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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1 1 1  1.โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 
21

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ การส่ือสาร
 แลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย น าไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและบริการเชิง
นวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาสังคม

ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการส่ือสาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย
น าไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาและสร้าง
องค์ความรู้ในการ
ท างานร่วมกัน

ผู้เรียนร้อยละ 82 มี
ทักษะในการส่ือสาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย
น าไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาและสร้าง
องค์ความรู้ในการ
ท างานร่วมกัน

1 1 1 1001 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS)

10,000 1 พ.ย. 62- 28 ก.พ. 63 วิชาการ

1 1 1 1037 กิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Northeastern 
EP/MEP OPEN HOUSE

50,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องเรียน EP

1 1 1 1042 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ 
ม.ต้น

60,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้งเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.ต้น

1 1 1 1047 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยา
ศาตร์-คณิตศาสตร์ให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

168,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.ปลาย

1 1 1 1056 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 10,000 1 ต.ค. 62- 15 ก.ย. 63 คณิตศาสตร์
1 1 1 1061 ค่ายบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์

 การส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้(STEM)
15,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิทยาศาสตร์

รวม  6 กิจกรรม 313,000

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี



71

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

1 1 2  1.โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 
21

2.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะการปรับตัว 
รู้เท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม
โลก มีเป้าหมายการ
เรียนรู้ เป้าหมายชีวิต 
การประกอบอาชีพ 
และก ากับดูแลตนเอง
ด้วยความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย

ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการปรับตัว
รู้เท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม
โลกและมีเป้าหมาย
การเรียนรู้ และ
เป้าหมายชีวิตการ
ท างานและการ
ประกอบอาชีพ

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี
ทักษะการปรับตัว
รู้เท่าทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม
โลกและมีเป้าหมาย
การเรียนรู้ และ
เป้าหมายชีวิตการ
ท างานและการ
ประกอบอาชีพ

1 1 2 1002 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 3,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ
1 1 2 1027 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี

 21 เพ่ือการมีเป้าหมายชีวิตและการประกอบ
อาชีพ

27,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 แนะแนว 

1 1 2 1081 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 
21

24,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 การงานอาชีพ

รวม  3 กิจกรรม 54,000
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

1 1 3  1.โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 
21

3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้
แสดงผลงาน
นวัตกรรมและ
ความสามารถ ตาม
ความถนัดและความ
สนใจ ผ่านการ
น าเสนอบนเวที
ศักยภาพหรือเผยแพร่
ในชุมชน

ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลงานการประดิษฐ์
สร้างสรรค์   การ
ออกแบบ ส่ือสาร
น าเสนอ แลกเปล่ียน
ผลงานตามความถนัด
และความสนใจ
เผยแพร่และน าไปใช้
จริงตรงตามความ 
ต้องการของชุมชน

ผู้เรียนร้อยละ 87 มี
ผลงานการประดิษฐ์
สร้างสรรค์   การ
ออกแบบ ส่ือสาร
น าเสนอ แลกเปล่ียน
ผลงานตามความถนัด
และความสนใจ
เผยแพร่และน าไปใช้
จริงตรงตามความ 
ต้องการของชุมชน

1 1 3 1003 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 30,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ
1 1 3 1004 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค

(วิชาการ)
100,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ

1 1 3 1005 ศูนย์คณิตศาสตร์ (ระดับเขต-ระดับภาค) 50,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ
1 1 3 1006 ศูนย์หุ่นยนต์ (ระดับเขต-ระดับภาค) 50,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ
1 1 3 1031 กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม

30,000
1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

1 1 3 1032 แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10,000

1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

1 1 3 1038 กิจกรรมเปิดบ้าน English Program 10,000 ห้องเรียน EP
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

1 1 3 1048 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมเวทีศักยภาพ
นักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ 
ม.ปลาย

20,000

1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.ปลาย

1 1 3 1052 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิขาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

30,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ภาษาไทย

1 1 3 1057 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 20,000 1 ต.ค. 62- 15 ก.ย. 63 คณิตศาสตร์
1 1 3 1062 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 10,000 13-25 ส.ค. 63 วิทยาศาสตร์
1 1 3 1063 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

(แข่งขันทักษะทางวิชาการ)
80,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิทยาศาสตร์

1 1 3 1064 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี (แข่งขันทักษะทางวิชาการ)

20,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิทยาศาสตร์

1 1 3 1070 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ

49,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 สังคม

1 1 3 1076 กิจกรรมวันคริสต์มาส 30,000 1-31 ธ.ค. 62 ภาษาต่างประเทศ
1 1 3 1082 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่ม

สาระฯการงานอาชีพ (แข่งขันทักษะทางวิชาการ)
120,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 การงานอาชีพ

 รวม 16 กิจกรรม 659,000
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

1 1 4  1.โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 
21

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะการส่ือสาร อ่าน
 เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศท่ี 2
 และความสามารถใน
การคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน

ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการส่ือสารอ่าน 
เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ ท่ี 
2 และความสามารถ
ในการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน

ผู้เรียนร้อยละ 82 มี
ทักษะการส่ือสารอ่าน 
เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ ท่ี 
2 และความสามารถ
ในการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน

1 1 4 1053 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

40,000 16 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ภาษาไทย

1 1 4 1058 กิจกรรมค่าย Active Learning 30,000 1 ต.ค. 62- 15 ก.ย. 63 คณิตศาสตร์
1 1 4 1077 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ

และภาษาต่างประเทศท่ี 2
68,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ภาษาต่างประเทศ

1 1 4 4122 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 30,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องสมุด

 รวม 4 กิจกรรม 168,000
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

1 1 5  1.โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 
21

5.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และ
สามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และ
สามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม

ผู้เรียนร้อยละ 92 มี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และ
สามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม

1 1 5 1028 กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) 10,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 แนะแนว
1 1 5 1084 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 35,000 1 ต.ค. 62- 15 ก.ย. 63 สุขศึกษาพลศึกษา
1 1 5 1085 โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 40,000  1-30 ธ.ค. 62 สุขศึกษาพลศึกษา
1 1 5 1086 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 28 120,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 สุขศึกษาพลศึกษา
1 1 5 1088 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฎศิลป์ และ

ศิลปะ
100,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ศิลปะ

1 1 5 3097 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สุนทรียภาพ และสามารถป้องกัน

17,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล
1 1 5 4109 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการนักเรียน 

(งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย)
40,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป

รวม 7 กิจกรรม 362,000
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

1 1 6  1.โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 
21

6. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจ ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ
 ในการเข้าถึงองค์
ความรู้เพ่ือการเรียนรู้
 การส่ือสาร การ
ด าเนินชีวิตและมี
จริยธรรมในการใช้ส่ือ

ร้อยละของผู้เรียนท่ี
รู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี
 มีจริยธรรม และ
ทักษะการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
 ในการเข้าถึงองค์
ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้
 การส่ือสารและการ
ด าเนินชีวิต

ผู้เรียนร้อยละ 87 ท่ี
รู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี
 มีจริยธรรม และ
ทักษะการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
 ในการเข้าถึงองค์
ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้
 การส่ือสารและการ
ด าเนินชีวิต

1 1 6 1025 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ (ค่าเช่าคอมพิวเตอร์)

1,092,470 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ

1 1 6 1065 กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียน

15,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิทยาศาสตร์

1 1 6 4123 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด

65,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องสมุด

รวม 3 กิจกรรม 1,172,470



77

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

1 1 7 2.โครงการ
พัฒนา
ระเบียบ
วินัย 
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

7.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ การท างาน
และด้านศีลธรรม 
เป็นไปตาม
คุณลักษณะตาม
หลักสูตรตลอดจน
ค่านิยม 12 ประการ 
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด

ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ การท างาน
และด้านศีลธรรม
เป็นไปตาม
คุณลักษณะตาม
หลักสูตรตลอดจน
ค่านิยม12 ประการ 
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด

ผู้เรียนร้อยละ 91 มี
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ การท างาน
และด้านศีลธรรม
เป็นไปตาม
คุณลักษณะตาม
หลักสูตรตลอดจน
ค่านิยม 12 ประการ 
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด

1 1 7 1007 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (สังคมฯ) 120,800 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ
1 1 7 1008 การรับสมัคร ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 22,000 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63 วิชาการ
1 1 7 1033 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 173,300 1 ม.ค.- 28 ก.พ. 63 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

1 1 7 1034 กิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนาม 3,200 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

1 1 7 1043 ปฐมนิเทศนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

20,000 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63 ห้งเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.ต้น

1 1 7 1071 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 50,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 สังคม
1 1 7 1072 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 30,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 สังคม
1 1 7 3098 โครงการพัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจการนักเรียน)
53,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล

รวม 8 กิจกรรม 472,300
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

1 1 8 2.โครงการ
พัฒนา
ระเบียบ
วินัย 
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

8. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรมและมี
ความภูมิใจในท้องถ่ิน
บนความแตกต่างกัน
ของวัฒนธรรม  เห็น
คุณค่าเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาไทย แสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม

ร้อยละของผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรมและมี
ความภูมิใจในท้องถ่ิน
บนความแตกต่างกัน
ของวัฒนธรรมเห็น
คุณค่าเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาไทยแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม

ผู้เรียนร้อยละ 92 มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรมและมี
ความภูมิใจในท้องถ่ิน
บนความแตกต่างกัน
ของวัฒนธรรมเห็น
คุณค่าเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาไทยแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม

1 1 8 1035 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 483,200 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

1 1 8 1039 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
(Field Trip)

140,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องเรียน EP

1 1 8 1049 กิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

100,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.ปลาย

1 1 8 1073 กิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถ่ิน วัฒนธรรม
  ภูมิปัญญาไทย

18,000 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 สังคม

1 1 8 3099 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวี 3,285 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล
1 1 8 4110 กิจกรรม กร. ร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม 17,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป

รวม 6 กิจกรรม 761,485
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

1 1 9 3.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

9.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตร มี
ผลงานและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้

ร้อยละของผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าด้าน
ความรู้ และทักษะ
ต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี
ผลงานและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้

ผู้เรียนร้อยละ 87 มี
ความก้าวหน้าด้าน
ความรู้ และทักษะ
ต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี
ผลงานและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้

1 1 9 1009 กิจกรรมเฝ้าระวัง 0 ร มผ 5,000 16 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 วิชาการ
1 1 9 1054 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย
10,000 16 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 ภาษาไทย

รวม 2 กิจกรรม 15,000
1 1 10 3.โครงการ

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

10.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3
 และคะแนนเฉล่ียผล
การสอบวัดระดับชาติ 
(O-net) ระดับช้ันม.3
 และระดับช้ัน ม.6  
ในสาระการเรียนรู้มี
พัฒนาการสูงข้ึน

1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3
2.ร้อยละของคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net 
ระดับ ม.3 ,ม.6 ใน
สาระการเรียนรู้หลัก
สูงกว่าระดับประเทศ

กลุ่มสาระฯ5กลุ่ม
สาระมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3
-กลุ่มสาระฯ 3 กลุ่ม
สาระมีคะแนนเฉล่ีย
ผลการสอบวัด
ระดับชาติ O-net 
ระดับ ม.3 และ ม.6 
สูงกว่าระดับประเทศ

1 1 10 1010 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ม.3 
และ ม.6

100,000 16 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63 วิชาการ

รวม 1 กิจกรรม 100,000



80

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

3 2 11 4.โครงการ
พัฒนาครูสู่
ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษท่ี 
21

11.เพ่ือให้ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตาม
กระบวนการ Active 
Learning ท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตร

ร้อยละครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมี
กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตาม
กระบวนการ Active 
Learning ท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตร

ครูร้อยละ 82 มี
แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตาม
กระบวนการ Active 
Learning ท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตร

3 2 11 1011 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

20,000 16 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 วิชาการ

รวม 1 กิจกรรม 20,000
3 2 12 4.โครงการ

พัฒนาครูสู่
ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษท่ี 
21

12. เพ่ือให้ครูมีการ
จัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ  Active
 Learning การศึกษา
และสร้างองค์ความรู้ 
(IS) บูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (STEM) โดย
ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถ่ิน

ร้อยละของครูมีการ
จัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการActive 
Learningการศึกษา
และสร้างองค์ความรู้ 
(IS) บูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้(STEM) โดยยึด
โยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถ่ิน

ครูร้อยละ 82 มีการ
จัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการActive 
Learningการศึกษา
และสร้างองค์ความรู้ 
(IS) บูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้(STEM) โดยยึด
โยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถ่ิน

3 2 12 1012 พัฒนาคุณภาพครูบุคลากรทางการศึกษาสู่การ
จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5,000 7-9 มิ.ย. 63 วิชาการ

รวม 1 กิจกรรม 5,000
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

3 2 13 4.โครงการ
พัฒนาครูสู่
ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษท่ี 
21

13.เพ่ือให้ครูมี
เคร่ืองมือวัดผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
ท่ีอิงมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด

ร้อยละของครูมี
เคร่ืองมือวัดผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
ท่ีอิงมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด

ครูร้อยละ 82 มี
เคร่ืองมือวัดผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
ท่ีอิงมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด

3 2 13 1013 การพัฒนาการสร้างเคร่ืองมือวัดผลและ
ประเมินผล

5,060 16 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 วิชาการ

รวม 1 กิจกรรม 5,060
3 2 14 4.โครงการ

พัฒนาครูสู่
ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษท่ี 
21

14. เพ่ือให้ครูมีบันทึก
ผลการเรียนรู้ และ
วิจัยในช้ันเรียนท่ี
แสดงศักยภาพ ทักษะ
 ความรู้ และ
คุณลักษณะนิสัย
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวช้ีวัดรายวิชา ในแต่
ละกลุ่มศักยภาพของ
ผู้เรียนท่ีน าผล
ย้อนกลับไปปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง

ร้อยละของครูมีบันทึก
ผลการเรียนรู้และวิจัย
ในช้ันท่ีแสดงศักยภาพ
 ทักษะความรู้ และ
คุณลักษณะนิสัย
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวช้ีวัดรายวิชา ในแต่
ละกลุ่มศักยภาพของ
ผู้เรียนท่ีน าผล
ย้อนกลับไปปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง

ครูร้อยละ 82 มี
บันทึกผลการเรียนรู้
และวิจัยในช้ันท่ีแสดง
ศักยภาพ ทักษะ
ความรู้ และ
คุณลักษณะนิสัย
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวช้ีวัดรายวิชา ในแต่
ละกลุ่มศักยภาพของ
ผู้เรียนท่ีน าผล
ย้อนกลับไปปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง

3 2 14 1014 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในช้ันเรียน 10,000  1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 วิชาการ

รวม 1 กิจกรรม 10,000



82

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

3 2 15 4.โครงการ
พัฒนาครูสู่
ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษท่ี 
21

15.เพ่ือให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามกระบวนการ  
Project based 
Learning  ท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานความพอเพียง

ร้อยละของครูท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามกระบวนการ 
Project based 
Learningท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง

ครูร้อยละ 82 ท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามกระบวนการ 
Project based 
Learningท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง

3 2 15 1015 จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  Project 
based Learning และเศรษฐกิจพอเพียง

5,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ

รวม 1 กิจกรรม 5,000
3 2 16 4.โครงการ

พัฒนาครูสู่
ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษท่ี 
21

16.ครูมีทักษะในการ
ใช้ส่ือ เทคโนโลยี ใน
การด าเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรรายวิชา

ร้อยละของครูท่ีมี
ทักษะในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี ในการ
ด าเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรรายวิชา

ครูร้อยละ 82 ท่ีมี
ทักษะในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี ในการ
ด าเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรรายวิชา

3 2 16 1016 กิจกรรมอบรมการพัฒนาส่ือเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน

20,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ

รวม 1 กิจกรรม 20,000



83

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

3 2 17 4.โครงการ
พัฒนาครูสู่
ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษท่ี 
21

17.ครูสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสาร และการ
จัดการเรียนการสอน

ร้อยละของครูสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการส่ือสาร และ
การจัดการเรียนการ
สอน

ครูร้อยละ 82 
สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสาร และการ
จัดการเรียนการสอน

3 2 17 1078 กิจกรรมพัฒนาครูเพ่ือใช้ภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสาร และการจัดการเรียนการสอน 5,000

1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ภาษาต่างประเทศ

รวม 1 กิจกรรม 5,000
2 2 18 5.โครงการ

ศักยภาพ
และ
สมรรถนะครู

18.เพ่ือให้ครูมีการ
ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  มี
แผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู
เป็นรายบุคคล (ID 
PLAN) ผ่าน
กระบวนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)

ร้อยละของครูมีการ
ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
มีแผนการพัฒนา(ID 
PLAN) ผ่าน
กระบวนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ (PLC)

ร้อยละ 82 ของครูมี
การปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
มีแผนการพัฒนา(ID 
PLAN) ผ่าน
กระบวนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ (PLC)

2 2 18 1017 พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูผ่าน
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)

5,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ

2 2 18 1059 ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

24,916 1 ต.ค. 62- 15 ก.ย. 63 คณิตศาสตร์



84

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 2 18 3100 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและบุคลากร 7,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล
2 2 18 3101 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
62,000 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล

2 2 18 3102 กิจกรรมทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล

รวม 5 กิจกรรม 198,916
2 3 19 6. 

โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา

19.เพ่ือให้โรงเรียนมี
แผนการเรียนรองรับ
เป้าหมายชีวิตของ
กลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่
เส้นทางการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ

โรงเรียนมีแผนการ
เรียนรองรับเป้าหมาย
ชีวิตของกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนสู่
เส้นทางการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2 3 19 1018 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามสาระ
แกนกลางพุทธศักราช 2551 ฉบับบปรับปรุง 
2560

10,000 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค. 63 วิชาการ

2 3 19 1044 จัดท าหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

14,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้งเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.ต้น

รวม 2 กิจกรรม 24,000
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 3 20 6.โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา

20.เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบแนะแนว
การศึกษา แนะแนว
อาชีพ และแนะแนว
ทักษะชีวิต และจัดท า
ระเบียนสะสม และ
แฟ้มสะสมผลงาน
เส้นทางการศึกษาต่อ
สู่การประกอบอาชีพ 
(Career Path fort 
folios) 

โรงเรียนมีระบบแนะ
แนวการศึกษา แนะ
แนวอาชีพ และทักษะ
ชีวิต และจัดท า
ระเบียนสะสม และ
แฟ้มสะสมผลงาน
เส้นทางการศึกษาต่อ
สู่การประกอบอาชีพ 
(Career Path fort 
folios)

ผู้เรียนร้อยละ 81 มี
ระเบียนสะสมเป็น
รายบุคคล และแฟ้ม
สะสมผลงาน เส้นทาง
การศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ 
(Career Path fort 
folios)

2 3 21 7.พัฒนาส่ือ
และแหล่ง
เรียนรู้

21.เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก รองรับ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูและ
นักเรียน

โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
 ส่ิงอ านวยความ
สะดวก รองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ของครูและนักเรียน

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2 3 21 1040 จัดซ้ือวัสดุ คุรุภัณฑ์อุปกรณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับห้องเรียน EP

170,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องเรียน EP

2 3 21 1045 กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

50,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้งเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.ต้น



86

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 3 21 1050 กิจกรรมจัดซ้ือส่ือวัสดุอุปกรณ์สารเคมีเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

140,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.
ปลาย

2 3 21 1055 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนภลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

100,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ภาษาไทย

2 3 21 1060 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

100,000 1 ต.ค. 62- 15 ก.ย. 63 คณิตศาสตร์

2 3 21 1066 ซ่อมแซมและจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

20,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิทยาศาสตร์

2 3 21 1074 กิจรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ

50,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 สังคม

2 3 21 1079 งานจัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ ภาษาต่างประเทศ 50,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ภาษาต่างประเทศ
2 3 21 1083 กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพ
40,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 การงานอาชีพ

2 3 21 1087 กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนการสอน

85,000 1 ต.ค. 62- 15 ก.ย. 63 สุขศึกษาพลศึกษา

2 3 21 1089 งานพัฒนาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

13,600 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63 ศิลปะ

รวม 11 กิจกรรม 818,600
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 3 22 7.โครงการ
พัฒนาส่ือ
และแหล่ง
เรียนรู้

22. เพ่ือให้โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นความรู้ ท่ีมี
ระบบเทคโนโลยีการ
เข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้

โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นความรู้ ท่ีมี
ระบบเทคโนโลยีการ
เข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2 3 22 1046 พัฒนาห้องเรียนห้องคุณภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

188,450 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้งเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.ต้น

2 3 22 1051 กิจกรรมซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

100,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต ม.ปลาย

2+
12

3 22 1067 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 40,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิทยาศาสตร์
2 3 22 1068 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี 90,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิทยาศาสตร์
2 3 22 1069 กิจกรรมัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน
20,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิทยาศาสตร์

2 3 22 1075 โครงการห้องเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ 33,000 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63 สังคม
2 3 22 1080 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Learn

 to Know and Language World)
17,000 16 พ.ค. - 30 ก.ย. 63 ภาษาต่างประเทศ

2 3 22 1090 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรี 30,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ศิลปะ
2 3 22 4111 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายไร้

พรมแดนเพ่ือการเรียนรู้
25,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป

2 3 22 4117 ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงห้องโสตทัศนศึกษา 300,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป
2 3 22 4124 ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น 55,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องสมุด

รวม 11 กิจกรรม 898,450



88

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 3 23 7.โครงการ
พัฒนาส่ือ
และแหล่ง
เรียนรู้

23.เพ่ือให้โรงเรียนจัด
ให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกท่ี
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ียึดโยงกับ
บริบทชุมชนและ
ท้องถ่ิน

โรงเรียนจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนว
 ทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
ยึดโยงกับบริบทชุมชน
และท้องถ่ิน

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2 3 23
4112 กิจกรรมพัฒนาและปรังปรุงแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน

53,000 1 ต.ค. 62- 30 ธ.ค. 62 บริหารงานท่ัวไป

2 3 23 4113 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ี
ภายในโรงเรียน

257,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป

2 3 23 4118 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงหอประชุม 100,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป
2 3 23 4119 จัดซ้ือสารท าความสะอาด 150,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป
2 3 23 4120 วัสดุก่อสร้าห้องพักนักกีฬา และวัสดุต่อเติม

หลังคา 3 แห่ง

340,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป

2 3 23 4121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 500,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป

รวม 6 กิจกรรม 1,400,000
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 4 24 8.โครงการ
พัฒนา
ระบบงาน
ด้วยระบบ
คุณภาพ

24.เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
ในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุก
ด้าน และมีการ
จัดการความรู้ (KM) 
เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
ในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุก
ด้าน และมีการ
จัดการความรู้ (KM) 
เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2 4 24 1019 กิจกรรมจัดตารางเรียนตารางสอน 2,000 1 ต.ค. 62- 31 พ.ค. 63 วิชาการ
2 4 24 1020 กิจกรรมจัดสอบวัดผลระดับชาติ (O-net) 20,000 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 63 วิชาการ
2 4 24 1021 จัดท าเอกสารวัดผลและประเมินผล 60,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ
2 4 24 1022 จัดวัสดุครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในงาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
50,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ

2 4 24 1026 ค่ากระดาษ หมึก อัดส าเนา 600,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ
2 4 24 1029 จัดซ้ือวัสดุงานแนะแนว 10,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 แนะแนว
2 4 24 1036 จัดซ้ืออุปกรณ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

2 4 24 1095 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รายจ่ายประจ า-
งบประมาณและแผนงาน)

2,087,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 งบประมาณและ
แผนงาน



90

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 4 24 1096 ค่าสาธารณูปโภค (รายจ่ายประจ า-งบประมาณ
และแผนงาน)

1,577,897 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 งบประมาณและ
แผนงาน

2 4 24 2091 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน-พัสดุ-แผนงาน 155,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 งบประมาณและ
แผนงาน

2 4 24 2092 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 
(งานสารสนเทศ)

75,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 งบประมาณและ
แผนงาน

2 4 24 3103 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล 72,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล
2 4 24 4114 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการและงานบริการ 85,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป

รวม 13 กิจกรรม 4,803,897



91

มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 4 25 8.โครงการ
พัฒนา
ระบบงาน
ด้วยระบบ
คุณภาพ

25.เพ่ือให้โรงเรียนมี
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา และมี
ระบบการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
 ท่ีสะท้อน
ความก้าวหน้าของ
พันธกิจ เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ี
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ เช่ือมไปสู่
เป้าหมายและพันธะ
กิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์องค์กร 
2. ร้อยละของจ านวน
โครงการ ท่ีมีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรม 
โครงการ ท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน ท่ีระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
ร้อยละ 81 ของ
จ านวนโครงการ ท่ีมี
การรายงานผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรม 
โครงการ ท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน ท่ีระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

2 4 25 1023 กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 9,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ
2 4 25 1024 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 10,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 วิชาการ
2 4 25 2093 กิจกรรมพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา
70,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 งบประมาณและ

แผนงาน

รวม 3 กิจกรรม 89,000
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 4 26 8.โครงการ
พัฒนา
ระบบงาน
ด้วยระบบ
คุณภาพ

26.เพ่ือให้โรงเรียนมี
แผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู 
สวัสดิการเป็น
รายบุคคล และมีการ
บันทึกข้อมูลผลงาน
เชิงประจักษ์ท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายปี

โรงเรียนมีแผนการ
พัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครู สวัสดิการ
เป็นรายบุคคล และมี
การบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานรายปี

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2 4 26 1041 จัดจ้างครูชาวต่างชาติ (ห้องเรียน EP) 1,224,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 ห้องเรียน EP

2 4 26 3104 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล
2 4 26 3108 โครงการจัดจ้างครูต่างประเทศ ครูเช่ียวชาญ

เฉพาะและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2,826,996 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล

2 4 26 4115 กิจกรรมจัดท าค าส่ังแม่บท 3,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป

รวม 4 กิจกรรม 4,056,996
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 4 27 9.โครงการ
พัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา

27.เพ่ือให้โรงเรียนใช้
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือ
ยกระดับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
และครบ 8 
องค์ประกอบ

โรงเรียนใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับการ
จัดการคุณภาพ
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและครบ
 8 องค์ประกอบ

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2 4 27 2094 กิจกรรมพัฒนาระบบงานควบคุมภายในและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

40,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 งบประมาณและ
แผนงาน

รวม 1 กิจกรรม 40,000
2 5 28 10.โครงการ

เสริมสร้าง
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน

28.เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบข้อมูลการ
ให้บริการสาธารณะ
กับบุคคลหน่วยงาน 
ชุมชน ท้องถ่ินท่ีแสดง
ความพึงพอใจในการ
เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ

โรงเรียนมีระบบข้อมูล
การให้บริการ
สาธารณะกับบุคคล
หน่วยงาน ชุมชน 
ท้องถ่ินท่ีแสดงความ
พึงพอใจในการเข้ามา
เป็นภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2 5 28 3105 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 30,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล
2 5 28 3106 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 15,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล
2 5 28 4116 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ 10,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานท่ัวไป

รวม 3 กิจกรรม 55,000
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มฐ กย ตบ โครงการ
    วัตถุประสงค์  

  (ตัวบ่งช้ี)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

รหัส
แผนงาน

กิจกรรม จ านวนเงิน ปฏิทินการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามมาตรฐาน กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี

2 5 29 10.โครงการ
เสริมสร้าง
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน

29.เพ่ือให้โรงเรียนมี
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระ และ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
การก าหนดความ
ต้องการการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน

โรงเรียนมีความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระ และ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
การก าหนดความ
ต้องการการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพดีเย่ียม
ระดับคุณภาพ 4 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2 5 29 1030 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา

3,000 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 63 แนะแนว

2 5 29 3107 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน 2,000 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 บริหารงานบุคคล

รวม 2 กิจกรรม 5,000


