ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557
*********************************************************************************************************************************************************
โครงการตามแผน
โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานการศึกษาข้อที่
1. โครงการส่งเสริมนักเรียนมี 1) โครงการเพศศึกษา (ก้าวย่างอย่างเข้าใจ)
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
1, 2, 8, 11, 14, 15
สุขนิสัย สุขภาพกายและ
2) โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและเอดส์
งานป้องกันปัญหายาเสพติดฯ
สุขภาพจิตที่ดี
3) โครงการโภชนาการ
งานโภชนาการ
4) โครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพ
งานสวัสดิการและสวัสดิภาพ
5) โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
2. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 1) โครงการส่งเสริมและแข่งขันความสามารถทางศิลปะ ดนตรี
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14,
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
นาฎศิลป์
15
กีฬา และนันทนาการ
2) โครงการกีฬามวยสากลสมัครเล่นดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
3. โครงการพัฒนาคุณธรรม
1) โครงการสืบสานเอกลักษณ์ไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14,
จริยธรรม และค่านิยม
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
15
ที่พึงประสงค์
3) โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมนาความรู้และน้อมนา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
5) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
6) โครงการลูกเสือยุวกาชาดสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7) โครงการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
งานส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
8) โครงการค่ายคุณธรรม ม.4
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

โครงการตามแผน
4. โครงการดอกรักอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
พร้อมอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก
5. โครงการส่งเสริมการอ่าน
และการใช้แหล่งเรียนรู้

6. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าและผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์

โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
1) โครงการดอกรักอาสา พัฒนาโรงเรียน
2) โครงการดอกรักอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
งานสโมสรอินเทอร์แรค

มาตรฐานการศึกษาข้อที่
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14,
15

1) โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาค้นคว้า
4) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
5) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้
6) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้
7) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้
8) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ธนาคารโรงเรียน
9) โครงการส่งเสริมการอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้
1) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3) โครงการพัฒนาสรรค์สร้างสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
4) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยี
5) โครงการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้า

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14,
15

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
งานธนาคารโรงเรียน
งานห้องสมุด
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
งานห้องสมุด

3, 5, 7, 11, 13, 14, 15

โครงการตามแผน

โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
6) โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยี
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
นักเรียนด้านความรู้ ทักษะ และ 2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
การคิดอย่างเป็นระบบ
3) โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์
4) โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาภาษาไทย
5) โครงการพัฒนาการอ่าน คิด เขียนวิชาภาษาไทย
6) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ม.1-ม.6
7) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านภาษาสู่สากล
8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
9) โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมนาความรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
10) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
8. โครงการส่งเสริมนักเรียน
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
นักเรียนมีทักษะในการทางาน
ทางวิชาการ
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 2) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4) โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
5) โครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานการศึกษาข้อที่
งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
14, 15
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14,
15

โครงการตามแผน
โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
9. โครงการพัฒนากระบวนการ 1) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบน
เป็นสาคัญ
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการปลุกฝันปั้นดาวกลุ่มสาระฯภาษาไทย
8 กลุ่มสาระฯ
3) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
4) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสาคัญ
5) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสาคัญ
6) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกิจกรรมของผู้เรียน
7) โครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานฝันเด็กศรีวิชัย ED OTOP 2013
10. โครงการส่งเสริมและ
1 )โครงการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 2) โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ
3) โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามมาตรฐานสากล
4) โครงการพัฒนาบุคลากร
5) โครงการพัฒนาบุคลากร
6) โครงการพัฒนาบุคลากร
7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
8) โครงการพัฒนาบุคลากร
9) โครงการพัฒนาบุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

มาตรฐานการศึกษาข้อที่
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 10, 13,
14, 15

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรรมเสริมหลักสูตร
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โครงการตามแผน

โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
10) โครงการพัฒนาบุคลากร
11. โครงการพัฒนาการบริหาร 1) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 2) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
ตามมาตรฐานสากล
3) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
4) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
5) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
6) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
7) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
8) โครงการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
10) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
11) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
12) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
13) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์
14) โครงการจัดซื้อและซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด
15) โครงการพัฒนางานวัดผล
16) โครงการพัฒนางานทะเบียน
17) โครงการพัฒนาสานักงานอานวยการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อานวยการกลุ่มงบประมาณ
อานวยการกลุ่มกิจการ นร.
อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
อานวยการกลุ่มฯวิชาการ
อานวยการกลุ่มฯนโยบาย
งานห้องสมุด
งานวัดผลและประเมินผล
งานทะเบียน
กลุม่ สานักอานวยการ

มาตรฐานการศึกษาข้อที่
5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15

โครงการตามแผน

12. โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน

13. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบรอบด้าน
14. โครงการส่งเสริมการนิเทศ
วิจัย และพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นการมีส่วนร่วม

โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
18) โครงการจัดจ้างบุคลากร
19) โครงการบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
20) โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
1) โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมนาความรู้และ
น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2) โครงการการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
3) โครงการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
4) โครงการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
6) โครงการค่ายวิชาการ
1) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2) โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อลดปัญหานักเรียน
ออกกลางคัน (ค่ายพัฒนาตนเอง)
3) โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
1) โครงการนิเทศภายใน
2) โครงการนิเทศภายใน
3) โครงการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร
4) โครงการนิเทศภายใน
5) โครงการนิเทศภายใน
6) โครงการนิเทศภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานจัดจ้างบุคลากร
งานสาธารณูปโภค
งานรักษาความปลอดภัย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

มาตรฐานการศึกษาข้อที่

2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
งานระบบดูแลฯ
1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14,
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
15
งานแนะแนวการศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
1, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

โครงการตามแผน

15. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
7) โครงการนิเทศภายใน
8) โครงการนิเทศภายใน
9) โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
10) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
11) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
12) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
13) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
14) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
15) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
16) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
17) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
18) โครงการวิจัยในชั้นเรียน
19) โครงการจัดทาวิจัยเพื่อการพัฒนางานนโยบายฯ
1) โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
2) โครงการห้องเรียนคุณภาพ
3) โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมศูนย์การเรียน
สู่ความเป็นสากล
4) โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
5) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
6) โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานการศึกษาข้อที่
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
งานนิเทศภายใน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยเพื่อพัฒนา
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

โครงการตามแผน

โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
7) โครงการบริหารจัดการโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
8) โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
16. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ 1) โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ
แผนปฏิบัติการ ข้อมูล
2) โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย 3) โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ
ภายในโรงเรียนตาม
4) โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ
มาตรฐานสากล
5) โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ
6) โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ
7) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
8) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
9) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
10) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
11) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
12) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
13) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2557
14) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
15) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
16) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
17) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
18) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานการศึกษาข้อที่
งานโสตทัศนศึกษาฯ
งานอาคารสถานที่
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

โครงการตามแผน

โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
19) โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
20) โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
21) โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
22) โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
23) โครงการจัดทาข้อมูลบุคลากร
24) โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
25) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
26) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
27) โครงการสารสัมพันธ์ของงานประชาสัมพันธ์
17. โครงการส่งเสริมพัฒนา
1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
4) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
5) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
6) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
7) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
8) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
9) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10) โครงการจัดระบบควบคุมภายใน
11) โครงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานการศึกษาข้อที่
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานเทคโนโลยีและเครือข่าย
งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2, 8, 12, 13, 14, 15
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานควบคุมภายใน
งานติดตามตรวจสอบฯ

โครงการตามแผน
18. โครงการศึกษาและใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างรอบด้าน
19. โครงการพัฒนาสถานศึกษา
สู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้น
ตามมาตรฐานสากล
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
20. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน

โครงการตามกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระฯ
1) โครงการวันสาคัญทางศาสนาและสถาบัน
2) โครงการบริการวิชาการชุมชน
3) โครงการศรีวิชัยทัศนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานบริการชุมชน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

มาตรฐานการศึกษาข้อที่
2, 5, 8, 9, 13, 14, 15

1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยบนพื้นฐานคุณธรรม
3) โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา
4) โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในห้องเรียนพิเศษ (EIS)

งานเลขานุการคณะกรรมการ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
13, 14, 15
งานกิจกรรมพิเศษ
งานกิจกรรมพิเศษ

1) โครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

งานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15
งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

