
งบประมาณ นอกงบประมาณ

1,2,3,5,6,7,8,11

13,14,15

1) ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 

วทิยาศาสตร์

ร้อยละ 85 1,000          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางศิริลักษณ์ (ส)

2) ส่งเสริมและพฒันานักเรียนใหใ้ช้แหล่งเรียนรู้

ในการศึกษาค้นควา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นร 2100 คน 

ร้อยละ 98

38,360         -              ธ.ค.56 - ก.ย. 57 น.ส.สุภาวดี

3) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ สุข

ศึกษา

นร 2100 คน 

ร้อยละ 85

-              -              พ.ย.56 - ก.ย.57

4) ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

1 คร้ัง/ภาค 

ร้อยละ 85

400             -              พ.ย.56, พ.ค. 57 นางวาริน

5) ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย

ร้อยละ 90 5,000          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.กลุธดิา

6) ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 

การงานอาชีพฯ

นร 60 คน 

ร้อยละ 80

3,100          -              ม.ค.57 - ก.ย.57 นางศิรินารถ

7) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 90 6,850          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางภทัรภร

8) ส่งเสริมการอา่นและใช้แหล่งเรียนรู้ (หอ้งสมุด) ร้อยละ 88 4,800          -              ต.ค.56 -ก.ย. 57 นางรววีรรณ

59,510         -              

3,5,7,11

13,14,15

1) พฒันาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยทีางการ

ศึกษากลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

10 รายวชิา 

ร้อยละ 80

7,700          -              พ.ย.56 - ส.ค.57 นายพรีะ

2) พฒันาสรรค์สร้างส่ือและเทคโนโลยทีางการ

ศึกษากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ทุกรายวชิา

ร้อยละ 85

5,000          -              พ.ย.56, พ.ค. 57 นางฐานิตา

3) พฒันาสรรค์สร้างส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

ครู 18 คน 

ร้อยละ 85

5,000          -              พ.ย.56, มิ.ย.57 นางรัตนา

4) พฒันาและส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน

ด้วยเทคโนโลยกีลุ่มสาระฯ ศิลปะ

7 รายวชิา ร้อย

ละ 98

1,150          -              มิ.ย.-57 น.ส.สุภาภรณ์

5) พฒันาทรัพยากรเพือ่การศึกษาค้นควา้ ร้อยละ 88 111,375       -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นางรววีรรณ

6) ส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยี ร้อยละ 80 7,280          -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นางสมพศิ

137,505       -              

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสือ่สารและการเรยีนรู้
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.

รวมงบประมาณ (1)

รวมงบประมาณ (2)

1. ส่งเสริมการอา่นและการใช้แหล่งเรียนรู้ (โครงการตามแผนที ่5)

   โครงการ/กจิกรรม

2. ส่งเสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลย ีเพือ่การศึกษาค้นควา้และผลิตงานอยา่งสร้างสรรค์ (โครงการตามแผนที ่6)

   โครงการ/กจิกรรม



งบประมาณ นอกงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสือ่สารและการเรยีนรู้
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.

2,3,5,7,11

13,14,15

1) พฒันาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มสาระฯ

 คณิตศาสตร์

10 หอ้ง    

ร้อยละ 90

3,300          -              พ.ย.56, พ.ค.57 นางภาริญ

2) หอ้งเรียนคุณภาพกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 9 หอ้ง      

ร้อยละ 95

47,300         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นายปิยะ

3) พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมศูนยก์าร

เรียนสู่ความเป็นสากลกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ

13 หอ้ง     

ร้อยละ 88

49,500         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางศิริลักษณ์ (จ)

4) พฒันาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มสาระฯ

 สังคมศึกษาฯ

8 หอ้ง      

ร้อยละ 80

2,500          -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 น.ส.สุพตัรา

5) พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มสาระฯ 

การงานอาชีพ

ร้อยละ 80 4,450          -              ต.ค.56 - มี.ค.57 นางสุภาพร

6) พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมกลุ่มสาระฯ

 การงานอาชีพ

นร. 50 คน 

ร้อยละ 90

480             -              ม.ค.57 - ก.ย. 57 นางแหวนเพชร

7) บริหารจดัการโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี ร้อยละ 90 19,383         -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นายอ านวย

8) พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80 103,139       -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นายสุรพล

230,052       -              

2,5,8,9

13,14,15

1) วนัส าคัญทางศาสนาและสถาบัน ร้อยละ 95          42,280                 -   ต.ค.56 - ก.ย.57 นางพรปวณ์ี

2) บริการวชิาการชุมชน ร้อยละ 90 3,000                          -   ต.ค.56 - ก.ย.57 น.ส.วลัยา

3) ศรีวชิัยทัศนา ร้อยละ 80 -              609,720        ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอมรรัตน์

45,280         609,720        

472,347       609,720        8.04

รวมงบประมาณ (4)

รวมงบประมาณในการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ

   โครงการ/กจิกรรม

4. ศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือ่พฒันาการเรียนรู้อยา่งรอบด้าน (โครงการตามแผนที ่18)

   โครงการ/กจิกรรม

3. พฒันาอาคารสถานที ่แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม (โครงการตามแผนที ่15)

รวมงบประมาณ (3)


