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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO SCHOOL 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 



 



กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
๒.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
      ในการแข่งขัน 
๓.   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๕.   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖.   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

๑.   หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
๒.   การผลิตและพัฒนาคร ู
๓.   การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
๔.   การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
๕.   ICT เพื่อการศึกษา 
๖.   การบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 

๑.   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒.   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ๓.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 

 

 



 
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 

วิสัยทัศน์ 

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  เป็นสถานศึกษาช้ันนำ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  สู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและคุณธรรม  มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานวิถีไทย  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

พันธกิจ   มี  ๗ ข้อ  ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมตามหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีแบบแผนการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารอย่างน้อยสองภาษา ผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมโลก  

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ตระหนักรู้คุณค่า และดำรงตนบนพืน้ฐานวิถีไทย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

๗. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเรียน                       

การสอนอย่างมีประสิทธิผล  
 

เป้าประสงค์ มี ๑๕ ข้อ ดังนี้ 

 ๑. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์   สังเคราะห์ 
 ๔. ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
 ๕. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๖. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๗. ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสารนำเสนอผลงานอย่างน้อยสองภาษา 
 ๘. ผู้เรียนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
 ๙. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางวิชาการไปใช้เพื่อบริการสังคม  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนได้                                   

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐. ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. ผู้เรียนสามารถดำรงตนบนพื้นฐานวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 



ครูอย่างเคร่งครัด 
๑๓. ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๑๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบบริหาร                     

และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๕. มีแหล่งเรียนรู้และส่ือสารการเรียนรู้เพียงพอต่อบุคลากรและผู้เรียน 

 



                                                                                                                                             

จุดเน้น 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กำหนดจุดเน้นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓         
ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนดังนี้ 

 

 ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน 

     ๑.๑ นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดังต่อไปนี ้
  ๑.๑.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  ๑.๑.๒ นักเรียนมีสมรรถนะ “เก่ง ๔” ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ เก่งเรียน , เก่งเล่น , 
  เก่งพัฒนาสุนทรีย์ และเก่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑.๑.๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
  ๑.๒ นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านคุณธรรม ดังต่อไปนี ้
   ๑.๒.๑ นักเรียนมีสมรรถนะ “ดี ๕” ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ นอบน้อมดี ,    
                           บุคลิกภาพดี , จรรยามารยาทดี , น้ำใจดี และสุขภาพจิตสุขภาพกายดี 
   ๑.๒.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
   ๑.๒.๓ นักเรียนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาท่ีสอน รวมถึงส่งเสริม 
   และพัฒนาด้านกระบวนการคิด การวัดประเมินผลนักเรียน 
  ๒.๒ ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครือข่ายการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 
  ๒.๓ ครูได้รับการส่งเสริมให้มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารในระดับดี 
  ๒.๔ ครูได้รับการส่งเสริมให้มีสมรรถนะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
   ในระดับดี 

 

 ส่วนที่ ๓ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  ๓.๑ สถานศึกษา มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation management) ตามหลักการ
   บริหาร “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา”  
   ๓.๒ สถานศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน        
   มีระบบการนิเทศ ติดตาม ท่ีมีประสิทธิภาพ 



                                                                                                                                             

  ๓.๓ สถานศึกษามีองค์คณะภาคีเครือข่ายทีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ช่วยเสริมสร้างความ 
   เข้มแข็งทางการบริหารจัดการอย่างเป็นกัลยาณมิตร  



 
 

กลยุทธ์ มี ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

       กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

        กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

       กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

โครงการสนับสนุนกลยุทธ์ทั้ง ๓ มีจำนวนทั้งหมด ๑๗ โครงการดังนี้  
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มี ๗ โครงการ ได้แก่ 

   ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ๑.๒ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

   ๑.๓ โครงการพัฒนางานวิชาการ 

   ๑.๔ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

   ๑.๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ 

   ๑.๖ โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผลและจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

   ๑.๗ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี ๕ โครงการ ได้แก่ 

   ๒.๑ โครงการเสริมสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

    ๒.๒ โครงการกิจกรรมชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต จิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๒.๓ โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   ๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียน 

    ๒.๕ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  

 

กลยุทธท์ี่ ๓ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี ๕ โครงการ ได้แก่ 

   ๓.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ๓.๒ โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

   ๓.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   ๓.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

   ๓.๕ โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



กรอบการบริหารเชิงระบบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 วิสัยทัศน์ 

สถานศึกษา 

ช้ันนำ 

ความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการ 

และคุณธรรม 

มีศักยภาพ 

เป็นพลโลก 

บนพ้ืนฐาน 

วิถีไทย 

หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

พันธกิจ (๗) 

เป้าหมาย (๑๕) 

กลยุทธ์ (๓) 

มาตรฐานการศึกษา (๓) 

โครงการ (๑๘) 

กิจกรรม (๑๑๖) 

จุดเน้น  (๓ ด้าน) 



 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

งบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 
   

จำนวนนักเรียนท้ังหมด 3,214 คน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     จำนวน      1,522      คน 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน      1,692      คน 
 

เงินอุดหนุนการศึกษารายหัวท่ีได้รับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     คนละ     3,500     บาท 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  คนละ     3,800     บาท 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   (1,522  x 3,500)   =   5,327,000     บาท 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1,692 x 3,800)   =   6,429,600     บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังหมด     = 11,756,600    บาท 
นำเงินอุดหนุนเหลือจ่ายมาสมทบ                     5,672,000     บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                                     17,428,600     บาท 

                      หักค่าสาธารณูปโภค                    5,000,000     บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น                             12,428,600    บาท 
 

งบประมาณแยกตามกลุ่มงาน จำนวนเงิน (บาท) 
งบวิชาการ 60 % 7,457,160 
งบบริหารทั่วไป 30 % 3,728,580 
งบสำรองจ่าย 10 % 1,242,860 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 12,428,600 
 
 



1 กลุ่มบริหารวิชาการ

1.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 184,200 - 184,200

1.2 งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 30,183 - 30,183

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 81,800 83,000 164,800

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 90,896 - 90,896

1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 486,735 77,000 563,735

1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 117,038 40,000 157,038

1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 153,395 212,100 365,495

1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 281,410 915,000 1,196,410

1.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 477,048 329,000 806,048

1.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 386,100 - 386,100

1.11 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000 110,000 120,000

1.12 งานแนะแนว 96,895 13,225 110,120

1.13 งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 138,500 164,850 303,350

1.14 งานห้องสมุด 321,000 - 321,000

1.15 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 18,000 - 18,000

1.16 งานรับนักเรียน 22,000 196,000 218,000

1.17 งานนิเทศการศึกษา 7,000 - 7,000

1.18 งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 2,717,396 17,000 2,734,396

1.19 งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 523,902 1,201,800 1,725,702

1.20 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 181,740 - 181,740

1.21 งานพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ 677,700 3,722,500 4,400,200

1.22 งานชุมนุมโครงงานเพ่ือชีวิตและจิตสาธารณะ 89,000 45,000 134,000

1.23 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 31,500 - 31,500

1.24 งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธาณประโยชน์ 22,000 - 22,000

1.25 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 5,000 - 5,000

1.26 งานจัดตารางสอน 7,347 - 7,347

1.27 งานรักษาดินแดน - 31,000 31,000

1.28 งานประกันคุณภาพการศึกษา 45,875 - 45,875

1.29 งานพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการประเมิน PISA - 28,100             28,100

1.30 งานโรงเรียนคุณภาพด้านวิทย์-คณิตและเทคโนฯ(SMT) 153,500 50,000             203,500

1.31 งานสะเต็มศึกษา 100,000 110,000           210,000

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ตารางแสดงยอดเงินท่ีได้จัดสรร ปีงบประมาณ 2563

รวมเงินท้ังหมดล าดับท่ี กลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระ / งาน เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ตารางแสดงยอดเงินท่ีได้จัดสรร ปีงบประมาณ 2563

รวมเงินท้ังหมดล าดับท่ี กลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระ / งาน เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา

1.32 งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program ) - 620,000           620,000

1.33 งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ - 340,000           340,000

1.34 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการ (MOU) - 250,000           250,000

7,457,160 8,555,575 16,012,735

2 กลุ่มบริหารงานบุคคล

2.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 140,900 29,800 170,700

2.2 งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 10,000 - 10,000

2.3 งานรักษาความปลอดภัย - 660,000 660,000

2.4 งานกิจการนักเรียน 258,350 28,000 286,350

2.5 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 37,580 73,200 110,780

2.6 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 80,360 6,000 86,360

2.7 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4,000 8,000 12,000

2.8 งานคณะสี 30,000 36,000 66,000

2.9 งานระดับช้ัน 123,450 4,950 128,400

2.10 งานพัฒนาบุคลากร - 766,800 766,800

2.11 งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 37,000             7,000 44,000

2.12 งานวินัยนักเรียน 16,000 - 16,000

2.13 งาน TO BE NUMBER ONE 70,360 10,000 80,360

2.14 งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา - 8,950 8,950

808,000 1,638,700 2,446,700

3 กลุ่มบริหารงบประมาณ

3.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ - 350,000 350,000

3.2 งานบริหารการเงิน - 35,000 35,000

3.3 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 385,000 294,200 679,200

3.4 งานบริหารการบัญชี - 5,000 5,000

3.5 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา - 70,000 70,000

3.6 งานคณะกรรมการสถานศึกษา - 15,000 15,000

3.7 งานแผนงานโรงเรียน - 152,635 152,635

3.8 งานเงินเดือนและค่าจ้าง - 30,000 30,000

3.9 งานทุนการศึกษา - 6,500 6,500

3.10 งานวิจัยสถาบัน - 10,000 10,000

3.11 งานส านักงานผู้อ านวยการ - 20,000 20,000

รวมเงิน

รวมเงิน



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ตารางแสดงยอดเงินท่ีได้จัดสรร ปีงบประมาณ 2563

รวมเงินท้ังหมดล าดับท่ี กลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระ / งาน เงินอุดหนุน
เงินรายได้

สถานศึกษา

385,000 988,335 1,373,335

4 กลุ่มบริหารท่ัวไป

4.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 17,415 75,000 92,415

4.2 งานแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป - 32,000 32,000

4.3 งานธุรการ 74,200 - 74,200

4.4 งานประชาสัมพันธ์ 74,300 8,000 82,300

4.5 งานยานพาหนะ 50,000 3,170,000 3,220,000

4.6 งานสารสนเทศ - 2,000 2,000

4.7 งานอนามัยโรงเรียน 69,000 - 69,000

4.8 งานส่ิงแวดล้อม 114,693 - 114,693

4.9 งานรักษาความสะอาด 100,000 200,000 300,000

4.10 งานโสตทัศนศึกษา 259,000 890,000 1,149,000

4.11 งานตกแต่งสถานท่ี 150,000 245,000 395,000

4.12 งานโภชนาการ - 2,580,000 2,580,000

4.13 งานอาคารสถานท่ี 1,626,972 6,301,800 7,928,772

4.14 งานจัดเล้ียงอาหารและเคร่ืองด่ืม - 574,360 574,360

รวมเงิน 2,535,580 14,078,160 16,613,740

๕ งบส ารองจ่าย 1,242,860       - 1,242,860

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,428,600 25,260,770 37,689,370

รวมเงิน



จ ำนวนเงิน
(บำท)

รวม 10 กิจกรรม 762,994              

1.2.4 งานการเงิน 35,000                  หัวหน้างานการเงิน

กลยุทธ์ โครงกำร

1.2 โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

1.1 โครงการพัฒนา
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.1.1 การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

63,300                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

1.1.4 การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

23,488                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.1.5 การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี

112,700                หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

1.1.2 การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

42,896                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

1.1.3 การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

168,735                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     
วิทยาศาตร์

1.1.8 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 38,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

1.1.9 ปรับปรุงห้องพักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

30,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

1.1.6 การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

37,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

1.1.7 การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

93,480                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

1.1.10 สนับสนุนการ
บริหารจัดการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

153,395                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     สุข
ศึกษาและพลศึกษา

1.2.1 การจัดการเรียนการ
สอนลูกเสือ    เนตรนารี

92,500                  หัวหน้างานลูกเสือ      เนตร
นารี

1.2.2 การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการโรงเรียน

152,635                หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน

1.2.3 การพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

45,875                  หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

1.2.5 งานทุนการศึกษา 6,500                    หัวหน้างานทุนการศึกษา

1.2.9 งานพัฒนาระบบบัญชี 5,000                    หัวหน้างานบัญชี

1.2.12 งานวิจัยสถาบัน 10,000                  หัวหน้างานวิจัยสถาบัน

1.2.13 งานสาธารณูปโภค 5,000,000             หัวหน้างานสาธารณูปโภค

1.2.18 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ 82,300                  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

1.2 โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

1. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา (ต่อ)

1.2 โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ (ต่อ)

1. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

1.2.6 งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา     ข้ันพ้ืนฐาน

15,000                  หัวหน้างานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.2.7 งานเงินเดือนและค่าจ้าง 30,000                  

1.2.11 งานระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา

70,000                  หัวหน้างานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา

1.2.14 งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ

350,000                หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ

หัวหน้างานเงินเดือนและ
ค่าจ้าง

1.2.8 งานประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน(MOU)

250,000                หัวหน้างานประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการ(MOU)

1.2.10 งานพัสดุและสินทรัพย์ 679,200                หัวหน้างานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์

1.2.15 งานส านักงานผู้อ านวยการ 20,000                  หัวหน้างานส านักงาน
ผู้อ านวยการ

1.2.16 ประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง

8,950                    หัวหน้างานประสานงาน
และพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา

1.2.17 พัฒนางาน
สารสนเทศกลุ่มบริหาร งาน
บุคคล

10,000                  หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล

1.2.19 พัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศวิชาการโดย
ใช้เทคโนโลยี

30,183                  หัวหน้างานสารสนเทศ
วิชาการ



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

รวม 28 กิจกรรม 13,772,683          

1.3.2 การรับนักเรียน 22,000                  หัวหน้างานรับนักเรียน

1.3.3 จัดซ้ือหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี 3,550,000             หัวหน้างานจัดการเรียนรู้

หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป

1.3.1 การจัดท า
แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑ และ ๔

หัวหน้างานรับนักเรียน

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

1.2.28 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ      งาน
ส านักงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป

92,415                  

196,000                

1.3.4 จัดท า ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 18,000                  

1.3.5 จัดท าตารางสอน 7,347                    

1. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา (ต่อ)

1.2 โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ (ต่อ)

1.3 โครงการพัฒนางาน
วิชาการ

1.2 โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ (ต่อ)

1. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา (ต่อ)

1.2.22 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ     งานธุรการ

74,200                  หัวหน้างานธุรการ

1.2.25 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ       งาน
โภชนาการ
1.2.26 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ      งาน
ยานพาหนะ
1.2.27 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ       งาน
สารสนเทศ

2,580,000             

3,220,000             

2,000                    

หัวหน้างานโภชนาการ

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล

หัวหน้างานแผนงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป

1.2.23 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ     งาน
บริหารงานบุคคล

170,700                

1.2.24 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ     งาน
แผนงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป

32,000                  

หัวหน้างานจัดท าตารางสอน

1.2.20 รักษาความปลอดภัย 660,000                หัวหน้างานรักษาความ
ปลอดภัย

1.2.21 สนับสนุนการ
บริหารการจัดการงานแนะ
แนว

48,225                  หัวหน้างานแนะแนว



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

รวม 6 กิจกรรม 3,857,347           

รวม 1 กิจกรรม 181,740              

รวม - กิจกรรม -

รวม 2 กิจกรรม 2,762,496            

1.7.2 นิเทศการศึกษา 7,000                    หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

1.7.4 ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา240,000                หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

1.7.5 อบรมครูผู้ช่วย 30,000                  หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

รวม 6 กิจกรรม 867,800              

22,205,060          

2.1.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1,000                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

1.6.1 การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับการประเมินPISA

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ

-- -

28,100                  

1.3 โครงการพัฒนางาน
วิชาการ

1.6 โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนวัดผลและจัดท าส า
มะโนผู้เรียน

1. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา (ต่อ)

1. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา (ต่อ)

2.1 โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้

2. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

1.5 โครงการห้องเรียนพิเศษ

1.4 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

1.3.6 พัฒนางานส านักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ

64,000                  หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ

1.4.1 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 181,740                

หัวหน้างานพัฒนาการเรียน
การสอนในแนว PISA

1.6.2 พัฒนางานวัดผล
ประเมินผล        งาน
ทะเบียนนักเรียนและจัดท า
ส ามะโนผู้เรียน

2,734,396             หัวหน้างานทะเบียนและ
วัดผลประเมินผล

1.7 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ

1.7.6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูสู่     มืออาชีพ 
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์กร

496,800                หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

1.7.3 พัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี 50,000                  หัวหน้างานลูกเสือ      เนตร
นารี

1.7.1 ครูท่ีหนูรัก 44,000                  หัวหน้างานส่งเสริมยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

รวมกลยุทธ์ท่ี 1 ท้ังหมด 7 โครงกำร  53 กิจกรรม

2.1.2 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 130,000                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

2.1.9 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 217,000                หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

2.1.10 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 890,000                หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

2.1.12 พัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อม 114,693                หัวหน้างานส่ิงแวดล้อม

2.1.15 พัฒนาและ
ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

2.1.8 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม

40,000                  

2.1 โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้

2. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

2.1 โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ต่อ)

2. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ต่อ)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1.16 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ       งาน
ตกแต่งสถานท่ี

395,000                หัวหน้างานตกแต่งสถานท่ี

2.1.2 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 130,000                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

2.1.3 ปรับปรุงห้องเรียน
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาฝร่ังเศส

71,500                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

2.1.4 ปรับปรุงห้องศูนย์การ
เรียนรู้         สุขศึกษาและ
พลศึกษา

85,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     สุข
ศึกษาและพลศึกษา

2.1.13 พัฒนาปรับปรุงห้อง
จริยธรรม

30,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1.14 พัฒนาระบบ
ให้บริการส่ือ     นวัตกรรม
ห้องศูนย์สารสนเทศ

128,902                หัวหน้างานพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

2.1.5 ปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาไทย 15,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

559,000                หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

2.1.11 พัฒนาปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

25,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1.6 ปรับปรุงห้องศูนย์
วิทยาศาสตร์และห้องจัด
แสดงผลงานนักเรียน

300,000                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

2.1.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
งานประดิษฐ์ ห้อง ๑๒๑๘

131,848                หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้างานรักษาความสะอาด2.1.17 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ       งาน
รักษาความสะอาด

300,000                



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

รวม 17 กิจกรรม 3,433,943           

รวม 3 กิจกรรม 169,500              

2.2 โครงการกิจกรรมชุมนุม
โครงงานเพ่ือชีวิต จิต
สาธารณะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

2. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ต่อ)

2.3.1 Sustainable 
Development for EP 
Students through 21st 
Century Skills

620,000                2.3 โครงการเสริมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ต่อ)

2. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ต่อ)

2.2 โครงการกิจกรรมชุมนุม
โครงงานเพ่ือชีวิต จิต
สาธารณะฯ

หัวหน้างานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษด้าน
ภาษาอังกฤษ (EP)

2.3.2 TO BE NUMBER ONE 80,360                  หัวหน้างาน TO BE 
NUMBER ONE

2.3.5 ขยายผลสร้าง
เครือข่ายจิตอาสาป้องกัน
เอดส์

23,460                  หัวหน้างานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

2.3.4 การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง       สะเต็ม
ศึกษา

110,000                หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

100,000                หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

2.3.3 การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง      สะเต็ม
ศึกษา

หัวหน้างานรักษาความสะอาด

2.2.1 การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรม
ชุมนุมโครงงานเพ่ือชีวิต       
      จิตสาธารณะตามหลัก
ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง

119,000                หัวหน้างานชุมนุมโครง
หัวหน้างานเพ่ือชีวิต

2.2.2 นิทรรศการชุมนุม
โครงงานเพ่ือชีวิตจิต
สาธารณะ ตามหลักปรัชญา
ของเศรฐกิจพอเพียง

35,500                  หัวหน้างานชุมนุมโครง
หัวหน้างานเพ่ือชีวิต

2.2.3 พัฒนาปรับปรุงห้อง
ชุมนุมโครงงานเพ่ือจิต
สาธารณะ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

15,000                  หัวหน้างานชุมนุมโครง
หัวหน้างานเพ่ือชีวิต

2.1.17 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ       งาน
รักษาความสะอาด

300,000                

หัวหน้างานพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

2.3.7 จัดเล้ียงอาหารว่าง 
อาหารกลางวันให้กับครู 
และบุคลากรทางศึกษาใน
การรับสมัครนักเรียน ปี

265,000                หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป

2.3.6 จัดซ้ือเคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
และห้องศูนย์การเรียนรู้

1,096,800             



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

2.3.13 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 7,928,772             หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

2.3.14 วางทุกงาน อ่านทุกคน 40,000                  หัวหน้างานรักการอ่าน

2.3.16 ส่งเสริมพัฒนาความรู้สู่นักเรียน 37,795                  หัวหน้างานแนะแนว

รวม 19 กิจกรรม 11,919,247          

2. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ต่อ)

2.3 โครงการเสริมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

2. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ต่อ)

2.3.11 ทดสอบความรู้ 
Excellent student test : 
EST TRIAMNOM

340,000                

2.3 โครงการเสริมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้

2.3.9 ชมงานมหกรรมวัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓

                  75,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

2.3.10 ปรับปรุงห้องพักครู
กลุ่มสาระ     การเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา

30,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     สุข
ศึกษาและพลศึกษา

2.3.8 จัดเล้ียงอาหารว่าง
ประชุมครูประจ าเดือน และ
ประชุมหน่วยงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป

309,360                หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป

หัวหน้างานส่งเสริม
สนับสนุนหัวหน้างาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กร และสถาบัน
อ่ืนท่ีจัดการศึกษา

2.3.12 บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาส าหรับช้ันเรียน

500,000                หัวหน้างานพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

2.3.15 ส่งเสริมการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุด

321,000                

2.3.19 เสริมสร้างศักยภาพ
และจิตอาสาเพ่ือสังคมของ
นักเรียนแกนน าชมรมจิต
อาสาป้องกันเอดส์

                  18,700 หัวหน้างานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

หัวหน้างานห้องสมุดและ
ห้องสมุดสารสนเทศ

2.3.17 สร้างสรรค์สังคมประชาคมอาเซียน 15,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.3.18 สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์

8,000                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

รวม 1 กิจกรรม 5,000                  

รวม 4 กิจกรรม 4,835,200            

20,362,890          

รวม 2 กิจกรรม 38,200                

2. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ต่อ)

2.5 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน (ต่อ)

3.2 โครงการสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการและคุณธรรม

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยในช้ันเรียน

2. เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ต่อ)

2.5 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการจัดฯ

2.5.3 การบริการอินเตอร์เน็ต 360,000                หัวหน้างานพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.5.4 พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย

3,722,500             หัวหน้างานพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.5.1 พัฒนาระบบงานและ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้ก้าวทันยุค ๔.๐

75,000                  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

2.5.2 การบริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

677,700                หัวหน้างานพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.4.1 ส่งเสริมการศึกษา
วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้

5,000                    หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

รวมกลยุทธ์ท่ี 2 ท้ังหมด 5 โครงกำร  44 กิจกรรม

3.1 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

3.1.1 พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพทางวิทยาศาตร์

10,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

3.1.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 28,200                  หัวหน้างานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.2.4 การแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน

10,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

3.2.1 การประกวด แข่งขัน
 ทักษะทางภาษาไทยภายใน
สถานศึกษา

2,400                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

3.2.2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 4,000                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

3.2.3 วันสุนทรภู่ 4,000                    



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

3.2.7 การแข่งขันทักษะ
ทางศิลปะภายนอกโรงเรียน

187,930                หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

3.2.8 พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีสากล 483,000                หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

รวม 11 กิจกรรม 1,191,780            

3.3 โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

3.2 โครงการสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการและคุณธรรม

3.2 โครงการสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการและคุณธรรม
 (ต่อ)

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.2.5 การแข่งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ภายนอก
โรงเรียน

6,000                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

3.2.10 ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ จีน ฝร่ังเศส และ
ญ่ีปุ่น)

6,000                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

3.2.9 การเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางลูกเสือ

15,350                  หัวหน้างานลูกเสือ    เนตร
นารี

3.2.6 การเข้าร่วมการ
ประกวดวงดุริยางค์เคร่ืองลม
ในระดับประเทศและ

404,000                หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

3.2.11 สู่ความเป็นเลิศและคุณธรรม 69,100                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     สุข
ศึกษาและพลศึกษา

3.3.1 การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี

3.3.6 การจัดอบรมลูกเสือ
จราจร และลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

46,000                  หัวหน้างานลูกเสือ    เนตร
นารี

3.3.4 การจัดการเรียนการ
สอนในวิชา Independent 
study (IS)

31,500                  หัวหน้างาน Independent 
study (IS)

3.3.5 การจัดพิธีวันสมเด็จ
พระมหา -       ธีรราชเจ้า

                    4,500 หัวหน้างานลูกเสือ    เนตร
นารี

1,019,740             หัวหน้างานลูกเสือ    เนตร
นารี

3.3.2 การเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือภายนอกโรงเรียน

55,000                  หัวหน้างานลูกเสือ    เนตร
นารี

3.3.3 การแข่งขันกีฬา
ภายในต้านภัย       ยาเสพติด

28,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ     สุข
ศึกษาและพลศึกษา

3.3.7 การพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนด้านการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

2,500                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

3.3.10 นิทรรศการศิลปะนักเรียน 27,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

3.3.11 ปัจฉิมนิเทศ 16,500                  หัวหน้างานแนะแนว

3.3.13 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 7,600                    หัวหน้างานแนะแนว

3.3.16 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 69,000                  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

รวม 17 กิจกรรม 1,447,440            

3.3 โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

3.3 โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

3.4 โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐาน- 
สากล

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

3.3.12 ปันย้ิม อ่ิมรัก 45,000                  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

3.3.7 การพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนด้านการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

2,500                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

3.3.14 พัฒนาความมีวินัย 
รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

31,000                  หัวหน้างานรักษาดินแดน

3.3.8 คลินิกคณิตศาสตร์ 32,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

3.3.9 ดาราศาสตร์ 2,000                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

7,750                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

3.4.2 TUN Reading Record 30,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

3.3.15 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 22,000                  หัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์

3.3.17 หมอภาษา พัฒนาเยาวชน 8,100                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

3.4.1 TUN Language House

3.4.3 วันคริสต์มาส 19,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

3.4.4 วันชาติฝร่ังเศส 19,400                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

3.4.5 วันตรุษจีน 12,500                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ



จ ำนวนเงิน
(บำท)
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3.4.11 พัฒนานักเรียนงานโสตทัศนศึกษา 42,000                  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

รวม 11 กิจกรรม 427,100              

3.5.1 กีฬาสีภายใน "เบญจรงค์เกมส์" 36,000                  หัวหน้างานคณะสี

3.5.3 เตรียมสวยด้วยสะอาด 30,000                  หัวหน้างานคณะสี

3.4 โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐาน- 
สากล

3.4 โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลฯ

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

3.5 โครงการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

3.4.8 การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้าน 
SMT

203,500                หัวหน้างานโรงเรียนคุณภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท.(SMT)

3.4.7 วันภาษาและวัฒนธรรม 30,000                  

3.4.9 ชุมนุมลูกเสือ เนตร
นารี สหวิทยาเขตเบญจบูรพา

40,000                  หัวหน้างานลูกเสือ    เนตร
นารี

3.4.10 พัฒนาความถนัดทางภาษาฝร่ังเศส 10,000                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

3.4.5 วันตรุษจีน 12,500                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

3.4.6 วันทานาบาตะ (ญ่ีปุ่น) 12,950                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

3.5.5 ทัศนศึกษาและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับช้ัน

229,100                หัวหน้างานระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๑

29,890                  

3.5.6 ทัศนศึกษาและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับช้ัน

311,200                หัวหน้างานระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๒

หัวหน้างานระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๓

3.5.8 ทัศนศึกษาและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับช้ัน

417,020                หัวหน้างานระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๔

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

3.5.7 ทัศนศึกษาและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับช้ัน

310,620                

3.5.2 ตลาดนัดพอเพียง 2,000                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.5.4 ถวายพระพร และวันแม่แห่งชาติ
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3.5.11 นักเรียนฝึกความเป็นผู้น า 253,350                หัวหน้างานกิจการนักเรียน

3.5.14 ประดับพระเก้ียว 30,600                  หัวหน้างานระดับช้ัน

3.5.23 ส่งเสริมวินัยนักเรียน 16,000                  หัวหน้างานวินัยนักเรียน

3.5 โครงการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

3.5.12 ปฐมนิเทศนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑

62,000                  หัวหน้างานระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๑

3.5.13 ปฐมนิเทศนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

35,800                  หัวหน้างานระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๔

3.5.8 ทัศนศึกษาและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับช้ัน

417,020                หัวหน้างานระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๔

3.5.24 สอบธรรมศึกษา 6,550                    

3.5.22 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 12,000                  

3.5.20 วางพวงมาลา
รัชกาลท่ี ๕ และรัชกาลท่ี ๙

7,000                    

3.5.21 เวลคัมแบคทูสคูล (
 Welcome back to 
school )

5,000                    

3.5 โครงการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม (ต่อ)

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้างานส่งเสริม
ประชาธิปไตย

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

27,390                  หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

3.5.19 วันไหว้ครู 12,800                  

3.5.15 โรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

9,200                    หัวหน้างานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

 3.5.16 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา         พระบรม
ราชินี
3.5.17 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา           รัชกาล
 ท่ี ๑๐

16,850                  

3.5.18 วันพ่อแห่งชาติ

16,850                  

3.5.9 ทัศนศึกษาและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับช้ัน

405,030                หัวหน้างานระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๕

3.5.10 ทัศนศึกษาและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับช้ัน

346,450                หัวหน้างานระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๖



จ ำนวนเงิน
(บำท)

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ - โครงกำร - กิจกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

3.5.27 อ าลาสถาบัน 28,000                  หัวหน้างานกิจการนักเรียน

รวม 27 กิจกรรม 2,706,700            

5,811,220            

48,379,170          

รวมกลยุทธ์ท่ี 3 ท้ังหมด 5 โครงกำร  68 กิจกรรม

รวมท้ังหมด 3 กลยุทธ์ 17 โครงกำร 165 กิจกรรม

3.5.24 สอบธรรมศึกษา 6,550                    

3.5.25 ห้องเรียนสีขาว 35,000                  

3.5.26 แห่เทียนวันเข้าพรรษา 15,000                  

3.5 โครงการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม (ต่อ)

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้างานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด








