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 อุดหนุน  

กลยุทธ'ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู6เรียนตามมาตรฐานการศึกษา      

1.1 ส#งเสริมความสามารถในการอ#าน การ

เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ                  

111 กิจกรรมส#งเสริมนิสัยรักการอ#าน         6,000    แสงเดือน อนุสรณM 

112 กิจกรรมสุนทรภู#          4,000    เบญจมาศ เมฆพัฒนN 

113 กิจกรรมวันภาษาไทย         4,000    เบญจมาศ เมฆพัฒนN 

114 กิจกรรมประเมินการอ,านPISA         2,000    จีรนันทN  คงรักษN 

115 กิจกรรมเปTดโลกคณิตศาสตรN          4,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแยYม 

116 
กิจกรรมค#ายฟ[ง พูด อ#าน เขียน              

(คริสมาสตN) +ค#ายทักษะภาษาอังกฤษ         9,000    
นิพล วังคะออม 

117 กิจกรรมพัฒนาหYองสมุด         8,000    แสงเดือน อนุสรณN 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   37,000  บาท 



1.2 
 ส#งเสริมความสามารถในการวิเคราะหN 

คิดอย#างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นแกYป[ญหา 

121 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี         7,600    สุรกิจ นองขมวด 
122 กิจกรรมผูYบำเพ็ญ         2,000    จีรนันทN  คงรักษN 

123 กิจกรรมส#งเสริมประชาธิปไตย       30,000    เสฏฐวุฒิ รอดอินทรN 

124 กิจกรรมวันรัฐธรมมนูญ         4,000    วิชุตา ศรีม#วง 

125 กิจกรรมจิตสาธารณะ          4,000    ศราวุฒิ ศักด์ิอมรชัย 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   47,600   บาท 

1.3 ส#งเสริมความสามารถในการสรYาง

นวัตกรรม 

131 
กิจกรรมโครงงานบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง       24,000    
รัชดาภรณM กันสุข 

132 กิจกรรมหYองเรียนคุณภาพ       15,000    รัชดาภรณN  กันสุข 

133 กิจกรรม IS         4,000    นพดล มุสิกปาน 

134 กิจกรรมสัปดาหNวิทยาศาสตรN         4,000    จุรีรัตนN วังคะออม 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   47,000   บาท 

1.4 

 

 

ส#งเสริมความสามารถในการใชYเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 

141 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

   32,470  สุมิตรา  ประชัน 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   32,470   บาท 



1.5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

151 กิจกรรมยกระดับผลการสอบ       15,000    นิพล วังคะออม 
152 กิจกรรมปรับสภาพและป[จฉิม         3,720    สุมิตรา ประชัน 

153 กิจกรรมค#ายวิชาการ      30,000  สุมิตรา ประชัน 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     18,720    บาท 

1.6  

 

ส#งเสริมความรูY ทักษะพ้ืนฐาน และเจต

คติท่ีดีต#องานอาชีพ 

  

161 ส#งเสริมและพัฒนางานแนะแนว       12,600    จุรีรัตนM วังคะออม 
162 พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูY      12,000  สุมิตรา ประชัน 

163 กิจกรรมชุมนุม      10,000  เสฏฐวุฒิ รอดอินทรN 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     12,600   บาท 

1.7 
 
 
 
 
 
  

พัฒนาวิชาการท่ีเนYนคุณภาพผูYเรียนรอบ

ดYานทุกกลุ#มเปnาหมาย  

 

 

 

 

 

 
 

171 กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ  
        2,000    สมหญิง ฉ่ำนารายณM 

172 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร         1,600    สมหญิง ฉ่ำนารายณN 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     3,600   บาท 
 
 
 
 
 
 

 



1.8  
จัดการเรียนรูYผ#านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตNใชY

ในชีวิตไดY 

181 
ความเป<นเลิศทางวิชาการกิจกรรม                   การ
เรียนรู>เด็กพิเศษ       50,000    

สุมิตรา ประชัน 

182 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระภาษาไทย       15,000    เบญจมาศ เมฆพัฒนN 

183 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระคณิตศาสตรH       15,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแยYม 

184 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระสังคมศึกษา       15,000    เจริญสินธุN  มุสิกปาน 

185 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระวิทยH/       30,000    จุรีรัตนN วังคะออม 

1850  พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลย ี       10,000    สุมิตรา  ประชัน 

186 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระศิลปะ       15,000    สุระนิต สวนสอน 

187 พัฒนาการเรียนกลุ,มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา       30,000    สุรกิจ นองขมวด 

188 พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ,มสาระภาษาต,างประเทศ 
      15,000    

นิพล วังคะออม 

189 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระการงานอาชีพ       15,000    พิพัฒนN  พ่ึงอูo 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   210,000  บาท 

1.9 ส,งเสริมใช>สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล,งเรียนรู>ที่
เอื้อต,อการเรียนรู> 

191 ทัศนศึกษาแหล#งเรียนรูY 69,300 
  

เสฏฐวุฒิ รอดอินทรM 

 
 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 69,300  บาท 
 



1.10 ตรวจสอบและประเมินผูYเรียนอย#างเปpน

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูYเรียน 

101 พัฒนางานวัดผลประเมินผล 
    117,000    ครูเบญจมาศ เมฆพัฒนM 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   117,000   บาท 

กลยุทธ'   2 ปลูกฝBงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค' บนพื้นฐานความเปMนไทยและดำรงชีวิตอยSางพอเพียง 

2.1 ส#งเสริมคุณลักษณะและค#านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

211 กิจกรรมค#ายผูYบำเพ็ญ      4,000    จีรนันทM  คงรักษM 
212 กิจกรรม พัฒนาคุณธรรมนักเรียน     25,600    วิชุตา ศรีม#วง 

213 กิจกรรมค#ายลูกเสือและเนตรนารี     22,500    สุรกิจ นองขมวด 

214 กิจกรรมค#าย รด       2,250    นพดล มุสิกปาน 

215 กิจกรรมค#ายจิตอาสา       5,100    ศราวุฒิ ศักด์ิอมรชัย 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   59,450   บาท  

2.2 
 
 
  

ส#งเสริมความภูมิใจในทYองถ่ินและความ

เปpนไทย 

 

 

 

 
 

221 กิจกรรมวันสำคัญ 
      16,000    

สมศักด์ิ โพธ์ิแย>ม วิชุตา ศรี
ม@วง 

222 กิจกรรมวัฒนธรรมทYองถ่ิน       10,000    สุดารัตนN  เหมันตN 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   26,000 บาท  

 

 

 

 
 



2.3 ส#งเสริม การยอมรับท่ีจะอยู#ร#วมกันบน

ความแตกต#างและหลากหลาย 

231 กิจกรรมศูนยNอนุรักษNภูมิป[ญญาไทย         1,600    วิชุตา ศรีม@วง 
232 กิจกรรมวันอาเซียน         4,000    เจริญสินธุN  มุสิกปาน 

233 
กิจกรรมการอยู#ร#วมกันบน                  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
        2,000  

 
 

  

รัชดาภรณN  กันสุข  

สุระนิต สวนสอน 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   7,600   บาท 
 

2.4 ส#งเสริมสุขภาวะทางร#างกายและจิตสังคม 

241 พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE           5,000    วรารัตนM  ขันล้ือ 

242 
 

โรงเรียนส#งเสริมสุขภาพและ 
โภชนาการในโรงเรียน       10,000    

สุรกิจ นองขมวด 

243 

 
 

โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
10,000 

 
 

  

เสฏฐวุฒ ิรอดอินทร3  
วรารัตน3  ขันลื้อ 
ศราวุฒ ิ ศักดิ์อมรชัย 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   25,000  บาท 
 

กลยุทธ'   3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให6มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1 
  

บริหารจัดการ วิสัยทัศนN และพันธกิจ

สถานศึกษา 

 

 

 
 

311 
ส#งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและ

จัดการศึกษา(งบกลาง 10 %)       70,000  
 

  
 

เจริญสินธุM  มุสิกปาน 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   70,000 บาท 



3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

321 พัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา         7,000    สุรกิจ นองขมวด 
322 พัฒนาแผนงาน         7,000    เสฏฐวุฒิ รอดอินทรN 

323 
พัฒนางานการเงิน  การบัญชี  

การพัสดุ และทรัพยNสิน       14,400  
 

  
เจริญสินธุN  มุสิกปาน 
 

324 พัฒนางานบริหารงานกิจการนักเรียน         4,000    แสงเดือน อนุสรณN 

325 กิจกรรม ITA         2,000    เจริญสินธุN  มุสิกปาน สุรกิจ  

326 ค#าสาธารณูปโภค     250,000    จีรนันทN รัชดาภรณN 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    284,400    บาท 

3.3 จัดสภาพแวดลYอมทางกายภาพและสังคม

ท่ีเอ้ือต#อการจัดการเรียนรูYอย#างมีคุณภาพ 

331 พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลYอม     100,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแย>ม 
332 โรงเรียนปลอดขยะ         9,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแยYม 

333 สถานศึกษาปลอดภัย      5,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแยYม 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     114,000    บาท 

3.4 
จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูY 

341 การจัดทำเว็บไซตNโรงเรียน 3,210   กัญญารัตนN  ม่ิงมิตร 

342 การจัดทำเอกสาร  วารสารของโรงเรียน 
500   

กัญญารัตนM  ม่ิงมิตร 

343 
ปรับปรุงระบบอินเทอรNเน็ตและกลYองวงจร

ภายในโรงเรียน 10,000   
สมศักด์ิ โพธ์ิแย>ม 



344 
จัดทำเอกสาร  แผ#นปnายไวนิล  ข#าวสารต#าง 

ๆ ของทางโรงเรียน         2,590    
กัญญารัตนN  ม่ิงมิตร 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     16,300   บาท 

กลยุทธ3   4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.1 พัฒนาครูและบุคลากรใหYมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

411 พัฒนาดYานการบริหารงานบุคคล       10,000    นพดล มุสิกปาน 

412 
กิจกรรมส#งเสริมขวัญและกำลังใจ  กิจกรรม

ส#งเสริมวิทยฐานะ          3,000    
นพดล มุสิกปาน 

413 กิจกรรมส#งเสริมวิทยฐานะ          4,000    นพดล มุสิกปาน 

414 ทัศนศึกษาครูและบุคลากร       50,000    นพดล มุสิกปาน 

415 พัฒนาบุคลากร       60,000    นพดล มุสิกปาน จีรนันทN 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน     127,000   บาท 

4.2 บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
421 ระบบดูแลช,วยเหลือนักเรียน 

      15,000    เสฏฐวุฒิ รอดอินทร/ พิพัฒน/ 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน      15,000  บาท 

4.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูFและใหFขFอมูลสะทFอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูF 

431 
กิจกรรม PLC 

      10,000    

นายพิพัฒนM  พ่ึงอูb  
รัชดาภรณM  กันสุข 

432 ส#งเสริมและสนับสนุนการเรียน         5,000    สุมิตรา ประชัน 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน       15,000  บาท 



กลยุทธ3   5. มุFงเนHนการมีสFวนรFวมของทุกภาคสFวนเพ่ือสFงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5.1 การมีส#วนร#วมของทุกภาคส#วนเพ่ือ

ส#งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

511 กิจกรรมสรYางภาคีเครือข#าย         2,240    สมศักด์ิ โพธ์ิแยYม 

512 กิจกรรมประชุมผูYปกครอง         6,000    สมศักด์ิ โพธ์ิแยYม 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน         8,240     บาท 

   

สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ป8   

รายการ ม.ต6น ม.ปลาย 

1. กิจกรรมวิชาการ 250 300 

2. กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ ผูKบำเพ็ญ 250 200 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 250 300 

4. กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 150 

รวมทั้งหมด 880 950 



 


