
งบประมาณ นอกงบประมาณ
2,3,4,5,7,8,9,10,11

13,14,15
1) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์

นร. 2000 คน

เพิม่ร้อยละ 5
27,250         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 ว่าที ่ร.ต.สถาพร

2) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

นร. 2000 คน

เพิม่ร้อยละ 5
7,500          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายปิยะ

3) ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์ นร. 30 คน 2,550          -               พ.ย.57, พ.ค.58 นายปิยะ

4) พฒันาศักยภาพทางการเรียนวิชาภาษาไทย นร. 2000 คน

เพิม่ร้อยละ 5
11,958         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางอภิรดี

5) พฒันาทักษะการอ่าน คิด เขียนวิชาภาษาไทย นร 2000 คน 585             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.กลุธิดา

6) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

ม.1-ม.6

นร 2000 คน 6,004          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางอภิรดี

7) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม

ศึกษาฯ

นร. 2000 คน

เพิม่ร้อยละ 5
2,380          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางวารี (ก)

8) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพือ่ส่งเสริม

ความเป็นเลิศด้านภาษาสู่สากล

นร. 2000 คน

เพิม่ร้อยละ 5
-             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางธันยนันท์

9) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯ

ศิลปะ

นร. 2000 คน

เพิม่ร้อยละ 5
1,056          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายถาวร

10) พฒันาศักยภาพนักเรียนด้านความรู้ ทักษะ 

และการคิดอย่างเป็นระบบ

นร. 2000 คน

เพิม่ร้อยละ 5
62,249         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางกิ่งแกว้

11) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียน นร. 745 คน

เพิม่ร้อยละ 5
-             -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นายอเนก

12) แกป้ัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง 3,160          นายฉัตรชยั

124,692      -              
1,2,3,4,5,7,8,10

13,14,15
1) ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทีม่ีความสามารถ

ทางวิชาการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นร. 2000 คน 

10 รายการ
2,300          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 ว่าที ่ร.ต.สถาพร

2) ส่งเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่ม

สาระฯ คณิตศาสตร์

ร้อยละ 85 2,600          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางวาริน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทีม่ีความสามารถ

พเิศษวิชาสังคมศึกษาฯ

ร้อยละ 80 5,464          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางผกาพร

กลยทุธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและจดัการเรียนรูต้ามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ
เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.

1.  พฒันาศักยภาพนักเรียนด้านความรู้ ทักษะ และการคิดอย่างเป็นระบบ  (โครงการตามแผนที ่7)
   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (1)
2. ส่งเสริมนักเรียนนักเรียนมีทักษะในการท างานและมีเจตคติทีดี่ต่ออาชพีสุจริต  (โครงการตามแผนที ่8)
   โครงการ/กจิกรรม



4) พฒันาและส่งเสริมการจัดกจิกรรมคุณธรรม 

จริยธรรมนักเรียน

นร. 20 คน   1

 บริษัท
-             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.สมพร

5) ส่งเสริมนักเรียนนักเรียนมีทักษะในการท างาน

และมีเจตคติทีดี่ต่ออาชพีสุจริตกลุ่มสาระฯ การ

งานอาชพี

ร้อยละ 80 14,000         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางจารุณี

24,364        -              
1,2,3,4,5,6,7,8,10

13,14,15
1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นนักเรียน

เป็นส าคัญกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นร. 2000 คน 

ร้อยละ 85
6,800          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายปิยะ

2) แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทย นร 300 คน 10

 รายการ
1,790          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.เครือวัลย์ (จ)

3) ส่งเสริมการเรียนการสอนทีเ่น้นนักเรียนเป็น

ส าคัญกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

นร. 2000 คน 

ร้อยละ 85
-             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายวรากร

4) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นนักเรียน

เป็นส าคัญกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นร. 2000 คน 

ร้อยละ 98
76,420         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายสุทธิพงษ์

5) พฒันากระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

บนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีงกลุ่มสาระฯ การงาน

อาชพีฯ

นร. 2000 คน 

ร้อยละ 80
6,580          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางสุนันทา (ย)

6) ส่งเสริมความสามารถด้านกจิกรรมของผู้เรียน นร. 2000 คน -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายสมชาย

7) วิชาการสร้างสรรค์ สานฝันเด็กศรีวิชยั     ED 

OTOP 2014

นร. 2000 คน 

ร้อยละ 80
-              118,550 

(เรียนฟรี15ป)๊

พ.ย.57 - ก.ย.58 นางอมรรัตน์

91,590        -              
2,4,5,7,10
13,14,15

1) จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน าความรู้

และน้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏิบัติกลุ่ม

สาระฯ คณิตศาสตร์

ร้อยละ 85           2,400                 -   พ.ย.57 - ก.ย.58 นายปิยะ

2) การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  ร้อยละ 88         82,546                 -   พ.ย.57 - ก.ย.58 นางชศูรี

3) ท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา 8 คน           1,000                 -   พ.ย.57 - ก.ย.58 นางพทัยา

4) จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ร้อยละ 85 1,000          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.นิรมล

5) พฒันาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน นร. 200 คน 

ร้อยละ 92
19,724         -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางสุนันทา (ย)

106,670      -              
347,316      -              2.82

รวมงบประมาณ (4)
รวมงบประมาณในการด าเนินงานกลยทุธ์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ

รวมงบประมาณ (2)
3. พฒันากระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 8 กลุ่มสาระฯ   (โครงการตามแผนที ่9)
   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (3)
4. พฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันานักเรียนตามมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง  (โครงการตามแผนที ่12)
   โครงการ/กจิกรรม



งบประมาณ นอกงบประมาณ
1,2,8,11
14,15

1) เพศศึกษา (กา้วย่างอย่างเข้าใจ) นร 2000 คน 5,000          -               พ.ย.57- ก.ย.58 นางสุภัทรา
2) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นร 2000 คน 

ร้อยละ 85
10,585         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.กลุธิดา

3) โภชนาการ นร 2000 คน 7,002          -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางนัดดา
4) สวัสดิการและสวัสดิภาพ  2150 คน 4,500          -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางอรัญญา (ส)
5) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน นร 2000 คน 13,000         -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางวารี (ม)
6) โครงการ ศรีวิชยัร่วมใจ Stop Teen Mom ร้อยละ 80 -             -               พ.ย.57- ก.ย.58 นางพชรรัชต์

40,087        -              
1,3,5,6,7,8,10

13,14,15
1) ส่งเสริมและแข่งขันความสามารถทางศิลปะ 10 รายการ 12,351         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายถาวร
2) กฬีามวยสากลสมัครเล่นดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก ร้อยละ 85 12,600         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายศรียุทธ

24,951        -              
1,3,5,6,7,8,10

13,14,15
1) ส่งเสริมพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนกลุ่ม

สาระฯภาษาไทย

นร 2000 คน 

ร้อยละ 95
12,948         -               ม.ิย.58 - ก.ค. 58 นางกนกรัตน์

2) จัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมน าความรู้และ

น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏิบัติ

นร 2000 คน 

ร้อยละ 85
15,178         -               พ.ย.57 - ม.ค.58 นางลัดดาวัลย์

3)  พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึ

ประสงค์กลุ่มสาระฯ การงานอาชพีฯ

นร 2000 คน 

ร้อยละ 85
3,137          -               ธ.ค.57 - ก.พ.58 นางพรปวีณ์

4) พฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน       กลุ่ม

สาระฯ สุขศึกษา

นร 2000 คน 

ร้อยละ 85
30,000         -               พ.ย.57 - ม.ค.58 นายวรากร

5) ลูกเสือยุวกาชาดสัมพนัธ์ นร 1091 คน 

ร้อยละ 100
9,328           678,600 

(เรียนฟรี)

พ.ย.57 - ก.ค.58 น.ส.นิรมล

6) ส่งเสริมค่านิยมทีดี่งามกลุ่มบริหารงานกจิการ

นักเรียน

นร 2000 คน 

ร้อยละ 85
11,946        -               พ.ย.57 - ก.ค.58 นายเชยีงชยั

7) เข้าค่ายคุณธรรม ม.4 นร 336 คน 

ร้อยละ 80
-               พ.ย.57 - ก.ค.58 นางอมรรัตน/์

นายเชยีงชยั

82,537        -              
1,2,3,4,6,8,10

3. พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ (โครงการตามแผนที ่3)
   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (3)
4. ดอกรักอาสา พฒันาส่ิงแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (โครงการตามแผนที ่4)

1. ส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี่ (โครงการตามแผนที ่1)
   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (1)
2. ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กฬีา และนันทนาการ (โครงการตามแผนที ่2)
   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (2)

กลยทุธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู ้และมีคุณธรรม 
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ
เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.



13,14,15
1) ดอกรักอาสา พฒันาส่ิงแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์

พลังงาน

ร้อยละ 85               -                   -   ต.ค.57 - ก.ย.58 น.ส.สุพตัรา

2) ดอกรักอาสา พฒันาส่ิงแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์

พลังงาน ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก การงาน

อาชพีฯ

ร้อยละ 85             480                 -   ต.ค.57 - ก.ย.58 นางแหวนเพชร

2) ดอกรักอาสา พฒันาส่ิงแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์

พลังงาน

ร้อยละ 80               -                   -   ต.ค.57 - ก.ย.58 น.ส.จุไรรัตน์

480            -              
1,2,5,6,7,8,10

13,14,15
1) ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน นร 2000 คน 

ร้อยละ 85

        34,895                 -   พ.ย.57 - ก.ค.58 น.ส.บุญชู

2) เสริมสร้างพฤติกรรมเชงิบวกเพือ่ลดปัญหา

นักเรียนออกกลางคัน

ร้อยละ 85               -                   -   พ.ย.57 - ก.ย.58 นายเชยีงชยั

3) แนะแนวการศึกษาและอาชพี ร้อยละ 90         10,270                 -   พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.พชัรียา

45,165        -              
1,2,6,7,8,10
13,14,15

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร นร 2000 คน 15,000         -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางวาริน
2) พฒันาและส่งเสริมคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา นร 2000 คน         25,331                 -   ต.ค.57 - ก.ย.58 นางวารี (ก)

40,331        -              
233,551      -              0.00รวมงบประมาณในการด าเนินงานกลยทุธ์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ

5. ส่งเสริมและพฒันาระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (โครงการตามแผนที ่13)
   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (5)
6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (โครงการตามแผนที ่20)
   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (6)

   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (4)



งบประมาณ นอกงบประมาณ
1,2,3,5,6,7,8,11

13,14,15
1) ส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์

ร้อยละ 85 1,000          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางศิริลักษณ์ (ส)

2) ส่งเสริมและพฒันานักเรียนใหใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ใน

การศึกษาค้นคว้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นร 2000 คน 

ร้อยละ 98
19,440         -               ธ.ค.57 - ก.ย.58 น.ส.สุภาวดี

3) ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ     สุข

ศึกษา

นร 2000 คน 

ร้อยละ 85
-             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายศรียุทธ

4) ส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

1 คร้ัง/ภาค 

ร้อยละ 85
600             -               พ.ย.57, พ.ค.58 นางวาริน

5) ส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย

ร้อยละ 90 4,916          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.กลุธิดา

7) ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 90 10,000         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางภัทรภร

8) ส่งเสริมการอ่านและการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

(หอ้งสมุด)

ร้อยละ 88 8,500          -               ต.ค.57 -ก.ย.58 นางรวีวรรณ

44,456        -              
3,5,7,11
13,14,15

1) พฒันาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

10 รายวิชา 

ร้อยละ 80
11,000         -               พ.ย.57 - ส.ค.58 นายพรีะ

2) พฒันาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ทุกรายวิชา

ร้อยละ 85
7,200          -               พ.ย.57, พ.ค.58 นางฐานิตา

3) พฒันาสรรค์สร้างส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา ครู 18 คน 5,170          -               พ.ย.57, ม.ิย.58 นางรัตนา
4) พฒันาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย 7 รายวิชา 956            -               ม.ิย.-57 น.ส.สุภาภรณ์
5) พฒันาทรัพยากรสารสนเทศเพือ่การศึกษา ร้อยละ 88 133,948       -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางรวีวรรณ
6) ส่งเสริมการใชส่ื้อและเทคโนโลยี ร้อยละ 80 9,464          -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางสมพศิ
7) ส่งเสริมการใชส่ื้อเทคโนโลยี เพือ่การศึกษา ร้อยละ 80 18,000         -               ต.ค.57 - ก.ย.58 น.ส.เปรมจิต

185,738      -              
2,3,5,7,11
13,14,15

1) พฒันาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน       กลุ่ม

สาระฯ คณิตศาสตร์

10 หอ้ง    

ร้อยละ 90
4,700          -               พ.ย.57, พ.ค.58 นางภาริญ

2) หอ้งเรียนคุณภาพกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 95 87,950         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายปิยะ

3. พฒันาอาคารสถานที ่แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม (โครงการตามแผนที ่15)
   โครงการ/กจิกรรม

1. ส่งเสริมการอ่านและการใชแ้หล่งเรียนรู้ (โครงการตามแผนที ่5)
   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (1)
2. ส่งเสริมการใชส่ื้อ เทคโนโลยี เพือ่การศึกษาค้นคว้าและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (โครงการตามแผนที ่6)
   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (2)

กลยทุธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ
เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.



3) พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมศูนย์การเรียน

สู่ความเป็นสากลกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

13 หอ้ง     

ร้อยละ 88
60,000         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางศิริลักษณ์ (จ)

4) พฒันาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน       กลุ่ม

สาระฯ สังคมศึกษาฯ

8 หอ้ง      

ร้อยละ 80
2,500          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.สุพตัรา

7) บริหารจัดการโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี ร้อยละ 90 29,000         -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นายอ านวย

8) พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80 160,000       -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นายสุรพล

344,150      -              

2,5,8,9

13,14,15

1) วันส าคัญทางศาสนา/สถาบันและบริการสังคม ร้อยละ 95         63,500                 -   ต.ค.57 - ก.ย.58 นางพรปวีณ์

2) บริการวิชาการชมุชน (วิทยุชมุชน) ร้อยละ 90 3,900                          -   ต.ค.57 - ก.ย.58 น.ส.วัลยา

3) ศึกษาและใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพือ่พฒันาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชพี

15,185                         -   ต.ค.57 - ก.ย.58 นางศิรินารถ

3) ศรีวิชยัทัศนา ร้อยละ 80 -              727,200 

(เรียนฟรี)

ต.ค.57 - ก.ย.58 นางอมรรัตน์

82,585        -              

656,929      -              0.00รวมงบประมาณในการด าเนินงานกลยทุธ์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ

รวมงบประมาณ (3)

4. ศึกษาและใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือ่พฒันาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน (โครงการตามแผนที ่18)

   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (4)



งบประมาณ นอกงบประมาณ

2,5,7,8,10

13,14,15

1) พฒันาบุคลากรกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 ว่าที ่ร.ต.สถาพร

2)  พฒันาบุคลากรกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 85 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางเครือวัลย์ (ป)

3) พฒันาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ร้อยละ 100 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางวันทนีย์

4) พฒันาบุคลากรกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ร้อยละ 80 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายอเนก

5) ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทัง้ระบบตามมาตรฐานสากลกลุ่ม

สาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละ 93 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางธันยนันท์

6)  พฒันาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร้อยละ 98 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายถาวร

7) ส่งเสริมและพฒันาครูใหม้ีความรู้ความสามารถ

ตามมาตรฐานวิชาชพีกลุ่มสาระฯ การงานอาชพีฯ

ร้อยละ 90 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 ว่าที ่ร.ต.ชยัวัฒน์

8) พฒันาบุคลากรกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ ร้อยละ 85 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายศรียุทธ

9) พฒันาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ ร้อยละ 96 -             -               ม.ีค.-58 นางอรุณณี

10) พฒันาบุคลากรกลุ่มฯกจิการนักเรียน ร้อยละ 80 4,200          -               นายเชยีงชยั

11) พฒันาบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ 150 คน    

ร้อยละ 80
50,000         -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางธันยนันท์

54,200        -              

1,2,5,7,8,10

13,14,15

1) นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.พรรณวิภา

2) นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 85 300             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.อภิรดา

3) นิเทศภายในแบบกลัยาณมิตรกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย

ร้อยละ 90 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.นิรมล

4) นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ร้อยละ 80 500             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางวารี (ก)

5) นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางวันเพญ็

6) นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร้อยละ 95 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.สุภาภรณ์

7) นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ การงานอาชพี ร้อยละ 90 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางสมพศิ

8) นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ ร้อยละ 85 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางพทัยา

9) นิเทศภายใน ร้อยละ 93 1,365          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.นภาพร

1. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ระบบตามมาตรฐานสากล (โครงการตามแผนที ่10)

   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (1)

2. ส่งเสริมการนิเทศ วิจัย และพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม (โครงการตามแผนที ่14)

   โครงการ/กจิกรรม

กลยทุธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตรฐานสากล 
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ
เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.



10) วิจัยในชัน้เรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 85 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.บุญชู

11) วิจัยในชัน้เรียนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 80 300             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.ขวัญตา

12) วิจัยในชัน้เรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ร้อยละ 100 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางกนกรัตน์

13) วิจัยในชัน้เรียนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ร้อยละ 80 -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.ชโลทร

14) วิจัยในชัน้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 93 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางวันเพญ็

15) วิจัยในชัน้เรียนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร้อยละ 98 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.สมพร

16) วิจัยในชัน้เรียนกลุ่มสาระฯ การงานอาชพี ร้อยละ 90 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายอ านวย

17) วิจัยในชัน้เรียนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ร้อยละ 85 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางพทัยา

18) จัดท าวิจัยเพือ่การพฒันางานนโยบายฯ ร้อยละ 85 1,080          พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.ชโลทร

19) วิจัยในชัน้เรียน ร้อยละ 80 1,560          -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางจิระพรรณ

5,105         -              

59,305        -              0.00รวมงบประมาณในการด าเนินงานกลยทุธ์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ

รวมงบประมาณ (2)



งบประมาณ นอกงบประมาณ

5,7,8,10,11

13,14,15

1) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่ม

สาระฯ วิทยาศาสตร์

ร้อยละ 80 148,141       -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางศิริลักษณ์ (ส)

2) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่ม

สาระฯ คณิตศาสตร์

ร้อยละ 85 21,400         -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางภัทรภร

3) บริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์  กลุ่มสาระฯ

ภาษาไทย

ร้อยละ 90 106,727       -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางมาลินี

4) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่ม

สาระฯ สังคมศึกษาฯ

ร้อยละ 90 119,111       -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางสุกานดา

5)  จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่ม

สาระฯ ศิลปะ

ร้อยละ 80 14,757        -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นายสมเจตน์

6) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่ม

สาระฯ การงานอาชพีฯ

ร้อยละ 85 219,259       -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางเย็นจิตร์

7) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่ม

สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

ร้อยละ 85 77,400         -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นายวรากร

8) จัดซ้ือวัสดุกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ร้อยละ 80 4,960          -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 น.ส.นิรมล

9) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ และซ่อมครุภัณฑ์   กลุ่ม

บริหารงบประมาณ

ร้อยละ 95 465,501       -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางอรัญญา (ฉ)

10) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ และซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่ม

บริหารกจิการนักเรียน

ร้อยละ 85 63,867         -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางเครือวัลย์ (ป)

11) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ และซ่อมครุภัณฑ์  กลุ่ม

บริหารงานทัว่ไป

ร้อยละ 95 36,000         -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 น.ส.อรุณรัตน์

12) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ และซ่อมครุภัณฑ์  กลุ่ม

บริหารงานนโยบายและแผน

ร้อยละ 95 46,050         -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางปิยะวรรณ

13) จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์  

กลุ่มบริหารวิชาการ

ร้อยละ 80 30,000         -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางสุนันทา (ส)

14) จัดซ้ือและซ่อมวัสดุครุภัณฑ์หอ้งสมุด ร้อยละ 88 45,038         -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางรวีวรรณ

1. พฒันาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล (โครงการตามแผนที ่11)

   โครงการ/กจิกรรม

กลยทุธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ
เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.



15) จัดซ้ือและซ่อมงานกจิกรรมเสริมหลักสูตร 3,000          -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางอมรรัตน์

16) พฒันางานวัดผล ร้อยละ 80 400,000       -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นายอเนก

17) พฒันางานทะเบียน ร้อยละ 95 70,000         -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นางสุรีย์ (ภ)

18) พฒันาส านักงานอ านวยการ ร้อยละ 85 69,450         -               พ.ย.57 - ก.ย. 58 นายอเนก

19) จัดจ้างบุคลากร ร้อยละ 96.5 1,044,984     4,000,004      ต.ค.57 - ก.ย.58 นางอรัญญา (ฉ)

20) บริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน ร้อยละ 96.5 2,592,000     999,996        ต.ค.57 - ก.ย.58 นางอรัญญา (ฉ)

21) รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ร้อยละ 85 5,280          -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นายวรากร

22) งบส ารองจ่าย 337,802       -               ต.ค.57 - ก.ย.58 ผอ.จตุรงค์

5,920,727   5,000,000     

8,9,10,12

13,14,15

 1) จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณรายจ่าย 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

 ร้อยละ 80             475                 -    ส.ค.57 - ต.ค.57  นางศิริลักษณ์

 2)  จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณรายจ่าย  

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 ร้อยละ 80           1,500                 -    ส.ค.57 - ต.ค.57  นางวาริน

 3) จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณรายจ่าย  

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 ร้อยละ 90             500                 -    ส.ค.57 - ต.ค.57  น.ส.วิมลวรรณ

 4) จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณรายจ่าย  

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

 ร้อยละ 90             500                 -    ส.ค.57 - ต.ค.57  น.ส.นภาพร

 5) จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูล

สารสนเทศและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน

มาตรฐานสากลกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 ร้อยละ 94           1,000                 -    ส.ค.57 - ต.ค.57  นางชศูรี

6) จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณรายจ่าย  

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

 ร้อยละ 94 -                             -    ส.ค.57 - ต.ค.57  น.ส.สุภาวดี

 7) จัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ การงานอาชพี  ร้อยละ 80 -                             -    ส.ค.57 - ต.ค.57  นางกิ่งแกว้

 8) จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณรายจ่าย  

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

 ร้อยละ 85 1,000                          -    ส.ค.57 - ต.ค.57  นายศรียุทธ

 9) จัดท าแผนปฏิบัติการฯ กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ร้อยละ 85               -                   -    ส.ค.57 - ต.ค.57  น.ส.กสุุมา

รวมงบประมาณ (1)

2. จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสากล  (โครงการตามแผนที ่16)

   โครงการ/กจิกรรม



 10) จัดท าแผนปฏิบัติการฯ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

 ร้อยละ 96             200                 -    ส.ค.57 - ต.ค.57  นางอรัญญา (ฉ)

 11) จัดท าแผนงานกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน  ร้อยละ 85             500                 -    ส.ค.57 - ต.ค.57  นางเครือวัลย์ (ป)

 12) จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณรายจ่าย

ระยะกลางกลุ่มบริหารงานทัว่ไป

 ร้อยละ 90             600                 -    ส.ค.57 - ต.ค.57  น.ส.อรุณรัตน์

 13) จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557  ร้อยละ 90           4,310                 -    ส.ค.57 - พ.ย.57  นางปิยะวรรณ

 14) จัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ  ร้อยละ 90               -                   -    ต.ค.56 - พ.ย.56  น.ส.พนิดา

 15) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์

 ร้อยละ 80               -                   -    พ.ย.57 - ก.ย.58  นายสรไกร

 16) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

 ร้อยละ 98 500             -                พ.ย.57 - ก.ย.58  น.ส.พนิดา

 17) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ร้อยละ 80 500             -                พ.ย.57 - ก.ย.58  นางอภิรดี

 18) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ สังคม

ศึกษา

 ร้อยละ 90 1,720          -                พ.ย.57 - ก.ย.58  นายบุญชู

 19) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ

 ร้อยละ 93 -             -                พ.ย.57 - ก.ย.58  นางนลินี

 20) จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ร้อยละ 95             600 -                พ.ย.57 - ก.ย.58  นายสุทธิพงษ์

 21) จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ      การ

งานอาชพี

 ร้อยละ 90 -             -                พ.ย.57 - ก.ย.58  น.ส.โสภิดา

 22) จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ       สุข

ศึกษา

 ร้อยละ 85 -             -                พ.ย.57 - ก.ย.58  นายปิยะ (ไว)

 23) จัดท าข้อมูลบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 93.5 -             -                พ.ย.57 - ก.ย.58  รองฯ ตฤณ

 24) จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 96 100             -                พ.ย.57 - ก.ย.58  นางอรัญญา (ฉ)

 25) จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารกจิการ

นักเรียน

 ร้อยละ 85 500             -                พ.ย.57 - ก.ย.58  น.ส.อภิรดา

 26) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  ร้อยละ 95 600             -                พ.ย.57 - ก.ย.58  น.ส.อรุณรัตน์



 27) พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ร้อยละ 86 18,000         -                พ.ย.57 - ก.ย.58  นายชาตรี

 28) สารสัมพนัธ์ของงานประชาสัมพนัธ์  ร้อยละ 80 13,600         -                ต.ค.57 - ก.ย.58  น.ส.กลุธิดา

46,705        -              

2,8,12

13,14,15

1) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์

ร้อยละ 90 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 ว่าที ่ร.ต.สถาพร

2) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

ร้อยละ 85 560             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายสุเมธกฤต

3) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย

ร้อยละ 99 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.เครือวัลย์ (จ)

4) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ สังคม

ศึกษา

ร้อยละ 90 -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางสุนันทา (ส)

5) ส่งเสริมพฒันาะระบบประกนัคุณภาพการศึกษา

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละ 90 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางศิริลักษณ์ (จ)

6) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร้อยละ 90 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 น.ส.สุภาวดี

7) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ การ

งานอาชพี

ร้อยละ 85 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 ว่าที ่ร.ต.ชยัวัฒน์

8) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ สุข

ศึกษา

ร้อยละ 85 -             -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นายวีระศักด์ิ

9) พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 90 13,000         -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางพชรรัชต์

10) จัดระบบควบคุมภายใน ร้อยละ 88 2,200          -               พ.ย.57 - ก.ย.58 นางวาริน

11) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลฯ ร้อยละ 90 2,010          -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นางลัดดาวัลย์

17,770        -              

1,2,3,4,5,6,7,8,10,

11,13,14,15

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารฯ ร้อยละ 94             900                 -   ต.ค.57 - ก.ย.58 นางอรัญญา (ฉ)

2) ส่งเสริมประชาธิปไตยบนพืน้ฐานคุณธรรม ร้อยละ 85         11,797                 -   ต.ค.57 - ก.ย.58 น.ส.สุพตัรา

3) ส่งเสริมการใชภ้าษาอังกฤษในการส่ือสารใน

หอ้งเรียนพเิศษ (EIS)

นร. 360 คน 

ร้อยละ 80
10,000         -               ต.ค.57 - ก.ย.58 น.ส.สุปรานี

3. ส่งเสริมพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (โครงการตามแผนที ่17)

   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (3)

4. พฒันาสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (โครงการตามแผนที ่

19)   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (2)



4) พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมศูนย์การเรียน

สู่ความเป็นสากล (กจิกรรมหอ้งศูนย์ภาษาจีน

บูรณาการอาเซียน)

นร. 360 คน 

ร้อยละ 80
10,000         -               ต.ค.57 - ก.ย.58 นายประวิทย์

5) โรงเรียนคู่พฒันา -             -               นางธนวรรณ

32,697        -              

6,017,899   5,000,000     0.00รวมงบประมาณในการด าเนินงานกลยทุธ์ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ

รวมงบประมาณ (4)




