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1.3 ประมาณการรายจ่ายแยกโครงการและประเภทเงิน 
     1.3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ  
 

  
  งบบุคลากร งบดาํเนินการ งบลงทุน   

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

ค่า 
สาธารณู

ปโภค 
ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง รวม 

1 
  
  
  
  
  
  
  

พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

       
4,140,800  

            
9,000  

          
30,600  

        
773,332  

           
-   

      
184,413  

           
-   

      
5,138,145.00  

ส่ือการเรียนการสอน
และประเมินผล 

   
293,200 

   
293,200.00 

ติดตามนักเรียน                
ไม่จบหลักสูตร 

   
1,500 

   
1,500.00 

พัฒนางานทะเบียน   
และวัดผล 

   
25,500 

 
50,000 

 
75,500.00 

ภาษาไทย 
  

5,000 32,500 
   

37,500.00 

สังคมศึกษา 
 

3,000 3,000 16,425 
 

10,000 
 

32,425.00 
พลศึกษา 

   
100,325 

   
100,325.00 

ศิลปะ 
 

1,000 8,000 7,300 
   

16,300.00 
วิทยาศาสตร์ 

   
92,370 

   
92,370.00 

คณิตศาสตร์ 
   

6,500 
   

6,500.00 
ภาษาต่างประเทศ 

  
5,000 7,212 

 
24,413 

 
36,625.00 

จ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศ 4,140,800 

 
9,600 

    
4,150,400.00 

คอมพิวเตอร์ 
 

5,000 
 

190,500 
 

100,000 
 

295,500.00 
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ - 182,200 824,244 206,656 - - - 1,213,100.00 
วิชาการ 

 
100,000 

     
100,000.00 

ภาษาไทย 
  

59,500 9,500 
   

69,000.00 
สังคมศึกษา 

  
7,500 12,000 

   
19,500.00 

วิทยาศาสตร์ 
   

42,000 
   

42,000.00 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

  
647,444 76,000 

   
723,444.00 

คณิตศาสตร์ 
 

9,000 33,700 6,300 
   

49,000.00 

ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ 

 
73,200 76,100 60,856 

   
210,156.00 

3 เสริมสร้างสังคมแหง่
การเรียนรู ้ - 12,000 

1,172,05
0 295,750 - - - 1,479,800.00 

นิทรรศการวิชาการ 
 

10,000 39,050 33,750 
   

82,800.00 
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ทัศนศึกษา (วิทย์) 
  

152,000 
    

152,000.00 
ทัศนศึกษา                 
(กิจกรรมฯ) 

  
614,000 

    
614,000.00 

ศึกษาดูงาน 
  

363,000 
    

363,000.00 
ห้องสมุด 

 
2,000 4,000 262,000 

   
268,000.00 
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    งบบุคลากร งบดาํเนินการ งบลงทุน   

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

ค่า 
สาธารณู

ปโภค 
ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง รวม 

4 พัฒนาศักยภาพ
ภาษาสู่สากล 

 
4,200 147,200 46,475 

   
197,875.00 

5 ลูก ศ.ส.ร่วมใจ
อนุรักษ์มรดกไทยฯ 

   
30,000 

   
30,000.00 

6 ส่งเสริมสุนทรียภาพ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา - - 182,500 206,200 - - - 388,700.00 
วิชาการ 

  
40,000 60,000 

   
100,000.00 

พลศึกษา 
  

137,500 52,500 
   

190,000.00 
ดนตรีสากล 

   
49,000 

   
49,000.00 

นาฏศิลป ์
   

19,700 
   

19,700.00 
ศิลปะ 

  
5,000 25,000 

   
30,000.00 

7 ศูนย์อาเซียนศึกษา 
   

45,000 
 

5,000 
 

50,000.00 
8 ความรู้คู่คุณธรรม

น้อมนําเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   
17,000 

 
4,000 

 
21,000.00 

9 ส่งเสริมสขุภาวะที่ด ี - - 11,600 17,310 - 17,500 - 46,410.00 
เดินวิ่ง 5 ธันวา 

  
11,600 17,310 

   
28,910.00 

ส่งเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย 

     
17,500 

 
17,500.00 

10 ส่งเสริมทักษะดา้น
อาชีพ 

   
176,000 

 
24,000 

 
200,000.00 

11 ลูกฉันดีศรีศรัทธา
(พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและ           
ทักษะชีวิต) - 15,000 756,000 12,000 - - - 783,000.00 
ค่ายลูกเสือ 

 
3,000 729,500 

    
732,500.00 

To be number 
one 

       
- 

แนะแนว 
 

1,000 
 

9,000 
   

10,000.00 
ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น 

 
5,000 10,000 1,000 

   
16,000.00 

ป้องกันปัญหา            
ทางเพศ 

 
6,000 16,500 2,000 

   
24,500.00 
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    งบบุคลากร งบดาํเนินการ งบลงทุน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

ค่า 
สาธารณู

ปโภค 
ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

รวม 

      

12 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้              
สื่อเทคโนโลยี 

- 2,000 2,000 619,700 - 422,000 - 1,045,700.00 

ภาษาไทย   2,000   22,000  24,000.00 

สังคมศึกษา    20,000    20,000.00 
คณิตศาสตร์  2,000  42,500    44,500.00 
ปรับปรุงห้องแนะแนว    50,000    50,000.00 
คอมพิวเตอร์    507,200  400,000  907,200.00 

13 พัฒนาบุคลากร - 3,000 76,500 8,500 - - - 88,000.00 
วิชาการ   70,000     70,000.00 

สังคมศึกษา  2,000 5,500 6,000    13,500.00 
พลศึกษา  1,000 500     1,500.00 
วิทยาศาสตร์   500 2,500    3,000.00 

รวม 4,140,800 227,400 3,202,694 2,453,923 - 656,913 - 10,681,730.00 

 

     1.3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

  
  

งบ
บุคลากร 

งบดาํเนินการ งบลงทุน   

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

ค่า 
สาธารณู

ปโภค 
ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง รวม 

1 
  
  
  
  
  

สนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษา 

             
-   

  15,000        8,000  119,000           -    85,900          -           227,900  

1.1 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์          95,000     85,900             180,900  
1.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  

          20,000                   20,000  

1.3 พัฒนาบุคลากรงาน
งบประมาณ  

     12,000                      12,000  

1.4 งานรับสมัครนักเรียน        3,000        8,000       4,000                  15,000  
1.5งานติดตามและ
ตรวจสอบภายใน  

                                  
-   

2 
  
  

 ติดตามและตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ  

            
-   

    3,000             -        2,000            
-   

         -           -               
5,000  

 2.1 วัสดุอุปกรณ์             2,000                    2,000  
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 2.2 พัฒนาบุคลากร        3,000                       3,000  
3 พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
    30,000      10,000                   40,000  

4 
  

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประกันฯ 

      5,000          5,000                 10,000  

รวม          -     53,000      18,000   126,000           -    85,900          -          282,900  

     1.3.3 กลุ่มบริหารบุคคล 
 

  
  

งบ
บุคลากร 

งบดาํเนินการ งบลงทุน   

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

ค่า 
สาธารณู

ปโภค 
ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง รวม 

1 
  
  
  

  

พัฒนาบุคลากร          -             -       10,000       18,000           -       5,000          -      33,000.00  
1.1 จัดอบรมบุคลากร           10,000         5,000           15,000.00  
1.2 จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์
สํานักงาน  

             5,000        5,000        10,000.00  

1.3 ซ่อมครุภัณฑ์              8,000            8,000.00  
รวม         -              -     10,000.00   18,000.00          -   5,000.00          -      33,000.00  

 

        1.3.4 กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

    งบบุคลากร งบดาํเนินการ งบลงทุน   

ที่ โครงการ ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
วัสด ุ

ค่า 
สาธารณูฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง 

รวม 

      

1 
  
  
  
  

ปรับปรุงพัฒนา 
บรรยากาศ อาคารสถานที ่ 

   565,560  210,000            -   
   

400,000  
         -            -           -   

      
1,175,560  

1.1 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์        10,000     200,000          210,000.00  
1.2 ปรับปรุงซ่อมแซม            200,000          200,000.00  
1.3 จ้างคนสวน 3 คน        
ยาม 3 คน      565,560  

            
    

565,560.00  
1.4 นํ้าด่ืมนักเรียน  

 
 200,000            

 
2 
  
  
  
  

พัฒนาสุขอนามัยนักเรียน     113,400            -            -     50,000           -            -          -   63,400  

 2.1 วัสดุ-ครุภัณฑ์          10,000            10,000.00  
 2.2 ยาและเวชภัณฑ์          30,000            30,000.00  

 2.3 ซ่อมครุภัณฑ์          10,000            10,000.00  
 2.4 จ้างเจ้าหน้าท่ี    
    พยาบาล 1 คน     113,400  

            
      

   113,400  
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3 
  
  

พัฒนาและให้บริการสระ
ว่ายนํ้า  

    
168,000  

             
-   

    
      -   

  
445,750  

      
   -   

       
  -   

         
-   

      
  613,750  

 3.4 จ้างเจ้าหน้าท่ี 4 คน      168,000                    168,000  

 3.1 วัสดุ-ครุภัณฑ์         445,750              445,750  
4 
  
  

พัฒนางานประชาสัมพันธ ์   113,400  601,200     -     -     -      -          -        714,600  

4.1จ้างเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ1์คน  

    
113,400  

                   
  113,400  

4.2 จัดทําวารสารโรงเรียน    601,200              601,200  
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    งบบุคลากร งบดาํเนินการ งบลงทุน   

ที่ 
โครงการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
วัสด ุ

ค่า 
สาธารณูฯ ครุภัณฑ์ 

สิ่ง 
ก่อสร้าง รวม 

5 
  
  
  
  

พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

           -       10,500     
34,000  

       
60,000  

         -      
10,000  

         
-   

    
    

114,500  
5.1 วิเคราะห์ทบทวนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

         
  500  

                     
    500  

5.2 การเยี่ยมบา้นนักเรียน        34,000              34,000  

5.3 ผลิตส่ือนวัตกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

               
20,000  

                    
20,000  

5.4 การสัมมนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

            
10,000  

                        
10,000  

5.5 จัดซ้ือพัสดุ           40,000      10,000       50,000  

6 ลูกฉันดีศรีศรัทธา
(เสริมสร้างทักษะการ
ดํารงชีวิต)  

        
   -   

  
  477,600  

  
102,000  

       
88,900  

    
     -   

     
    -   

         
-   

      
  668,500  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.1 การปฐมนิเทศนักเรียน 
ม. 1  

       19,000             
3,000  

                 
22,000  

6.2 การเข้าค่ายพุทธบุตร 
ม.ปลาย      421,900  

        
55,000          

     
   476,900  

6.3 การจัดกิจกรรมธรรมะ 
5 นาที           1,500 

        
40,000          

           
41,500  

6.4 กิจกรรมนักเรียนดีเด่น       1,000       8,000               9,000  
6.5 กิจกรรมวันสําคัญ       26,400       58,200             84,600  

6.6 การประชุมหัวหน้า
ระดับและครูที่ปรึกษา    

            
5,000            

               
5,000  

6.7 การประชุมนักเรียน
ระดับช้ัน        

         
6,000        

             
6,000  

6.8 การเลือกต้ังประธาน
นักเรียน        

            
300        

              
300  

6.9 กิจกรรมคณะ 
กรรมการนักเรียน              
สภานักเรียน        

            
3,200        

                
3,200  

6.10 การอบรมเยาวชน
แกนนําต้านยาเสพติด    

            
2,800  

         
7,000  

           
10,200        

              
20,000  

7 พัฒนาชมรม TO BE            -                    -                   -            -                      
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NUMBER ONE  50,000  30,000  -   80,000  

  
  
  

7.1 ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน        50,000            

          
50,000  

7.2 กิจกรรมแสดง
ความสามารถ       

       
30,000        

    
30,000  

รวม 960,360  1,349,300  136,000  1,074,650           -    10,000          -    3,530,310  

 

ส่วนท่ี 2 แผนการใช้จ่ายโครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 2.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้

 ท่ี  โครงการ งบประมาณ 
 (บาท) 

 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

 เป้าหมาย 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

   5,138,145  
2.2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม       

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา     
     ความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู ้
    และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 
2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
    คิดอย่างเป็นระบบ คิด 
    สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
    ได้อย่างมีสตสิมเหตผุล 
2.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ               
    ท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
2.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน   
    รักการทํางานสามารถทํางาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมเีจตคติท่ีดี 
   ต่ออาชีพสุจริต 

2.2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคณุธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะใน 
   การแสวงหาความรูด้้วยตนเองรกั 
   เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
   ต่อเน่ือง 
2.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียน                  
   มีความสามารถในการคิดอย่างเป็น 
   ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ 
   แก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตผุล 
2.5 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความรู้ 
   และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
2.6 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะใน 
   การทํางาน รักการทํางาน สามารถ  
   ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได ้และมเีจตคต ิ
   ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

-สื่อการเรยีนการสอน
และประเมินผล 

        
293,200  

-ติดตามนักเรียนไม่จบ
หลักสตูร 

            
1,500  

-พัฒนางานทะเบียนและ
วัดผล 

          
75,500  

-ภาษาไทย       37,500  
-สังคมศึกษา       32,425  
-พลศึกษา     100,325  
-ศิลปะ       16,300  
-วิทยาศาสตร ์      92,370  
-คณิตศาสตร ์        6,500  
-ภาษาต่างประเทศ       36,625  
-จ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศ 

   4,150,400  

คอมพิวเตอร ์     295,500 
2  
  
  
  
  

ส่งเสริมความเป็นเลิศ  
ทางวิชาการ 

   1,213,100  2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา 
    ความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู ้
    และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 
2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ 

2.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะใน 
   การแสวงหาความรูด้้วยตนเองรกั 
   เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
   ต่อเน่ือง 
2.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความ  

-วิชาการ       100,000  
-ภาษาไทย         69,000  
-สั-งคมศึกษา         19,500  
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-วิทยาศาสตร ์         42,000      คิดอย่างเป็นระบบ คิด 
    สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
    ได้อย่างมีสตสิมเหตผุล 
2.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ     
    ท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
2.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  
    รักการทํางาน สามารถทํางาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมเีจตคติท่ีดี       
    ต่ออาชีพสุจริต 

   สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ           
   คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหา               
   ได้อย่างมีสตเิหตผุล 
2.5 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความรู้ 
   และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
2.6 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะใน 
   การทํางาน รักการทํางาน สามารถ  
   ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได ้และมเีจตคต ิ
   ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

-ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

        
723,444  

-คณิตศาสตร ์         49,000  
-ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร ์ 

    210,156  

 
 
 
 
 

 ท่ี  โครงการ งบประมาณ 
 (บาท) 

 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

 เป้าหมาย 

3 
  
  
  
  
  

เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

  1,479,800  2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการ   
     แสวงหาความรู้ด้วย 
    ตนเองรักเรียนรู้และ 
    พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
  

2.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 
     มีทักษะ ในการแสวงหา 
     ความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู ้
     และพัฒนาตนเองอย่าง 
     ต่อเน่ือง  

-นิทรรศการวิชาการ      82,800  
-ทัศนศึกษา (วิทย์)     152,000  
-ทัศนศึกษา (กิจกรรมฯ)      614,000  
-ศึกษาดูงาน     363,000  
-ห้องสมุด      268,000 

4 พัฒนาศักยภาพภาษาสู่
สากล 

    197,875  2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ  
     คิดอย่างเป็นระบบ คิด 
     สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
    ได้อย่างมีสตสิมเหตผุล 
2.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
     ท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 

2.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความ 
     สามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  
     คิดสรา้งสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
     ได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 
2.5 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความรู้ 
     และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสตูร 

5 ลูก ศ.ส.ร่วมใจอนุรักษ์
มรดกไทยฯ 

      30,000  2.2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  
     และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2.2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคณุธรรม  
   จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

6 
  
  
  

ส่งเสริมสุนทรียภาพ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 

    388,700  2.1 ผู้เรียนมสีุขภาวะท่ีด ี
    และมสีุนทรียภาพ 
  
  

2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมสีุขภาวะ 
     ท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
  
  

-วิชาการ      100,000  
-พลศึกษา       190,000  
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-ดนตรสีากล          49,000    
  

  
  -นาฏศิลป์         19,700  

-ศิลปะ         30,000  

7  
  

ศูนย์อาเซียนศึกษา  
  

      50,000 
 

2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา 
    ความรูด้้วยตนเองรักเรียนรู้     
    และพัฒนาตนเองอย่าง   
    ต่อเน่ือง  

2.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะ 
     ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
     ต่อเน่ือง 

8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ความรู้คู่คุณธรรมน้อมนํา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      21,000  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  
     และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา 
    ความรูด้้วยตนเองรักเรียนรู ้
    และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
  
2.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  
    รักการทํางาน สามารถทํางาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมเีจตคติท่ีด ี
      ต่ออาชีพสุจริต 

2.2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคณุธรรม  
     จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง 
     ประสงค์ 
2.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะ 
     ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
     ต่อเน่ือง 
2.6 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะ 
    ในการทํางาน รักการทํางาน  
    สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ 
     มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
 (บาท) 

  วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 

9 
  
  

ส่งเสริมสขุภาวะท่ีดี       46,410  2.1 ผู้เรียนมสีุขภาวะท่ีด ี
    และมสีุนทรียภาพ 
  

2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมสีุขภาวะ 
     ท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
  

-เดินว่ิง 5 ธันวา         28,910  
-ส่งเสรมิสมรรถภาพทางกาย         17,500  

10 
  
  
  
  
  

ส่งเสริมทักษะความสามารถ
ด้านอาชีพ 
  
  
  
  

    200,000  
  
  
  
  
  

2.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
     ท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
2.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  
    รักการทํางาน สามารถทํางาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมเีจตคติท่ีด ี
      ต่ออาชีพสุจริต 

2.5 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความรู้ 
    และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสตูร 
2.6 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะ 
    ในการทํางาน รักการทํางาน  
    สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ 
    มีเจตคติท่ีดตี่ออาชีพสุจริต 

11 
  
  
  
  

ลูกฉันดีศรีศรัทธา 
(พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และทักษะชีวิต) 

    783,000  2.2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  
     และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
2.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
     ท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 

2.2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคณุธรรม  
     จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง 
     ประสงค์ 
2.5 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความรู้ 
     และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสตูร 

-ค่ายลูกเสือ       732,500  
-To be number one                 -   
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-แนะแนว         10,000  2.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  
    รักการทํางาน สามารถทํางาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมเีจตคติท่ีด ี
      ต่ออาชีพสุจริต 

2.6 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะ 
     ในการทํางาน รักการทํางาน  
    สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ 
    มีเจตคติท่ีดตี่ออาชีพสุจริต 

-ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น         16,000  

-ป้องกันปัญหาทางเพศ          24,500 

12 
  
  
  
  
  
  

ลูกฉันดีศรีศรัทธา 
(เสริมสร้างทักษะการ
ดํารงชีวิต)  

    639,000  2.2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  
     และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  
    รักการทํางาน สามารถทํางาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมเีจตคติท่ีด ี    

ต่ออาชีพสุจริต 

2.2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคณุธรรม  
     จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง 
     ประสงค์ 
2.6 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะ 
     ในการทํางาน รักการทํางาน  
    สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
     และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจรติ 

 -การปฐมนิเทศนักเรียน ม. 1          22,000  

 -การเข้าค่ายพุทธบุตร  
  ม.ปลาย  

       
476,900  

 -การจัดกิจกรรมธรรมะ 
  5 นาที  

         
41,500  

 -กิจกรรมนักเรียนดเีด่น           9,000  
 -กิจกรรมวันสําคัญ          84,600  
 -การประชุมหัวหน้า 
  ระดับและครูท่ีปรึกษา  

           
5,000  

13 
  
  

พัฒนาชมรม TO BE 
NUMBER ONE  

      80,000    2.1 ผู้เรยีนมีสุขภาวะท่ีด ี
    และมสีุนทรียภาพ 
 2.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  
    รักการทํางาน สามารถทํางาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมเีจตคติท่ีด ี    
    ต่ออาชีพสุจริต 

 2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมสีุขภาวะ 
    ท่ีดีและมีสุนทรยีภาพ 
 2.6 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะ 
     ในการทํางาน รักการทํางาน  
    สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
     และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจรติ 

 -ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน          50,000  
 -กิจกรรมแสดง 
  ความสามารถ 

         
30,000 

 

 

     2.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบเครือข่าย ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
 (บาท) 

  วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 

1 
  
  
  
  

พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ 
  
  
  
  

      295,500  
  
  
  
  

1.1 ผู้เรียนสามารถใช้ ICT 
    เพ่ือการเรยีนรู ้
1.2 ครสูามารถใช้ ICT  
     ในการจัดการเรียนรู ้
1.3 มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับ 
     นักเรียนและเอ้ือต่อการเรยีนรู ้

1.1 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนสามารถใช้  
      ICT เพ่ือการเรียนรู ้ 
1.2 ร้อยละ 85 ของครูสามารถใช้ ICT   
     ในการจัดการเรียนรู ้
1.3. อัตราส่วนของคอมพิวเตอร ์
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           ได้ด ี       กับนักเรียนเท่ากับ 8 : 1 

2 
  
  
  
  
  
  
  
  

ศูนย์อาเซียนศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  
  

      50,000  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.1 สถานศึกษามีการจัด 
    สภาพแวดล้อมและ 
    การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
    พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2.2 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน  
     บุคลากรของสถานศึกษา 
     รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
     เรียนรูด้้วยตนเองและหรือ 
     เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและผูเ้ก่ียว 
    ข้องพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อม 
     และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
     พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2.2 ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู ้
    ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    เพ่ือพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
     และบุคลากรรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
     ร้อยละ 80 ของกิจกรรม 

3 
  
  
  

  
  
  
  
   
  
  
  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยี 

  1,045,700  1 ผู้เรียนสามารถใช้ ICT  
   เพ่ือการเรียนรู ้
1.2 ครสูามารถใช้ ICT  
   ในการจัดการเรียนรู ้
2.1 สถานศึกษามีการจัด      
    สภาพแวดล้อมและ การบริการ 
    ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็ม 
    ศักยภาพ 
2.2 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน  
    บุคลากรของสถานศึกษา 
    รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องเรยีนรู้ด้วย 
    ตนเองและหรือเรียนรู ้
    แบบมีส่วนร่วม 
2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการ   
     แสวงหาความรู้ด้วย 
    ตนเองรักเรียนรู้และ 
    พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

1.1 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนสามารถใช้   
ICT เพ่ือการเรยีนรู ้ 

1.2 ร้อยละ 85 ของครูสามารถใช้ ICT   
     ในการจัดการเรียนรู ้
2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและผูเ้ก่ียว 
    ข้องพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อม 
     และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
     พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2.2 ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู ้
    ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    เพ่ือพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน        
    และบุคลากรรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
    ร้อยละ 80 ของกิจกรรม 

2.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 
     มีทักษะ ในการแสวงหา 
     ความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู ้
     และพัฒนาตนเองอย่าง 
     ต่อเน่ือง  

-ภาษาไทย         24,000  

-สังคมศึกษา         20,000  

-คณิตศาสตร ์         44,500  

-ปรับปรุงห้องแนะแนว         50,000  

-คอมพิวเตอร ์ 
  
  
  
  

      907,200  
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
 (บาท) 

 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 

4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ปรับปรุงพัฒนา 
บรรยากาศ อาคารสถานท่ี  

  1,175,560  2.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพ 
     แวดล้อมและการบริการ 
     ท่ีส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็ม 
     ศักยภาพ 

 2.2 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้ผู้เรยีน  
     บุคลากรของสถานศึกษา 
     รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
     เรียนรูด้้วยตนเองและหรือ 
     เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 3 ผู้เรียนมสีุขภาพอนามยั 
   และความปลอดภัย 

2.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและผูเ้ก่ียว 
    ข้องพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อม 
    และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรยีน 
    พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2.2 ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู ้
    ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    เพ่ือพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
    และบุคลากรรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
     ร้อยละ 80 ของกิจกรรม 
3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมสีุขภาพ 
     อนามัยและความปลอดภัย 

 - จัดซ้ือวัสด-ุอุปกรณ ์    210,000.00  

 -ปรับปรุงซ่อมแซม       200,000.00  

 -จ้างคนสวน 3 คน 
   ยาม 3คน  

  565,560.00  

  -นํ้าดื่มนักเรียน   
  
  
  

200,000  

5 
  
  
  
  

 พัฒนาสุขอนามัยนักเรียน      163,400  3 ผู้เรียนมสีุขภาพอนามัย 
     และความปลอดภัย 

  

  

  

3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมสีุขภาพ 
    อนามัยและความปลอดภยั 

  

  

  

  -วัสด-ุครุภณัฑ์      10,000.00  

  -ยาและเวชภณัฑ์      30,000.00  

  -ซ่อมครภุัณฑ์      10,000.00  

  -จ้างเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  
   1 คน  

      113,400  

 

  2.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
 (บาท) 

 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 

1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

  2,200,650  2.1 การบรหิารจัดการม ี
    ประสิทธิภาพและ 
    เกิดประสิทธิผล 

2.1 ผลการประเมินภายในและ 
     ภายนอก อยู่ในระดับดีมาก  
     และดเียี่ยม -วิเคราะห์ทบทวนระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
            500  

2 สนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษา 

    227,900  1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
     ชุมชนพึงพอใจ ผลการบริหาร 
     การจัดการศึกษา 
 2.1 การบริหารจัดการม ี
    ประสิทธิภาพและ 

1.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียน และ 
    ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ 
    การบริหารการจัดการศึกษา 
2.1 ผลการประเมินภายในและ     
     ภายนอกอยู่ในระดับดีมาก  

-จัดซ้ือวัสด ุครุภณัฑ์        180,900  

-ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภณัฑ์  

        20,000  



46 

 

 

แผนปฏิบัติการ 2557                                                                                                   โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

  

-พัฒนาบุคลากรงาน
งบประมาณ  

        12,000      เกิดประสิทธิผล 
  

    และดีเยี่ยม 
  

-งานรับสมัครนักเรยีน          15,000  

-งานติดตามและตรวจสอบ
ภายใน  

                -   

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
 (บาท) 

  วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 

3  ติดตามและตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณ  

        5,000  2.1 การบรหิารจัดการมี
ประสิทธิภาพและ 
   เกิดประสิทธิผล 
  

2.1 ผลการประเมินภายในและ
ภายนอกอยู่ในระดับดีมาก และดีเยี่ยม 
   - วัสดุอุปกรณ ์          2,000  

 - พัฒนาบุคลากร           3,000  

4 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

      40,000  2.2 มีการประกันคุณภาพภายใน 
    ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนด 
    ในกฎกระทรวง 
2.3 มีการขับเคลื่อน การพัฒนา 
    โรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 
  
  

2.2 ผลการประเมินภายในและ 
    ภายนอกอยู่ในระดับดมีาก  
    และดีเยี่ยม 
2.3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
     ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
      แห่งชาติ (Thailand Quality  
      Award : TQA) 

5 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประกันฯ 

      10,000  
  
  
  
  

 

   2.4 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
 (บาท) 

 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 

1 
  
  
  

 พัฒนาบุคลากร ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
การปฏิบัติงาน 

  33,000.00  1.1 ครูและบุคลากรปฏิบัติงาน 
     อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
     ประสิทธิผล 
1.2 ครูและบุคลากรประพฤต ิ
     ปฏิบัติตนเป็นคนดีและ 
     เป็นสมาชิกท่ีดีของ 
      สถานศึกษา 
  
  
  

1.1 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร 
     ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
1.2 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร 
     ประพฤติปฏบัิติตนเป็นแบบอย่าง 
     ท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
     สถานศึกษา 
  
  
  
  

 - จัดอบรมบุคลากร      15,000.00  
 - จัดซ้ือพัสดุ ครภุัณฑ์ 
   สํานักงาน  

    10,000.00  

 - ซ่อมครภุัณฑ์       8,000.00  
2 พัฒนาบุคลากรด้าน

วิชาการ 
      88,000  

  -วิชาการ         70,000  
  -สังคมศึกษา         13,500  
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  -พลศึกษา          1,500    
  -วิทยาศาสตร ์          3,000  

 

 

 

 

 

 

   2.5 กลยุทธ์สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
 (บาท) 

 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 

3 
  
  
  
  
  

เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 - ทัศนศึกษา 
 - นิเทศภายใน 
 

  
 

1,129,000 
- 

1.1 มีการสร้าง ส่งเสรมิ สนับสนุน 
     ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
     การเรยีนรู ้
  

1.1 บุคลากรภายในสถานศึกษา 
     ร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยน 
     เรียนรูร้ะหว่างกัน 
1.2 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
     ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
     ร้อยละ 20 ของกิจกรรมท้ังหมด 

2 
  
  

 พัฒนาและให้บริการสระ 
 ว่ายน้ํา  

613,750   1.1 มีการสร้าง ส่งเสรมิ สนับสนุน 
     ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
     การเรยีนรู ้

1.2 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
     ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
     ร้อยละ 20 ของกิจกรรมท้ังหมด 

 - จ้างเจ้าหน้าท่ี 4 คน        168,000  
 - วัสด-ุครุภณัฑ์        445,750  

3 
  
  

 พัฒนางานประชาสัมพันธ ์             -  1.1 มีการสร้าง ส่งเสรมิ สนับสนุน 
     ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
     การเรยีนรู ้

1.2 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
     ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
     ร้อยละ 20 ของกิจกรรมท้ังหมด 

 - จ้างเจ้าหน้าท่ีประชา 
   สัมพันธ์ 1 คน  

      113,400  

 - จัดทําวารสารโรงเรียน        601,200  

4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

    114,000  1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา 
     และผู้ปกครอง ชุมชน 
     ปฏิบัติงานตามบทบาท 
     หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผล 

1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาและ 
    ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม 
    บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผลครบถ้วนตาม 
    ข้อกําหนดหรือแนวปฏบัิติท่ีม ี

 - การเยีย่มบ้านนักเรียน          34,000  

 - ผลติสื่อนวัตกรรมระบบ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

        20,000  
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 - การสมัมนาระบบดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน  

        10,000   1.3 สถานศึกษาสามารถระดม 
     ทรัพยากรเพ่ือการจัด 
     การศึกษาอย่างพอเพียง 
  
  
  
  

1.3 มีทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
     เพียงพอ 
  
  
  

 - จัดซ้ือพัสด ุ         50,000  
   - การอบรมเยาวชนแกนนํา 

   ต้านยาเสพตดิ  
        20,000  

5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 

34,910 

    5.1 เดินว่ิง 5 ธันวา         28,910  
    5.2 การประชุมผู้ปกครอง           6,000  

    5.3 กรรมการสถานศึกษา   
    5.4 ระดมทรัพยากร   

 
 
 


