  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

นายประสิทธิ์   
แสงสิงห์ 
 
 
 
 

๔๕ จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์
ทางนาฏศิลป ์

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒  ๔ ๔ ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 
  -อุปกรณ์ชุดนาฏศลิป ์

๑.เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
สามารถแสดงผลงานทางด้านศิลปะดนตรี 
นาฏศิลป์เพิ่มสูงขึ้น 
๒.เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยาได้ใช้สื่อ
ในกา รพัฒนากลุ่ ม ส าระการ เ รี ยน รู้
นาฎศิลป์ นักเรียนมีทักษะปฏิบัติทาง
นาฏศิลป์  เพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 
 

๑๗๒,๕๐๐ พ.ย. ๒๕๖๒ 
–  

มี.ค. ๒๕๖๓ 

 นางภัทรา  ตาอุด 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๙๙ 
 

๔๖ พัฒนาการเรียนการ
สอนทักษะการแสดง
ทางด้านนาฏศิลป ์

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒,๔ ๓ กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความทางด้าน
บุคลากรในดา้นการให้ความรู้ โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
  ๑. การสรรหา/เลือก บุคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
  ๒. การประสานงานเพื่อการ
ด าเนินการต่อคณะท างานในทุกทุก
ส่วน 
กิจกรรมที่ ๒ การด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการแสดงทางด้าน
นาฏศิลป ์
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เชิงปริมาณ 
   ๑) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
   ๒) นักเรียนกลุ่มสนใจ 
๒.เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้พัฒนาทางด้านการเรียนรู้
และด้านทักษะทางนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการ
ฝึกฝนคณุภาพของผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ทางนาฏศลิป ์

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

 นางภัทรา   
ดวงสีดา 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

สนอง 
จุดเน้น 

  สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมาย รร.

มาตรฐาน 
สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๐ 
 

๔๗ พัฒนาการเรียนการ
สอนทัศนศิลป ์
 
 
 
 
 
 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒,๔ ๔ กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความทางด้าน
บุคลากรในดา้นการให้ความรู้ โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
  ๑. การสรรหา/เลือก บุคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
  ๒. การประสานงานเพื่อการ
ด าเนินการต่อคณะท างานในทุกทุกส่วน 
กิจกรรมที่ ๒ การด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการแสดงทางด้าน
ทัศนศิลป ์

๑.เชิงปริมาณ 
   ๑ ) นัก เรี ยนทุกระดับชั้ นที่ เ รี ยน
รายวิชาสาระทัศนศิลป์ 
   ๒) นักเรียนกลุ่มสนใจ 
๒. เชิงคุณภาพ 
    นัก เรียนได้พัฒนาทางด้ านการ
เรียนรู้และด้านทัศนศิลป์ เพื่อเป็นการ
ฝึ กฝนคุณภาพของผู้ เ รี ย น โดย ใช้
กระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์ 

๓,๕๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาววไิลรัตน์  
แต้มทอง 

๔๘ พัฒนาวงโปงลาง 
 
 

พัฒนา
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ ๑. ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีวงโปงลาง  (เครื่อง
ช ารุด)  
๒. จัดซื้อวัสดุและอปุกรณ์ทางด้านดนตรี
โปงลาง 

๑.เชิงปริมาณ 
    มีอุปกรณ์ทางดนตรีที่มีคุณภาพ สามารถน าไป
เป็นสื่อที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน และการ
ฝึกซ้อม ร้อยละ 90 
๒. เชิงคุณภาพ 
     มีอุปกรณ์ ดนตรีโปงลาง ที่เพียงพอ 

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายกฤษดา   
ทิพยเนตร์/   
 นายน าพล   
พิมพ์จันทร ์

๔๙ ค่ายทักษะวง
โปงลาง 
 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒,๔ ๔ ๑. รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ 
๒. เรียนและฝึกปฏิบตัิ/เข้าค่าย 
๓. แสดงผลงานร่วมกับงานหรือ
กิจกรรมของโรงเรียนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑. เชิงปริมาณ 
     นักเรียนกลุ่มสนใจ  ๒๐ – ๓๐  คน  บรรเลง
ดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)ได ้
๒. ด้านคุณภาพ 
นักเรียนสามารถแสดงทักษะ บรรเลงดนตรี
พื้นเมือง(โปงลาง)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายกฤษดา   
ทิพยเนตร์    
นายน าพล   
พิมพ์จันทร ์

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๑ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
 เป้าหมาย  

รร.มาตรฐาน 
สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๐ พัฒนาปรับรูปวง 
โยธวาทิต 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ ๑. ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีวงสตริง  
(เครื่องช ารุด)  
๒.  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางด้าน
การบรรเลง โยธวาทติ 

๑.เชิงปริมาณ 
   มี อุ ป ก ร ณ์ ท า ง ด น ต รี ที่ มี คุ ณ ภ า พ 
สามารถน าไปเป็นสื่อที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน และการฝึกซ้อม ร้อยละ 90 
๒.เชิงคุณภาพ 
   มีอุปกรณ์ การบรรเลงโยธวาทิต  
ที่เพียงพอ 

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายวิทยา  
นามพันธ ์

๕๑ ค่ายทักษะวงโยธวาทิต ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒,๔ ๓ ด าเนินการตามแผน 
- เข้าค่ายวงโยธวาทิต 

๑.เชิงปริมาณ 
นักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการทกุคนได้มี
โอกาสแสดงออกทางดนตรีดา้นทักษะการ
บรรเลงวงโยธวาทิต 
๒.เชิงคุณภาพ 
   ๑) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมทีักษะ
ขั้นพื้นฐานในการบรรเลงวงโยธวาทิตได้
อย่างถูกต้อง และเป็นสากล 
   ๒) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถ
เข้าร่วมบรรเลงในวงโยธวาทิตโรงเรียน 
ศรีรัตนวิทยาได ้
 

-  ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายวิทยา   
นามพันธ ์

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๒ 
 

๕๒ พัฒนาวงสตริง 
 
 
 
 
 

ด้าน 
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ ๑. ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีวงสตริง  
(เครื่องช ารุด)  
๒. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางด้าน
ดนตรสีตริง 
 
 

๑.เชิงปริมาณ 
    มีอุปกรณ์ทางดนตรีที่มคีุณภาพ 
สามารถน าไปเป็นสื่อท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน และการฝึกซ้อม ร้อยละ 90 
๒.เชิงคุณภาพ 
    มีอุปกรณ์ ดนตรสีตริง ท่ีเพียงพอ 

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

– 
 ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายวิทยา   
นามพันธ ์

๕๓ พัฒนาการเรียนการสอน
ทักษะการแสดงทางด้าน
ดนตรไีทย 
 
 
 
 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๒,๔ ๔ กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความ
ทางด้านบุคลากรในด้านการให้
ความรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  ๑. การสรรหา/เลือก บุคลากรทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 
  ๒. การประสานงานเพื่อการ
ด าเนินการต่อคณะท างานในทุกทุก
ส่วน 
กิจกรรมที่ ๒ การด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการแสดงทางด้านดนตรี
ไทย 
 
 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑) นักเรียนทุกคนท่ีเรียนรายวชิา 
ดนตรไีทย 
    ๒) นักเรียนกลุ่มสนใจ 
๒. เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนได้พัฒนาทางด้านการเรียนรู้
และด้านทักษะทางดนตรไีทย เพื่อเป็นการ
ฝึกฝนคณุภาพของผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ทางดนตรีไทย 

๕,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาวประภัสรา  
มาสกลุ 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๓ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๔ 
 

ศรีรัตนวิทยา  
ฟุตบอลอะคาเดม ี
 
 
 
 

ด้านคุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
กิจกรรมที่ 2 ฝึกซ้อมนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมใหเ้ข้าร่วมการ
แข่งขัน 

๑.เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา โดยแยก
ออกเป็น 3 รุ่น 
  -รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  30  คน 
  -รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  30  คน 
  -รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  30  คน 
  -นักเรียนโรงเรียนศรรีัตนวิทยารอ้ยละ 
60 % หันมาเล่นกีฬาเพิ่มมากข้ึน 
และน าไปสู่นักกีฬาโรงเรยีน   
๒.เชิงคณุภาพ 
- นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนของโรงเรียน 
ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มตามศักยภาพ และมีมาตรฐานการ
เล่นในระดับที่สูงขึน้  
   -มีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลของ
โรงเรียนให้มีมาตรฐานทีสู่งขึ้นเป็นที่
ยอมรับในระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศ 
  นักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา โดย
แยกออกเป็น 3 รุ่น 

๖๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายจารุณ  
ยะลา 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๔ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ 
 

ส่งเสริมอัจฉรยิภาพ
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางด้านกีฬา 

ด้านคุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ - กีฬาภายใน 
- ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 
- กีฬาสัมพันธ์ในโรงเรยีน และ
ชุมชน    
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเรียน
การสอน 
 

๑.เชิงปริมาณ 
   1) นักเรียนร้อยละ 90 รักกีฬา และการ
ออกก าลังกาย  
   2) นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัย
และบุคลิกภาพท่ีดี  
   3) นักเรียนร้อยละ 90  ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ 
สภาวะทีเ่สี่ยง ต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 
๒.เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑๗,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายมานชิ  
ธรรมนิยม 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๕ 
 

๕๖ พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

ด้านผู้เรียน ๑ ๒ ๒ ๑. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
วิชาการสังคมศึกษา  
๒. ตอบปัญหาทางวิชาการสังคม
ศึกษา 5 สาระ 
๓. ส่งเสริมตอบปัญหา
ประชาธิปไตยและกฎหมาย 

๑. เชิงปริมาณ 
    จ านวนนักเรียนส่วนมากมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยของสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
๒.เชิงคุณภาพ 
    จ านวนนักเรียนส่วนมากมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยของสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าหนดระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 

- ต.ค. 
๒๕๖๑ – 

ก.ย. 
๒๕๖๒ 

นายเพียรไพร   
เคารพ/ 
นางสุวณี  ลือชา/ 
นางสาวณัฐยาภรณ์   
ติละบาล/ 
นางเสาวคนธ์  
เชื้อดี 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๖ 
 

๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

ด้านผู้เรียน ๓ ๒ ๒ ๑. ครูจดัท าเอกสารประกอบ
ความรู ้
๒. ครูจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตสื่อ 3. ครูจัดท าสื่อการเรียน
การสอน 
 

๑.เชิงปริมาณ 
    ๑) ครูทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจ ใน
เรื่องสื่อท่ีผลิตขึ้นนั้น ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๘๐ 
     ๒) นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ ในสื่อ
ที่ครูน ามาจดัการเรียนการสอน ไมน่้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
๒.เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนเกิดทักษะการเรยีนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ดมีากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๕๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางนิตยาภรณ์  
ใจเรือง 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๗ 
 

๕๘ ส่งเสริมวิถีพุทธความเป็น
ไทย 

ด้านผู้เรียน ๑ ๑ ๕ กิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธความเป็น
ไทย 
- วันวิสาขบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันเข้าพรรษา 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมส่งเสรมิระเบียบวินัย 
การปฏิบัตตินตามกฏหมาย 
- ยกย่องเชิดชูนักเรียนท่ีมีความ
ซื่อสัตย ์
- ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมส่งเสรมินักเรยีนให้มี
ความใฝ่รู่ใฝ่เรยีน  
งเสริมค่านิยม  
 
 
ส่งเสริมนักเรียนให้มีความใฝ่รู่ใฝ่
เรี 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑) นักเรียนโรงเรียนศรรีัตนวิทยา 
จ านวน 1,397 คน 
    ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนศรีรตันวิทยา จ านวน 112 คน 
๒. เชิง๒คุณภาพ 
    นักเรียนเป็นคนมีคณุธรรมจริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคณุค่าของการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ
การปฏิบัตตินเพื่อการอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

๒๐,๐๐๐ 
 

ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายอิทธิศักดิ์  
พรมภักดิ ์

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๘ 
 

๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

พัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด 

ด้านนักเรียน ๑ ๑ ๒ 1. อบรมหลักสูตรผู้น ายุวกาชาด
ช้ันม.1       
2. เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดชั้นม.2  
3. ทัศนศึกษาเชิงส ารวจยุวกาชาด
ช้ันม.3          
4. เดินสวนสนามวันสถาปนายุว
กาชาด      
5. พิธีเข้าประจ าหมูยุ่วกาชาดชั้น 
ม.1     

๑. เชิงปรมิาณ   
   1) ผู้เรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม  
100 % 
   2) ผู้เรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม 
๒. เชิงคุณภาพ 
   1) ผู้เรียนเห็นคณุค่าของตนเอง  มีวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านยิมอันพึง
ประสงค ์
   2) ผู้เรียนมีทักษะในการจดัการ  การ
ท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
เป็นอย่างด ี
   3) ผู้เรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
และปฏิบตัิตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   4) ผู้เรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และ
ปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
   5) ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี 
เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกจิกรรม 
 
 

๒๐,๕๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางส าเร็จ   
สุนทรา 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๐๙ 
 

๖๐ พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร 

๒ ๑ ๑ ๒ ๑. ประชุมช้ีแจงนักเรียนที่จะ
สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
๒. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารช้ันปี
ที่ ๑ 
๓. คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบสมรรถภาพเข้าเป็น
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1 
๔. นักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปี
เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
๕. อบรมเสริมสร้างวินัย 
และจราจร นักศึกษาวิชาทหาร
ทุกช้ันปีเข้ารับการฝึกกิจกรรม
ภาคสนาม 

๑. เชิงปริมาณ    
    นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีรัตนวิท
ยา จ านวน ๘๐ คน 
๒. เชิงคุณภาพ      
    ๑) นักเรียนโรงเรียนศรรีัตนวิทยา 
ได้รับการพัฒนาคณุลักษณะอันพึง
ประสงคด์้านการรักชาติ การมีระเบียบ  
วินัย และจิตสาธารณะ 
     ๒) นักเรียนโรงเรยีนศรรีัตนวทิยา มี
ความรักในสถาบัน และความเป็นนักเรียน
โรงเรียนศรีรตันวิทยา 
 

๑,๐๐๐   ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายทนง   
สืบนุการณ์ 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๐ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียน
ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖๑ พัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือ 

ด้านนักเรียน ๑ ๑ ๒ ๑1) กิจกรรมอบรมหลักสตูรนาย
หมู่ลูกเสือ  ม.1    
๒) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  ม.2 
๓) กิจกรรมเดินทางส ารวจ/บ าเพญ็
ประโยชน ์  
๔) กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
๕) กิจกรรมวันวชิราวุธ 
    

๑.เชิงปริมาณ 
   ๑) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจ  ๑๐๐ % 
   ๒) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญๆ
ทุกกิจกรรม 
๒.เชิงคุณภาพ 
   ๑) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มวีินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 
   ๒) นักเรียนมีทักษะในการจัดการ  การ
ท างาน  สามารถปรับตัวเขา้กับสังคมได้เป็น
อย่างด ี
   ๓) นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   ๔) นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และปฏิบัติ
ตามวิถีทางแห่งประชาธปิไตย 
   ๕) นักเรียนรู้จกัการคิดวิเคราะห ์เป็นคนดี 
เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 
 
 
 
 

๒๓,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายวิทยา   
นามพนัธ ์

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมาย 

รร.มาตรฐาน 
สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียน
ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๑ 
 

๖๒ พัฒนากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

ด้านนักเรียน ๑ ๑ ๒ ๑) จิตอาสาภายในโรงเรียน 
   - จิตอาสาพาสะอาด 
๒) จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
   - จิตบริการ ด้วย IS3 

๑. เชิงปริมาณ  
    ผู้เรียน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา  ในปี
การศึกษา 2562-2563 
๒. เชิงคุณภาพ     
    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
และจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๑  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๒ 

นางพิชญา   
สืบนุการณ ์

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๒ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมาย 

รร.มาตรฐาน 
สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียนข้อ
ที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ พัฒนางานแนะแนวสู่การ
บริการรอบด้านเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 

๒ ๖ ๕ ๕ ๑. กิจกรรมงานแนะแนวสญัจร  
๒. กิจกรรมเรียนรวม  
๓. กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนช้ันม.3 
และม.6 และมอบประกาศนียบตัร  
๔. กิจกรรมตดิตามผลการศึกษาตอ่  
๕. กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนา 
ห้องแนะแนว  
๖. กิจกรรมโครงการ YC เพื่อนที่
ปรึกษา  
๗. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาต่อ 
๘. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ
นักเรียน 
๙. กิจกรรมบริการและส่งเสรมิ
สารสนเทศแก่ผูเ้รียน 
 
 
 

๑.เชิงปริมาณ  
   ๑. บุคลากรและนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนไดร้ับบริการ  100 % 
   ๒. ห้องแนะแนวมีวัสดุอุปกรณอ์ านวย
ความสะดวกด้านการเรยีนการสอน ๙๐ 
% 
๒. เชิงคุณภาพ 
    ๑)บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้รับ
บริการดา้นแนะแนวอย่างมีประสทิธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
    ๒) นักเรียนไดรู้้จักตัวเองทั้งด้านการ
ปรับตัว สังคม อารมณ์และสติปญัญาไดด้ี
ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 

๕๙,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางรุ่งอโณทัย  
อ้อมแก้ว 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกลยุทธ์
โรงเรียนข้อที่ 

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๓ 
 

๖๔ พัฒนางานห้องสมุด ด้านคุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๔ ๔ ๑. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๒. กิจกรรมพัฒนาห้องสมดุ 
    - จัดซื้อหนังสือและคู่มือทางการ   
      ศึกษา 
    - จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร 
    - จัดซื้ออุปกรณ์งานเทคนิค    
      ห้องสมุด 
    - จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
      ซ่อมบ ารุงห้องสมุดอินเทอร์เน็ต 

๑.เชิงปริมาณ  
    ๑) ผู้เรียนส่วนมากมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 
     ๒) ผู้เรียนสว่นมากอ่านหนังสือบทความหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สัปดาห์ละ5ชัว่โมง หรือมากกว่า 
     ๓) ผู้เรียนสว่นมากยืมหนังสือ สื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่ง
เรียนรู้ มากกว่า10เล่ม/ภาคเรียน) 
     ๕) ผู้เรียนสว่นมากมีผลงานอันเกิดจากการ
ค้นหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆรอบตัว มากกว่า ๓ ชิ้นต่อภาคเรียน        
๒. เชิงคณุภาพ 
    ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว ร้อยละ 90 
- ผู้เรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพมิพ์ต่างๆ 
สัปดาห์ละ 5 ชัว่โมง หรือมากกวา่ ร้อยละ 90 
- ผู้เรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนกิส์ สิง่พิมพ์
จากหอ้งสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติมอง  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มากกว่า10เล่มต่อภาค
เรียน)ร้อยละ90 
- ผู้เรียนมีผลงานอันเกิดจากการค้นหาความรู้
จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อตา่งๆ รอบตัว 
มากกว่า 3 ชิ้นต่อภาคเรียน ร้อยละ 90 

๒๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาวนุชนภาลัย  
เหลือนึก 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียนข้อ
ที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๔ 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ยอดจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐  บาท (งบอุดหนุน) 
๖๕ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านนักเรียน ๑ ๑ ๒ ๑. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  

๒. จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน
สาธารณสุข อย.น้อย 
๓. ตรวจสุขภาพและเจาะหาหมู่เลอืด
ให้แก่นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 
๔. จัดซื้อพัสดุ ครภุัณฑ ์
เพื่อพัฒนางานพยาบาล 

๑.เชิงปริมาณ  
   ๑) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรยีนศรรีัตนวิทยาทุกคนได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพอนามัย 
    ๒) มีสถานท่ีให้บริการด้านสาธารณสุข 
วัสดุอุปกรณ์ ครบถ้วน สมบูรณ ์
๒.เชิงคุณภาพ 
   ๑) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรยีนศรรีัตนวิทยามคีวามพึง
พอใจใน งานอนามัยโรงเรียนอยู ่
ในระดับมาก 
   ๒) ผลการประเมินนักเรยีน ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรรีัตน 
วิทยา ในด้านสุขภาพ อนามัย 
สมบูรณ์ แข็งแรงดี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

 – 
 ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาวรัตนชนก  
ศรีกุล 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียนข้อ
ที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๕ 
 

๖๖ พัฒนางานประชาสัมพันธ์ ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ ๑. แจ้งและประสานงานผูเ้กี่ยวข้อง 
๒.  ด าเนินการตามโครงการ 

๑.เชิงปริมาณ  
   ๑) คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รบั
ข่าวสาร ทันเหตุการณ์จากข้อมลู สิ่งพิมพ์
และเว็บไซต์ของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา 
    ๒) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชนโดยการเข้ารว่ม
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา 
๒.เชิงคุณภาพ  
   ๑) โรงเรียนได้รบัความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจาก
ผู้ปกครองและชุมชน โดยผ่านทางสิ่งพิมพ์ 
หนังสือราชการและเว็บไซต์ของโรงเรียน
เป็นอย่างด ี
   ๒) โรงเรียน ผูป้กครองและชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดตี่อกันและเกิดความ
เข้าใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน
เป็นอย่างด ี

๒๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

– 
 ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางอาทิตยา
ภา  ชาบุญ
เรือง 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๖ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖๗. 
 
 
 
 
 
 

 

สืบสานวัฒนธรรม   
สานสมัพันธ์ชุมชน 

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ กิจกรรมที่ด าเนินการ  
กิจกรรมที่ ๑ ร่วมประเพณี
งานบุญบั้งไฟ  
๑.๑ จัดขบวนแห่บั้งไฟ  
๑.๒ จัดขบวนนางร า 
กิจกรรมที่ ๒ เข้าร่วม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
๒.๑ จัดขบวนแห่เทียน  
๒.๒ จัดขบวนนางร า 
กิจกรรมที่ ๓ เข้าร่วมงาน
ของดีศรีรัตนะ  
๓.๑ จัดขบวน ผัก ผลไม้ 
ข้าวโพดหวาน  
๓.๒ จัดขบวนนางร า 
 
 

๑. เชิงปริมาณ  
    โรงเรียนศรรีัตนวิทยาเขา้ร่วมงาน
ประเพณี ต่างๆ ร่วมกับชุมชน  
๒. เชิงคุณภาพ  
    ๑) โรงเรียนมภีาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ จากชุมชน หน่วยงาน องค์กร  
    ๒) โรงเรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น  
    ๓) ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการของโรงเรยีน 
 

๑๕,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ – 

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

นางสาวณัฏฐากุล
ยา   
จันทร์เปรียง 

 
ที ่

ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๗ 
 

๖๘ งานปฏิคม ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

๑. เชิงปริมาณ 
    มีวัสดุ-อุปกรณส์ าหรับให้บริการอย่าง
เพียงพอ  
๒. เชิงคุณภาพ 
    ๑) มีวัสดุ-อุปกรณส์ าหรับให้บริการที่
มีคุณภาพ  
    ๒) คณะผู้ศึกษาดูงานมีความพงึ
พอใจในบริการที่ไดร้ับจากงานปฏคิม ใน
ระดับคณุภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐   ต.ค. 
๒๕๖๒ – 

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

นางพัชรี   
มั่นทองพิทักษ์ 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๘ 
 

๖๙ พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหาร ๒ ๕ ๑ ช่ือกิจกรรมที่ ๑ พัฒนาอาคาร
สถานท่ี    
- จัดท าศาลาที่พัก   
- จัดท าม้านั่งพัก   
- ปรับปรุงระบบระบายน้ า  
- ก าจัดขยะมลูฝอย   
- ปรับซ่อมระบบไฟฟ้า  
- ปรับซ่อมห้องน้ าห้องส้วม  
- ประซ่อมประตูหน้าต่างอาคา 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนหย่อม  
- ปลูกไม้ใหญเ่พื่อให้ร่มเงา 
   

๑. เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑๑๐  คน นักเรียน ๑,๓๙๗  คน   
- ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป  
- หน่วยงานทุกหน่วยงานในอ าเภอศรี
รัตนะ 
๒. เชิงคุณภาพ 
- สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ การจดัการเรยีนรู้  
- อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆภายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
ปลอดภัยและ เหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 
 

๒๑๒,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ –  

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

นายบุญเลิศ   
พลชล ี

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๑๙ 
 

๖๙ พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหาร ๑ ๕ ๑ กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการดูแล
รักษาความสะอาดในโรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท าความ
สะอาด   
- จัดท าโรงพักขยะ   
- จัดท าเตาเผาขยะแบบปลอด
มลพิษ   

๑.เชิงปริมาณ 
    - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๑๐  คน   
      นกัเรียน ๑,๓๙๗  คน   
    - ผู้ปกครองและประชาชนทัว่ไป  
    - หน่วยงานทุกหนว่ยงานในอ าเภอศรีรัตนะ๔)     
     นักเรียนได้ปฏิบตัิกิจกรรมสร้างความ   
     ปลอดภัยในและนอกโรงเรียน 
     ๒-๓ ครั้ง 
 ๒.เชิงคุณภาพ 
  - ห้องเรียน และ สภาพแวดล้อมภายโน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มคีวาม
ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ การ
จัดการเรียนรู ้
 

๙,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายเทพ  จันทคาศ 

พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหาร ๒ ๕ ๑ กิจกรรมที่ ๓ พัฒนางาน
สาธารณูปโภค  
 

๑. เชิงปริมาณ 
    โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น้ าประปา น้ า
ดื่ม ท่ีไดม้าตรฐาน ๑๐๐ %  
๒. เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น้ าประปา น้ า
ดื่ม ท่ีไดม้าตรฐาน และมีคุณภาพ  

๙๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

– 
 ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายปัณณวัฒน์  
ทองดี 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยอดจัดสรร ๕๙๗,๐๐๐  บาท (แยกเป็น งบอุดหนุน  ๙๗,๐๐๐  บาท  งบเรียนฟรี  ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๐ 
 

๗๐ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมโรงเรียน
สู่สังคมแห่งการเรยีนรู ้

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๔ ๔ 
 
 
 
 

๑) กิจกรรมขยายและปรบัปรุง
ระบบเครือข่าย   
๒) กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบ ารุง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ไอซีที   
๓) กิจกรรมเช่าสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ภายในโรงเรยีนราย
เดือน   
๔) กิจกรรมเช่าพื้นทีเ่พื่อฝาก
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน  
๕) กิจกรรมเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรยีนการสอน  
   

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑) นักเรียนจ านวน   1,397    คน   
    ๒) ครูและบุคลากรจ านวน 
 ๑๑๐   คน 
    ๓) ชุมชนและหน่วยงานในเขตพื้นที่
บริการ   ๑๐   ชุมชน/ หน่วยงาน 
๒. เชิงคุณภาพ 
    ๑)  โรงเรียนมีการสร้างและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาระดับ 
ดีมาก 
    ๒)  โรงเรียนมีการใช้ประโยชนจ์าก
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียน บุคลากร 
และชุมชน ระดับดีมาก 
 
 
 
 

๕๘๔,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ – 

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

นายจิรศักดิ์   
ใจเรือง 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๑ 
 

๗๑ โครงการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

ด้านบริหาร 
 

 

๒ ๖ ๕ ๑. จัดซื้อ  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  
วัสดุอุปกรณ์   
๒. ให้บริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยี  เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และ
บริการชุมชน 

๑. เชิงปริมาณ 
    ครู – นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนตลอดจนชุมชนไดร้ับบริการการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการ
ชุมชนได้ ๑๐๐% 
๒. เชิงคุณภาพ 
    ครู – นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน ตลอดจนชุมชนไดร้ับบรกิาร
การใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการ
ชุมชนได้ดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐  ต.ค. 
๒๕๖๒ – 

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

นายกฤษดา  
ทิพยเนตร์ 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๒ 
 

๗๒ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
และส่งเสริมสนับสนุน
การใช้สื่อการเรียนการ
สอนนวัตกรรม 
 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๓ ๔ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
และการใช้ Application ในการ
เรียนการสอน 

๑.เชิงปริมาณ 
   ๑)  นักเรียนจ านวน   1,397    คน 
   ๒)  ครูและบุคลากรจ านวน    
๑๑๐   คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
    ๑) ครูให้สามารถสรา้งสื่อการเรียน
การสอนด้วยตนเองระดับดมีาก 
    ๒) นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการเรียนการสอนในรูปแบบตา่งๆ 
ระดับดีมาก 

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

– 
 ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายจิรศักดิ์   
ใจเรือง 

ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดสรร ๒๐๑,๕๐๐ บาท (งบอุดหนุน) 
๗๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
ด้านบริหาร ๑ ๔ ๕ 1. กิจกรรมคู่มือการด าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านและจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานนักเรยีน   
3. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  
4. กิจกรรมส่งต่อนักเรียน  
5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑) นักเรียนโรงเรียนศรรีัตนวิทยา 
1,397  คน 
    ๒) ครูโรงเรียนศรีรตันวิทยา  
๑๑๐  คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
และอยู่ในสังคมได้อยา่งปกติสุขคดิเป็น
ร้อย ๙๐ 

๙๖,๕๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ – 

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

นางนิตยาภรณ์  
ใจเรือง 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๓ 
 

๗๔ จราจร  ความปลอดภัย ด้านบริหาร ๒ ๑ ๕ ๑. กิจกรรมอบรมนักเรียน
การจราจรและความปลอดภัย  
๒. กิจกรรมจัดท าเครื่องหมาย
จราจรในโรงเรยีน    
๓. กิจกรรมลาดตระเวนรอบ
นอกโรงเรียน    
๔. กิจกรรมเวรประจ าวัน   
๕. กิจกรรมให้บริการรถรับส่ง 
    

๑. เชิงปริมาณ 
    - นักเรียนทุกคนเดินทาง
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวก
นิรภัยร้อยละ ๑๐๐     
    - นักเรียนใช้รถจักรยานยนตไ์ดอ้ย่าง
ถูกต้องได้ร้อยละ ๙๐ 
    - นักเรียนอายุ 15 ปี ได้ท าใบขับข่ีได้
ร้อยละ ๖๐ 
       - นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมสร้าง
ความปลอดภัยในและนอกโรงเรียน ๒-๓ 
ครั้ง 
๒. เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีความปลอดภัยขับข่ี
ปลอดภัย 
 

๓,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

– 
 ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาวภาติยา  
จิรังดา/  
นายน าพล  
พิมพ์จันทร์/ 
นายณรงค์ศักดิ์  
หาญกล้า 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๔ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 

ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๗๕ โรงเรียนคุณธรรม ด้านนักเรียน ๑ ๑ ๒ ๑. ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ 
และระเบียบ วินัย     
๒. ส่งเสริมพัฒนา ดา้นคุณธรรม  
จริยธรรม    
๓. ส่งเสริมพัฒนาด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
๔. กิจกรรมวันส าคัญ  
๕. ส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์   
๖. ยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรยีนผู้
ประพฤติด ี
 
 
 
 
 
 
   

๑. เชิงปริมาณ 
   - นักเรียนโรงเรียนศรีรตันวิทยา  
๑,๓๙๗  คน 
   - ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีรตั
นวิทยา ๑๑๐  คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
    - นักเรียนมีวินัยในตนเอง  
    - นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ได้ถูกต้องจบตาม
โครงสร้างหลักสูตร ๒๕๕๑ 

๕๐,๐๐๐   ต.ค. 
๒๕๖๒ – 

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

นายเพียรไพร  
เคารพ /  
นางวรัญญา  
ค าภาบุตร / 
นายอิทธิศักดิ์  
พรมภักดิ ์

ที่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที่ 

จุดเน้น 
สพม.๒๘ 
ข้อที่ 

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียน
ข้อที่ 

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๕ 
 

๗๖ โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

ด้านนักเรียน ๑ ๑ ๑ ๑. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า
ห้องเรียนสีขาว   
๒. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนและ
สุ่มตรวจปัสสาวะ   
๓. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันยาเสพติด   
๔. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
๕. กิจกรรมวันงดสูบบหุรี่แห่งชาติ
๖. กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE   

๑.เชิงปริมาณ 
    ๑) นกัเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนสขีาว 
    ๓) นกัเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมหรืออบรมจากพระวทิยากร 
     ๔) นกัเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาตอ่ต้านยาเสพติด 
     ๕) นกัเรียนรอ้ยละ ๙๐ เข้าร่วมกจิกรรม
ทักษะชวีิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     ๖) นกัเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ ตระหนักต่อโทษ
ของสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 
     ๗)นกัเรียนรอ้ยละ๙๕ปลอดจากสารเสพติด 
     ๘) นกัเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ 
๒. เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ
ระดับด ี
๓.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด
และอบายมุขที่เหมาะสมตามวัยอย่างตอ่เนือ่ง
ด้วย  การบูรณาการหลกัสูตรอย่างมีคุณภาพ
ระดับด ี    
๓.๒.๓ โรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติดและเป็น 
“สถานศกึษาสีขาว  ปลอดยาเสพตดิ” 

๑๒,๐๐๐   ต.ค. 
๒๕๖๒ – 

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

นางสาวสมใจ  
เกษกุล 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
เป้า

หมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียน
ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๖ 
 

๗๗ ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

ด้านนักเรียน ๑ ๑ ๑ 
 

๑. กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 
   
๒. กิจกรรมอบรมสภานักเรยีน
  
๓. กิจกรรมศึกษาดูงานงานสภา
นักเรียน๔. กิจกรรมส่งเสรมิสภา
นักเรียน 
๕. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้อง
สภานักเรียน   

๑.เชิงปริมาณ 
    ๑) นักเรียนท าหน้าท่ีของตนเองได้
อย่างสมบูรณ์ร้อยละ ๙๐ 
    ๒) นักเรียนทุกคนสามารถเป็นผู้น า
และผูต้ามทีด่ีไดร้้อยละ ๑๐๐ 
    ๓) นักเรียนสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นไดร้้อยละ ๑๐๐ 
     ๔) นักเรียนมีความคดิสร้างสรรค์
สามารถช่วยเหลือให้ค าแนะน าชุมชน
ได้ร้อยละ ๙๐ 
     ๕) นักเรียนสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไดร้้อยละ ๑๐๐ 
๒.เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนศรีรตันวิทยา ไดฝ้ึก
ปฏิบัติตนเป็นประชาธิปไตยด้วยการ
ปฏิบัติจริง 
 

๓๗,๐๐๐   ต.ค. 
๒๕๖๒ – 

ก.ย. 
๒๕๖๓ 

นางเสาวคนธ์ 
เชื้อดี 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
เป้า

หมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียน
ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๗ 
 

๗๘ เสรมิสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา   
“โรงเรียนสุจรติ” 

ด้านผู้เรียน ๑ ๔ ๑ ๑. กิจกรรมจัดท าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
๒. กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีนตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 
   ๒.๑ แต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
   ๒.๒จัดคา่ยเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน 
๓. กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี

๑. เชิงปริมาณ 
     ๑) นักเรียนโรงเรยีนศรรีัตนวทิยา 
๑,๓๙๗  คน 
     ๒) ครูโรงเรียนศรีรตันวิทยา  
๑๑๐  คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
     ๑) นักเรียนผ่านการประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาเป็น
รายบุคคล ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
     ๒) นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5  
ประการของโรงเรียนสุจรติ ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 
     ๓) ครูมีแผนการจดัการเรียนรูต้าม
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาและมีบนัทึก
หลังสอน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไ 

๓,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 –  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นายภูมลิักษณ์  
ใจเรือง 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
เป้าหมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนองกล
ยุทธ์

โรงเรียน
ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดสรร ๑,๖๓๐,๕๐๐ บาท (งบอุดหนุน ๒๘๐,๕๐๐ งบเงินรายได้ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ) 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๘ 
 

๗๙ โครงการพัฒนางานธุรการ 
(งานสารบรรณกลาง) 

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ ๑. ด าเนินการส ารวจราคาวัสดุ/ 
  อุปกรณ ์
๒. จัดท าระบบ 
งานธุรการ-งานสารบรรณ เอกสาร
ต่างๆ 
๓. ด าเนินงานธรุการ-งานสารบรรณ  
     - ลงทะเบียนหนังสือเข้าและ
จัดพิมพ์หนังสือออก 
     - พิมพ์งานท่ีได้รับหมอหมายจาก
ฝ่าย/งานต่างๆ 
    - บริการงานด้านอื่นๆ 

๑. เชิงปริมาณ 
     - ร้อยละ ๙๐  ของคณะครู
และบุคลากรมีความพึงพอใจการ
ด าเนินงานธุรการ 
     - ร้อยละ ๑๐๐ ของงาน
ธุรการ- งานสารบรรณบริการงาน
ธุรการ-งานสารบรรณให้แก่คณะ
ครูและหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง  
๒. เชิงคุณภาพ 
    - การด าเนินงานธุรการ – สาร
บรรณ มีความเป็นระบบ สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน  
    - เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบธุรการ
(งานสารบรรณกลาง)ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

– 
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาวกุลชญา  
อุราเลิศ 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
เป้า

หมายรร.
มาตรฐาน 

สากล 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๒๙ 
 

๘๐ โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานบุคคล 

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ กิจกรรมที่ ๑ จ้างบุคลากร 
๑. ท าสัญญาจ้าง 
๒. อบรมและให้ความรู้ดา้นการ
ปฏิบัติงานและปฏิบตัิตน 
๓. มอบหมายงานให้ปฏิบัต ิ

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑) โรงเรียนจ้างครูอตัราจา้ง    
จ านวน  ๓  อัตรา  
     ๒) โรงเรียนจ้างบุคลากร
สนับสนุนการจัดการศึกษา  
จ านวน  ๒  อัตรา 
๒. เชิงคุณภาพ 
     ๑) ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน ท้ังด้านความรู้ 
และคณุธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 
      ๒) บุคลากรสนับสนุนการจดั
การศึกษาให้บริการแก่นักเรยีน ครู 
ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ
สะดวก๒. 

- ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาว
สุคนธ์ทิพย์  
ใจอ่อน 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๐ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

      กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างขวัญ 
และก าลังใจ 
  - ช่อดอกไม้ ของขวัญ ของที่ระลกึ  
  - เยี่ยมป่วย เยี่ยมคลอด รับขวัญ     
    สมาชิกใหม่บุคลากร ช่วยเหลือ    
    บุคลากรประสบภยั 
  - งานเกษียณ 
  - เงินสนับสนุน  
  - เกียรติบัตร 

๑. เชิงปริมาณ 
    ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีรตั
นวิทยาจ านวน ๑๑๐ คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
    ๒) ครูและบุคลากรโรงเรียนศรี
รัตนวิทยาร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการ
เสริมขวัญและก าลังใจ 
     ๓) ครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจร้อยละ ๙๐ 

๓๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาว 
มัทนา แย้มใส 

๘๑ โครงการพัฒนาการงาน
ระเบียบวินยัครู บุคลากร 
และทะเบยีนประวัต ิ

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑    งานทะเบียนประวัติ 
กิจกรรมที่ ๒    การลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ 

๑. เชิงปริมาณ 
   ๑) มีทะเบียนประวัติและข้อมูล
ของครูและบุคลากรทุกคน 
   ๒) ครูและบุคลากรทุกคนไดร้ับ
สิทธิประโยชน์อันควร ตามระเบียบ
และกฎหมาย 
   ๓ ครูและบคุลากรทุกคนไดร้ับ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อใช้
ในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน
และค่าจา้ง 
   ๔) มีวัสดุครภุัณฑ์จ านวนท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

๕,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางจินห์จุฑา  
มิ่งมิตรวิบลูย ์

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๑ 
 

       ๒. เชิงคุณภาพ 
   ๑) ทะเบียนประวตัิครูและ
บุคลากรทุกคนถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน พร้อมให้บริการ1.
ทะเบียนประวัติครูและบคุลากรทกุ
คนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน 
พร้อมให้บริการ 
   ๒) ครูและบุคลากรทุกคนไดร้ับ
สิทธิประโยชน์อันควร ตามระเบียบ
และกฎหมาย 
   ๓) ครูทุกคนมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
  ๔). คณะครู และบคุลากรมีความ 
พึงพอใจต่อการบริการในระดับดมีาก 
 
 
 
 
 
 

   

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๒ 
 

๘๑ โครงการพัฒนาการงาน
ระเบียบวินยัครู บุคลากร 
และทะเบยีนประวัต ิ

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ งานทะเบียนประวัต ิ
กิจกรรมที่ ๒ การลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ 

๑. เชิงปริมาณ 
   ๑) มีทะเบียนประวัติและข้อมูล
ของครูและบุคลากรทุกคน 
   ๒) ครูและบุคลากรทุกคนไดร้ับ
สิทธิประโยชน์อันควร ตามระเบียบ
และกฎหมาย 
   ๓ ครูและบคุลากรทุกคนไดร้ับ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อใช้
ในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน
และค่าจา้ง 
   ๔) มีวัสดุครภุัณฑ์จ านวนท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางจินห์จุฑา  
มิ่งมิตรวิบลูย ์

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๓ 
 

       ๒. เชิงคุณภาพ 
   ๑) ทะเบียนประวัติครูและ
บุคลากรทุกคนถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน พร้อมให้บริการ1.
ทะเบียนประวัติครูและบคุลากรทกุ
คนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน 
พร้อมให้บริการ 
   ๒) ครูและบุคลากรทุกคนไดร้ับ
สิทธิประโยชน์อันควร ตามระเบียบ
และกฎหมาย 
   ๓) ครูทุกคนมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
  ๔). คณะครู และบคุลากรมีความ 
พึงพอใจต่อการบริการในระดับ ดมีาก 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางจินห์จุฑา  
มิ่งมิตรวิบลูย ์

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๔ 
 

๘๒ โครงการพัฒนาคร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ด้านครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

๓ ๓ ๓ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑. อบรมครูใช้สื่อ ICT เพื่อผลิตสือ่การ
สอน 
๒. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
๓. อบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดงูาน
เพื่อพัฒนาครู 

๑. เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน   ๙๔  คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
๒. เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ 
๓. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือ
เป็นวิทยากร 
๔. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางกวินทรา
ภรณ์  โกศล 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๕ 
 

๘๓ โครงการพัฒนางาน 
เวรยาม 

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ ๑. จัดท าตารางเวรยาม 
๒. จัดท าค าสั่งการอยู่เวรยามเสนอ
ผู้บริหาร 
๓. แจกค าสั่งการอยู่เวรยามแก่ครแูละ
บุคลากร 
๔ .ติดป้ายชื่อการอยู่เวรประจ าวันที่
หน้าห้องฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
๕. น าสมุดเวรยามไปวางไว้ใหผัู้อยูเ่วร
บันทึกการอยู่เวร ที่ห้องฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 
๖. เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันถัดไป น า
สมุดเวรยามมาเสนอผู้บริหารรับทราบ
ตามล าดับขั้น 

๑. เชิงปริมาณ 
    ครูและบุคลากรของโรงเรียนศรี
รัตนวิทยา 
๒. เชิงคุณภาพ 
     ๑) บุคลากรผู้อยู่เวรมีขวัญและ
ก าลังใจในการอยู่เวร 
     ๒) บุคลากรผู้ อยู่ เวรมีความ
พร้อมและมีศักยภาพในการอยู่เวร 

๕๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาวกานต์
ศินี  เดชหาญ 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๖ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๘๔ งานพัฒนาส านักงานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ ๑. ลงมือปฏิบตัิการเพื่อให้ส านักงาน
ฝ่ายสะอาดเรียบร้อย มีบรรยากาศดี
เพื่อต้อนรับผูม้ารับบริการ 
๒. ตกแต่งห้องส านักงานฝ่ายให้
สวยงาม มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการการ
ท างาน 

๑. เชิงปริมาณ 
    ครูและบุคลากรของโรงเรียนศรี
รัตนวิทยา 
๒. เชิงคุณภาพ 
     - ห้องส านักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคลมีความพร้อมในเรื่องวัสดุ -
อุปกรณ์ 
     - ห้องส านักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคลมีความสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาวพร
ทิวา เกิดสิน 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ จัดสรร ๑๔,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุน ๘,๐๐๐ งบเงินรายได้ ๖,๐๐๐ ) 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๗ 
 

๘๕ โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานการเงินและ
พัสด ุ

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ ๑. กิจกรรมพัฒนาระบบเอกสาร
หลักฐานทางการเงิน  
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

๑. เชิงปริมาณ 
    งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน สามารถด าเนินการเบิกจา่ย
ได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อยู่
ในระดับดมีาก 
๒. เชิงคุณภาพ 
   ๑) งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
และถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
   ๒) ผู้รับบริการและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

๘,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาวสุภาพ 
เลิศกิ่ง 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๘ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๘๖ โครงการระดมทรัพยากร ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ ระดมทุนการศึกษาจาก ศิษย์เก่า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีเครือข่าย 
๑) แต่งตั้งคณะท างาน 
๒) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๓)เข้าร่วมกจิกรรมที่ทางภาคีเครือข่าย
จัด 
๔)ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา
จากภาคีเครือข่าย 
๕) จัดส่งหนังสือขอบคณุ 
๖) สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑) มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษาร้อยละ ๘๐ 
    ๒) มีการสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร้อยละ 
๘๐ 
    ๓) ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาร้อยละ
๑๐๐ 
๒. เชิงคุณภาพ 
    ชุมชนร้อยละ ๑๐๐ เห็น
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 

๗,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางส าเร็จ   
สุนทรา 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๓๙ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๘๗ โรงเรียนธนาคาร ด้าน
นักเรียน 

๑ ๑ ๒ ด าเนินงานตามกิจกรรม โครงการ
โรงเรียนธนาคาร 
  ๑) จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ ์
และครภุณัฑ ์
  ๒) นิเทศการท างานโรงเรียนธนาคาร 
แก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๓) อบรมนักเรียนในการปฏิบตัิงาน
แต่ละแผนก 
  ๔) จัดกิจกรรมส่งเสรมิการออม 
      - กิจกรรมสร้างสรรค์งานกับ 
การออม 
      - สัปดาห์รักการออมกิจกรรม 
      - กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
  ๕) ครูและนักเรียนปฎิบัติงาน
ธนาคาร 
 
 
 
 
 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑) ร้อยละ 50 นักเรียนโรงเรียน
ศรีรัตนวิทยา เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนธนาคาร 
    ๒) ร้อยละ 50 ของนักเรียน
โรงเรียนศรีรตันวิทยา ในปีการศึกษา 
2563 มีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาต่อ 
    ๓) ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ี
ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะ
การบริหาร การบริการ และการ
ท างานอย่างมีขั้นตอน ได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการ 
ท างานของธนาคารโรงเรียน 

- ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางสาวพิชญ์
นรี มะลิวงศ ์

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๔๐ 
 

       ๒. เชิงคุณภาพ 
    ๑) นักเรียนโรงเรียนศรรีัตนวิทยา 
ส่วนใหญ่มีนสิัยรักการประหยดัอด
ออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
    ๒) นักเรียนส่วนใหญม่ีการ
วางแผนจัดการด้านการเงินและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม   
กับวัย    
     ๓) นักเรียนท่ีปฏิบัติงาน
โรงเรียนธนาคารมีทักษะการบริหาร 
การบริการ และการท างานอย่างมี
ขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จาก
กระบวนการท างานของธนาคาร
โรงเรียน 
 
 
 
 

   

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดสรร ๓๕,๕๐๐ บาท (งบอุดหนุน ๓๕,๕๐๐) 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๔๑ 
 

๘๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ - จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อปรบักล
ยุทธ์และจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรยีน 
ศรีรัตนวิทยา   
- จัดท าเอกสารแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  โดยมีผูเ้ข้ารว่ม
ประชุม จ านวน ๓๐ คน เป็นเวลา 
๒  วัน  
    ๒) จัดท าเอกสารแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
จ านวน ๑๐ เล่ม     
๒. เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนศรีรตันวิทยา  มีแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ไดส้อดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่และนโยบายของ
หน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 
     

๒,๕๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางณัฐฐิญา 
หะโท 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๔๒ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๘๙ พัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ 

ด้านบริหาร ๒ ๖ ๕ ๑. กิจกรรมพัฒนาการด าเนิน 
งานประกัน 
๒. กิจกรรมตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา 
๓. กิจกรรมประเมินคณุภาพภายใน 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑) โรงเรียนมีการด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคณุภาพภายใน 
     ๒) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรยีนศรรีัตนวิทยาจ านวน 
๑๑๐ คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
     ๑) โรงเรียนมีการด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคณุภาพ
ภายในตามที่กระทรวงก าหนดระดบั
ยอดเยี่ยม 
     ๒) ครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานตามระบบ
การประกันคณุภาพภายในระดับ
มากขึน้ไปร้อยละ 90 
 

๓,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

นางศศธร   
ผาทอง 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา            หน้า ๑๔๓ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๙๐ โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๖ ๑ ๑) เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
๒) จัดท ารูปเล่มรายงาน 

๑. เชิงปริมาณ 
    เชิงปริมาณ นักเรียนและครู
โรงเรียนศรีรตันวิทยาทุกคน 
หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน  
๒. เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ครูทุกคนมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทุกหน่วยงานในโรงเรียน  
ศรีรัตนวิทยามีการบริหารจัดการเชิง
ระบบ 

๑๐,๐๐๐ ต.ค. 
๒๕๖๒  

–  
มี.ค. 

๒๕๖๓ 

นางณัฐฐิญา  
หะโท 

๙๑ โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

ด้าน
คุณภาพ
วิชาการ 

๒ ๖ ๑ ๑) เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
๒) จัดท ารูปเล่มรายงาน 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑. โรงเรียนประจ าต าบลอย่างน้อย
ต าบลละ ๑ โรงเรียน ต้องมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ
อนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวม
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

   

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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            ๒. ผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมในทุก
ด้าน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารจดัการเรียนการสอนคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
๑. เชิงคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนทุกคนในต าบลได้รบั
โอกาสและเข้าถึงการบริการและ
สวัสดิการทางการศึกษาท่ีมคีุณภาพ
และเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิ่นชนบท 
 
 
 

   

ที ่ ชื่อโครงการ สนอง
มาตรฐาน

สถานศึกษา 
ข้อที ่

จุดเน้น 
สพม.
๒๘ 
ข้อที ่

สนอง 
กลยุทธ ์
สพม.๒๘ 

ข้อที ่

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

ข้อที ่

กิจกรรม เป้าหมาย  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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       ๒. นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
สติปัญญา (Intelligence 
Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ 
(Attitude) มพีัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย (Physical) และมีพัฒนา
ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสอื 
ปฏิบัติตามค่านิยม ๑๒ ประการมี
คุณลักษณะตามโรงเรยีนสุจริต มี
ความรัก หวงแหนและความภูมิใจใน
ชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR 
STEMS และมีคณุธรรมอัตลักษณ์
แนวทางโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 
เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ (Moral 
Quotient) 
๓. สามารถรูเ้ท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบ
การศึกษามีงานท า อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
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