
โครงการ 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา สนอง 

กลยุทธ์ 

งบด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

๑.พฒันาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๕,๖) 

มฐ๑ขอ้๑.๒(๑,๒,๓, ๔) 

มฐ.๓(๓.๓) 

๑ - ๕,๕๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๙,๕๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นายนิยม บุญช่วยส่ง  

๒.พฒันาผลสมัฤทธ์ิการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๔,๕) 

มฐ.๑ขอ้๑.๒(๒) 

มฐ.๓(๓.๑,๓.๒,๓.๓,  

๓.๔) 

๑ - ๒๑,๕๐๐ ๒๘,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 

 

 

๓.พฒันาส่ือไอซีทีเพื่อ

การศึกษาเรียนรู้ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๔) 

มฐ.๒(๒.๕,๒.๖) 

๑, ๒, ๓, ๔, ๖ - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๔,๕๐๐ ๑๒๑,๕๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางจุไรวรรณ เอ่ียมสาม

โคก 

 

๔.พฒันาและส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติ 

มฐ.๑ขอ้๑.๒(๑,๒,๓,๔) ๔ขอ้๑(๑.๑) - ๒๒,๗๕๐ ๔๘,๙๐๐ ๖๘,๒๕๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ กนัเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๕.พฒันาระบบงาน

บริหารงานวชิาการ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

มฐ.๒(๒.๓) 

มฐ.๓(๓.๓,๓.๔) 

๑(๑.๑,๑.๒) 

๔(๑.๑) 

๓๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๓๖,๖๖๕ ๙๐,๖๖๕ ตลอดปี

การศึกษา 

นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ กนัเงิน 

๓๗๑,๗๐๐ 



๖.ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๓,๔) 

มฐ.๓(๓.๑) 

๑ขอ้๑(๑.๑,๑.๒) - - ๑๔,๖๕๐ ๑๔,๖๕๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นายนิพนธ์   โสภา  

๗.พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางดา้น

วทิยาศาสตร์ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๓,๔, 

๖) 

๑(๑.๑,๑.๒) 
๓ขอ้๑(๑.๑) 

- ๑๔,๐๐๐ ๓๐,๖๕๐ ๔๔,๖๕๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ กนัเงิน 

๑๙,๒๐๐ 

โครงการ 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา สนอง 

กลยุทธ์ 

งบด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

 มฐ.๓(๓.๑,๓.๒,๓.๕) ๔ขอ้๑(๑.๑) 
๖ขอ้๑(๑.๑) 
 
 
 

       

๘.ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม เพื่อให้

ผูเ้รียนมีความรู้และ ทกัษะท่ี

จ าเป็นตามหลกัสูตร 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๔,๕) 

มฐ.๑ขอ้๑.๒(๑,๒,๓) 

มฐ.๓(๓.๑,๓.๒,๓.๓) 

๑ขอ้๑(๑.๑, ๑.๒) - - ๓๗,๔๐๐ ๓๗,๔๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

 

นางพรเพญ็  บุญนาค 

 

 

๙.ส่งเสริมและพฒันาการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๔,๕) 

มฐ.๒(๓) 

๑ขอ้(๑.๑,๑.๒) ๓,๐๐๐ ๑๒,๗๐๐ ๒๐,๗๐๐ ๓๖,๔๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางกญัญาภทัร  บุญต่อ กนัเงิน 



 มฐ.๓(๑,๓) ๓๕,๐๐๐ 

๑๐.พฒันาการเรียนการสอน

และส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วชิาการกลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๔,๕,๖) 

มฐ.๓(๓.๑,๓.๒) 

๑ขอ้๑(๑.๑,๑.๒) 

๒ 

๓ขอ้๑(๑.๑,๑.๓, 

๑.๔) 

๔ขอ้๑(๑.๑) 

- ๖,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

 

นางจุไรวรรณ เอ่ียมสาม

โคก 

 

๑๑.พฒันาการเรียนการสอน

และส่งเสริมความเป็น 

มฐ.๑(๑.๑,๑.๕,๑.๖) 

มฐ.๓(๑,๓) 

๑, ๓ - - ๔๒,๑๖๐ ๔๒,๑๖๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล     

โครงการ 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา สนอง 

กลยุทธ์ 

งบด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

เลิศของผูเ้รียนกลุ่มสาระ

ศิลปะ 

        
 

๑๒.ส่งเสริมการปฏิบติังาน

ตามบทบาทหนา้ท่ีของครูและ

บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

มฐ.๒ขอ้๑(๑.๑,๑.๒) 

มฐ.๒(๒.๒,๒.๔) 

มฐ.๔ขอ้๑(๑.๒,๑.๓) 

๑(๑.๑,๑.๒) - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุลุ 
กนัเงิน 

๑๕๐,๐๐๐ 



๑๓.จดัสภาพแวดลอ้มและ

การบริการท่ีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

มฐ.๒(๒.๕) ๕ขอ้๑(๑.๑) - ๓,๐๐๐ ๑๘๔,๕๕๐ ๑๘๗,๕๕

๐ 

ตลอดปี

การศึกษา 

นายสญัญา  จนัทร์ร่ม กนัเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ 

งบบริจาค 

๑๕,๐๐๐ 

๑๔.พฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาและ

จดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาประจ าปีของ

สถานศึกษา 

มฐ.๒(๒.๑,๒.๒,๒.๖) ๗ - - ๑๑,๒๒๐ ๑๑,๒๒๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางสาวธญัญพ์ิชชา จนัทร์

เสถียร 

 

 

๑๕.เสริมสร้างความสะดวก

และสนบัสนุนปัจจยัพ้ืนฐาน 

ในการด าเนินงานเพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

 

มฐ.๒ขอ้๒.๓ 

มฐ.๒ขอ้๒.๔(๔) 

มฐ.๒ขอ้๓(๓.๒) 

๗ - ๓,๐๐๐ ๑๑๙,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐

๐ 

ตลอดปี

การศึกษา 

นายชูชยั  ไชยวกิ 

กนัเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ 

โครงการ 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา สนอง 

กลยุทธ์ 

งบด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 



แผนการใช้จ่ายงบประจ าปี 

 

๑๖.ส่งเสริมการปฏิบติังาน

ตามบทบาทหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

มฐ.๘(๘.๑,๘.๒, 

๘.๓,๘.๔,๘.๕, 

๘.๖) 

๒ - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุลุ 
กนัเงิน 

๑๐,๐๐๐ 

๑๗.สถานศึกษาสีขาวปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข      

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๒) 

มฐ.๑ขอ้๑.๒(๑,๓, 

๔) 

๓(๑.๑,๑.๔) 

๔(๑.๑) 

- ๒,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นายสญัญา  จนัทร์ร่ม  

๑๘.พฒันาคุณภาพการศึกษา

ของนกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒, 

๓,๔) 

มฐ.๑ขอ้๑.๒(๑,๓) 

๓(๑.๑,๑.๒,๑.๓, 

๑.๔),  ๔(๑.๑) 

๕(๑.๑),  ๖(๑.๑) 

- - ๑๐,๐๑๐ ๑๐,๐๑๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางสาวภทันารี กล่ินแกว้ 

 

๑๙,ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน

และพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒, 

๔) 

มฐ.๒(๑,๒.๕,๒.๖) 

มฐ.๓(๓.๒) 

๓(๑.๑,๑.๒,๑. 

๓),  ๔(๑.๑) 

๖(๑.๑) 

๑,๕๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางสาวรจนา ฟ้อนร าดี  


