
บททีไ 5 
ครงการประจ าปีการศึกษา 2561  

 

ครงการ   ภาครียนทีไ 1/2561    ภาครียนทีไ 2/2561   ผูຌรับผิดชอบ 
  รียนฟร1ี5ปี     อุดหนุน     บกศ./อืไนโ     รียนฟร1ี5ปี     อุดหนุน     บกศ./อืไนโ   

ครงการทีไ 1  ครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ่ิทางการรียน 

   15,000.00       100,625.00            250,000.00    150,000.00           29,500.00        250,000.00  นายธวัชชัย ทิพย์รงค์ 

ครงการทีไ 2  ครงการสงสริม
ศักยภาพของผูຌรียนสูความปຓน
ลิศ 

  351,260.00       429,000.00              20,000.00     72,810.00         455,400.00          20,000.00  นางบญจลักษณ์ อึ็งสืบชืๅอ 

ครงการทีไ 3 ครงการสงสริม
นักรียนทีไมีความสามารถพิศษ
ดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

            1,174,780.00            909,720.00  นางวิเลลักษณ์ ตังสุรัตน์ 

ครงการทีไ 4 ครงการสามภาษา             4,107,310.00          3,471,060.00  นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนสองสง 
ครงการทีไ 5 ครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการรียนรูຌละ
การวัดประมินผลดຌวยทคนลยี
ทีไทันสมัย 

       268,000.00            340,775.00           145,000.00        184,025.00  นางอนทัย วรรณทอง 

ครงการทีไ 6 ครงการพัฒนา
หลักสูตร สืไอ ละนวัตกรรม฿น
การจัดการรียนรูຌสูสากล 

  125,760.00         87,000.00          1,267,322.00    125,760.00           29,000.00        459,322.00  นายขวัญชัย ถิรตันติกุล 

ครงการทีไ  7 ครงการสงสริม
มุกดีศรีนครินทร ์

  279,680.00       447,000.00      152,525.00           38,000.00        466,000.00  นางวรรณี สืบกระพันธ์ 

ครงการทีไ 8 ครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการ   

     902,000.00            467,500.00           760,000.00        252,500.00  รองฯพรศริิ จินาพงศ ์



ครงการ   ภาครียนทีไ 1/2561    ภาครียนทีไ 2/2561   ผูຌรับผิดชอบ 
  รียนฟร1ี5ปี     อุดหนุน     บกศ./อืไนโ     รียนฟร1ี5ปี     อุดหนุน     บกศ./อืไนโ   

ครงการทีไ 9 ครงการพัฒนาครู
ละบุคลากรสูมืออาชีพ 

       372,000.00          3,433,610.00        นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ 

ครงการทีไ 10 ครงการพัฒนา
ภูมิทัศน์สิไงวดลຌอมละหຌองรียน
คุณภาพ 

       776,000.00             500,000.00    นายฉลิมศักด่ิ เชยนันทน์ 

ครงการทีไ 11 ครงการ
สริมสรຌางความสัมพันธ์กับภาคี
ครือขายดย฿ชຌรงรียนปຓนฐาน 

         19,000.00              10,000.00           373,000.00            8,300.00  นางสาวศิรดา เพรจน์รชตะ 

ครงการทีไ 12 ครงการสวน
พฤกษศาสตร์รงรียน 

       122,000.00                 4,000.00    นายอรรถชัย มีสุข 

ครงการทีไ 13 ครงการ TO BE 
NO.1 ปຓนหนึไงดยเมพึไงยาสพ
ติด 

     2,000.00         74,000.00                 6,000.00    นางวิเลพร จันสงีไยม 

ครงการทีไ 14 ครงการธนาคาร
รงรียน 

           7,000.00          นางสาวรอซีพา สือลใง 

ครงการทีไ 15 ครงการพัฒนา
ศูนย์การรียนรูຌหลักปรชัญาของ
ศรษฐกิจพอพียง 

         20,000.00          นายอรรถชัย มีสุข 

ครงการทีไ 16 ครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษา 

         10,000.00   -   -         110,000.00    นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์ 

รวม   773,700.00     3,633,625.00        11,071,297.00    501,095.00       2,449,900.00      6,020,927.00    

 
 



 

ครงการทีไ 1  ครงการยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียน 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิ
ชอบ  รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 จัดคายสริมศักยภาพ
นักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปດทีไ 
3 ละนักรียนชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ 6 ทีไมีผล
การรียนตไ่ากวา 2.00 

จัดกิจกรรมคายซอมสริม 3 วิชา 
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ) 

1-พ.ค.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

   250,000.00    250,000.00 รองกຌว
อุษา 

2 ตรียมความพรຌอมสู
มหาวิทยาลัย    

บรรยายความรูຌกีไยวกับการสอบขຌา
มหาวิทยาลัย ระบบ TCAS 

4-ก.ค.-61   6,125.00       วาซีตา 

    ติว GAT/PAT                 
3 ยกระดับผลสัมฤทธิ่

ทางการรียนวิทยาศาสตร์ 
สอนสริมพืไอตรียมความ฿นการ
ทดสอบระดับชาติส่าหรับนักรียนชัๅน 
ม.3,ม.6 

1ม.ค.-31ม.ค.-62      30,000.00    วิเล
ลักษณ์ 

4 คายองค์รวมวิทยาศาสตร์
ละคณิตศาสตร์ 

จัดกิจกรรมคายองค์รวมวิทยาศาสตร์
ละคณิตศาสตร์ น.ร ม.5/1-5/3 ณ 
อุทยานหงชาติสิรินาถ  จ่านวน 2 
วัน 1 คืน 

8-ก.ย.-ธ.ค.-61        25,000.00  รัฐพร 

5 ทัศนศึกษาหลงรียนรูຌ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหลงรียนรูຌ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาขตหาด฿หญ จ.สงขลา 

17-19 ส.ค.-61   12,000.00        วิเล
ลักษณ์ 

6 ยกผลสัมฤทธิ่ทางการรียน
กลุมสาระการรียนรูຌ
คณิตศาสตร์ 

สอนสริมพืไอตรียมความ฿นการ
ทดสอบระดับชาติส่าหรับนักรียนชัๅน 
ม.3,ม.6 
 

1– 28 ก.พ.-62      30,000.00    วัชรียา 

7 คายคณิตศาสตร์       จัดท่าอกสารละอุปกรณ์฿นการท่า
คายคณิตศาสตร์  
 

1ม.ค.-15ส.ค.-61 15,000.00        สุภิสรา 



ครงการทีไ 1  ครงการยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียน 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิ
ชอบ  รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

8 ยกระดับผลสัมฤทธิ่
ทางการรียนกลุมสาระ
ภาษาเทย    

สอนสริมพืไอตรียมความ฿นการ
ทดสอบระดับชาติส่าหรับนักรียนชัๅน 
ม.3,ม.6 

15 - 31 ม.ค.-62      30,000.00    สายชล 

9 วันส่าคัญทางภาษาเทย    กิจกรรมการขงขันทักษะวัน
ภาษาเทย 

26-มิ.ย.-61   15,000.00       สุภรี 

    กิจกรรมการขงขันทักษะวันสุนทรภู                 
10 ยกผลสัมฤทธิ่ทางการรียน

กลุมสาระสังคมศึกษาฯ 
สอนสริมพืไอตรียมความ฿นการ
ทดสอบระดับชาติส่าหรับนักรียนชัๅน 
ม.3,ม.6 

1-ธ.ค.-61 
– 

28-ก.พ.-62 

     30,000.00    อารมย์ 

11 สอบธรรมศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์฿นการจัดกใบ
ขຌอสอบ 

1-ต.ค.-61          ธนัน
ธรณ์  

     -             
      25-ธ.ค.-61               

12 วัฒนธรรมเทยกຌาวเกล฿น
อาซียน 

จัดกิจกรรมอาซียน 1-ส.ค.-61   30,000.00         อมร  

13 ยกผลสัมฤทธิ่ทางการรียน
กลุมสาระการรียนรูຌ
ภาษาอังกฤษ 

สอนสริมพืไอตรียมความ฿นการ
ทดสอบระดับชาติส่าหรับนักรียนชัๅน 
ม.3,ม.6 

1-ต.ค.-61 
–   

28-ก.พ.-62 

     30,000.00    อนทัย 

14 ติวภาษาญีไปุຆน ติวความรูຌ฿นภาษาญีไปุຆนพืไอการสอบ
วัดระดับภาษา (JLPT) 

1 พ.ค. 61 –          รัศติญา 

      31-มี.ค.-62               
15 ติวภาษาฝรัไงศส 1. ติวความรูຌ฿นภาษาฝรัไงศสพืไอการ

สอบวัดระดับภาษา (DELF) ละ 
PAT 7.1 

1-พ.ค.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

         รตนชย
ธรลภณ 

16 ติวภาษาจีน ติวความรูຌ฿นภาษาจีนพืไอการสอบวัด
ระดับภาษา(HSK) ละ (PAT7.4) 

1-พ.ค.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

         ณิ
ชกานต์ 



ครงการทีไ 1  ครงการยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียน 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นายธวัชชัย ทิพย์รงค์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิ
ชอบ  รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

17 ยกระดับผลสัมฤทธิ่
ทางการรียนภาษาฝรัไงศส 

ติวPAT 7ละ Delf 1-พ.ย.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

  2,500.00    2,500.00  อรพิน 

18 รียนรูຌจากปງายนิทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

  1 –31ส.ค. 61   3,000.00         มนตรา 

19 One day one word 
(ภาษาตางประทศวันละ
ค่า) 

1. นักรียนน่าสนอค่าศัพท์หรือ
ประยคปຓนภาษาอังกฤษ฿นวัน
อังคาร ภาษาฝรัไงศส฿นวันพุธ 
ภาษาจีน฿นวันพฤหัสบดี ละ
ภาษาญีไปุຆน฿นวันศุกร์ ประมาณ 5 - 
10 นาที ฿นชวงกิจกรรมหนຌาสาธง 

1-พ.ค.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

  2,000.00    2,000.00  รัศติญา 

   2. จกของรางวัลกนักรียนทีไรวม
ตอบค่าถาม฿นตละวัน 

            

20 พัฒนาทักษะอาชีพ วัสดุ – อุปกรณ์฿นการพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

15-30ก.ย. 61   30,000.00         ศรีสุดา 

21 การประกวดการคຌนควຌา
อิสระ (IS) 

ขงขัน IS ฿นระดับสายชัๅน ม.2ละ 
5 

8-มี.ค.-62         15,000.00    รตนชย
ธรลภณ 

รวมงบประมาณครงการทีไ 1  15,000.00   100,625.00   250,000.00   150,000.00   29,500.00   250,000.00   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ครงการทีไ 2  ครงการสงสริมศักยภาพของผูຌรียนสูความป็นลิศ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางบญจลักษณ์ อึ็งสืบชืๅอ 

 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

1 ปຂดบຌานศรีนครินทร์ กิจกรรมปຂดบຌานศรีนครินทร์ 8-ก.พ.-62         80,000.00    รตนชยธรล
ภณ  

2 สงสริมศักยภาพนักรียน
ดຌานสะตใมศึกษา 

฿หຌความรูຌละขารวมการขงขัน 1-มิ.ย.-61   35,000.00         ธวัชชัย 

    -               
    31-ต.ค.-61               

3 หนังสือลมลใก 1.คัดลือกตัวทนพืไอตรียมการ
ขงขัน 

1-ส.ค.-61         9,000.00   ปัญจพร 

  2. ฝຄกซຌอม –               
  3.ขงขันระดับจังหวัด 30-ธ.ค.-61               
  4. ขงขันระดับภาค                 

4 การขงขันศิลปหัตถกรรม 
ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ละระดับประทศกลุมสาระ
วิทยาศาสตร์ 

ขຌารวมการขงขันทักษะฯระดับ
จังหวัด ระดับภาค ละ 
ระดับประทศ 

1-พ.ย.-61         35,000.00   วิเลลักษณ ์

    -               
    30-ธ.ค.-61               

5 การขงขันครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1.คาทีไพัก3คืน*12หຌอง*600บาท 
2.คารถตูຌ3คัน*5วัน*2,500บาท 

20-ก.ค.-61   45,000.00         ขวัญชัย 

  3.คาบีๅยลีๅยงครู5วัน*5คน*240บาท                 
  4.คาบีๅยลีๅยงดใก5วัน*16คน*210บาท                 
  5.วัสดุอุปกรณ์ขงขัน                 
                   



ครงการทีไ 2  ครงการสงสริมศักยภาพของผูຌรียนสูความป็นลิศ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางบญจลักษณ์ อึ็งสืบชืๅอ 

 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

6 สงสริมความสามารถดຌาน
คณิตศาสตร์ 

การประกวดครงงานคณิตศาสตร์  
การขงขันคิดลขรใว 

1มิ.ย.61 – 31 มี.ค.62    7,500.00     1,500.00   ทิพวรรณ 

  การขงขันอัจฉริยภาพทาง    -          
  คณิตศาสตร์              

  

การขงขันสรຌางสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์  ดย฿ชຌปรกรม  
GSP 

             

  การขงขัน SUDOKU              
  การขงขัน A -  MATH                 

  
ครงการทดสอบความรูຌ
คณิตศาสตร์ 

                

7 การขงขันตอบปัญหาจาก
หนังสือสารานุกรมเทย 

จัดหาหนังสือสารานุกรมเทยละ
ฝຄกซຌอม 

1-พ.ย.-61   7,500.00     7,500.00   พิทักษ์พล 

    –                
    31-มี.ค.-62               

8 การขงขันสวดมนต์หมู
สรรสริญพระรัตนตรัย 
ท่านองสรภัญญะ 

คาวิทยากรละคาอาหาร฿นการ
ฝຄกซຌอมสวดมนต์หมูสรรสริญพระ
รัตนตรัย ท่านองสรภัญญะ 

1-พ.ย.-61         32,000.00   คณิษา 

    –                
    31-มี.ค.-62               

9 สงสริมความปຓนลิศ
ภาษาเทย 

การขงขันศิลปหัตถกรรมระดับ
จังหวัด ภาค ประทศ 

1-มิ.ย.-61 
 

  4,000.00     18,000.00   สุทธิพร 

  การขงขันพูดสุนทรพจน์การ
ขงขันทักษะทางดຌานภาษาเทย
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

– 
30 ธ.ค. 61   

            



ครงการทีไ 2  ครงการสงสริมศักยภาพของผูຌรียนสูความป็นลิศ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางบญจลักษณ์ อึ็งสืบชืๅอ 

 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

10 การขงขันบรรยายธรรม ชิญพระวิทยากรฝຄกซຌอมบรรยาย
ธรรม 

1-พ.ย.-61         12,400.00   สุปราณีย์ 

    –                
    31-มี.ค.-62               

11 ศึกษาหลงรียนรูຌ
ประวัติศาสตร์ละภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 

ทัศนศึกษายีไยมชมหลงรียนรูຌ
ประวัติศาสตร์ 

11-13 ส.ค.61    50,000.00         ปุณยวีร์ 

12 ยุวมัคคุทศก ์ จัดหาวัสดุจัดกิจกรรมยุวมัคคุทศก ์ 14-ก.ค.-61   5,000.00         สุภานัน 
13 การขงขันทักษะ

ภาษาตางประทศ 
ฝຄกซຌอมละสงนักรียนรวมขงขัน
ทักษะทางภาษาละงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคละ
ประทศ 

1-พ.ย.-61 
- 

30-ธ.ค.-61 

        30,000.00     

15 พัฒนากระบวนการจัดการ
รียนรูຌกลุมสาระ
ภาษาตางประทศ 

จัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์ส่านักงาน 10-มิ.ย.-61 
– 

15-ก.ค.-61 

  10,000.00     10,000.00   อรพิน 

    1-ธ.ค.-61               
    –               
    28 ก.พ. 62               

16 ศูนย์จัดการขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักรียน
ระดับจังหวัด ครัๅงทีไ 68  
(สาระดนตรี) 

จัดท่าอกสารรายละอียดการ
ขงขันดຌานศิลปะละดนตรี 

1-ก.ค.-61 
– 

30-ก.ย.-61 

  5,000.00         ประนัสดา 

17 ขงขันศิลปหัตถกรรม
นักรียนระดับภาค  ครัๅงทีไ 
68(สาระดนตรี) 

ขຌารวมขงขันศลิปหัตถกรรม
นักรียน 

1-ต.ค.-61 
- 

30-พ.ย.-61 

        70,000.00   ปราณิสา 



ครงการทีไ 2  ครงการสงสริมศักยภาพของผูຌรียนสูความป็นลิศ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางบญจลักษณ์ อึ็งสืบชืๅอ 

 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

18 สงสริมความสามารถดຌานวง
ยธวาทิต 

จัดซืๅอละซอมซมครืไองดนตรี 1-มิ.ย.-61   70,000.00         ศรายุทธ 

    –                
    30-ก.ย.-61               

19 สงสริมความสามารถดຌาน
ดนตรีเทย 

จัดซืๅอละซอมซมครืไองดนตรีเทย ม.ค.-30 
- 

  20,000.00         ประนัสดา 

    มิ.ย.-61               

20 สงสริมศักยภาพ
ความสามารถดຌานนาฏศิลป์   

จัดอบรมนาฏศิลป์ 1มิ.ย 61  
– 

24 ก.พ. 62  
 

  30,000.00     30,000.00   ศิริพร 

  ชิญวิทยากรอบรมนาฏศิลป์               
 จัดหาอุปกรณ์ชุดนาฏศิลป์              
  จัดท่าอกสารการขงขัน              
 ขຌารวมการขงขันนาฏศิลป ์              

21 สงสริมศักยภาพดຌานงาน
ทัศนศิลป ์

ขຌารวมสงงานประกวดศิลปกรรม
ยาวชนทักษิณ 

1-มิ.ย.-61 
- 

  15,000.00     10,000.00   รัตรวี 

    31 ม.ค. 62                
 ขຌารวมรายการขงขันทักษะ 

รายการทัศนศิลป์ 
              

 สงผลงานประกวดภาพวาดรายการ
ตางโ 

              

  จัดหาวัสดุฝຄกซຌอมละวัสดุ
ส่านักงาน 

                

22 สงสริมศักยภาพดຌานดนตรี
สากล (การขับรຌอง) 

- ขຌารวมประกวดขับรຌองดนตรี
สากล 

มิ.ย. - ก.ย. 61   20,000.00         บุญลิศ 

  - ซอมซมครืไองดนตรี                 



ครงการทีไ 2  ครงการสงสริมศักยภาพของผูຌรียนสูความป็นลิศ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางบญจลักษณ์ อึ็งสืบชืๅอ 

 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

23 ดาวกีฬา จัดซืๅออุปกรณ์กีฬาพืไอ฿ชຌ฿นการ
รียนการสอน 

1-มิ.ย.-61   25,000.00         เกรสิทธิ ่

    –               
    30-ก.ย.-62               

24 การขงขันศิลปหัตถกรรม
ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประทศกลุมสาระการ
รียนรูຌการงานอาชีพละ
ทคนลยี 

ฝຄกซຌอมนักรียน 1-พ.ย.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

        60,000.00   อัจฉรา 

25 ครงงานอาชีพ วัสดุอุปกรณ์฿นการรียนการสอน
ครงงานตาง โ 

1-มิ.ย.-61   10,000.00     10,000.00   ดลพร 

    –                
    30-ก.ย.-61               

26 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์พืไอฝຄก
ทักษะขຌารวมขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักรียนดຌาน
หุนยนต์ ครืไองบิน ครืไอง
รอน ละกิจกรรม
คอมพิวตอร์ 

1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่าหรับ
หุนยนต์ 

1 พ.ย. 61 – 28 ก.พ. 
62 

        40,000.00   ยุวดี 

  2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่าหรับ
ครืไองบิน ครืไองรอน 

                

  3) จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส่าหรับการ
ขงขันคอมพิวตอร์ 

                

  4) ฝຄกนักรียนพืไอขຌารวมขงขัน                 
  5) สรุปผลการขຌาขงขัน                 



ครงการทีไ 2  ครงการสงสริมศักยภาพของผูຌรียนสูความป็นลิศ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางบญจลักษณ์ อึ็งสืบชืๅอ 

 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

27 กิจกรรมกีฬาละกรีฑา
จังหวัด 

ฝຄกซຌอมกรีฑา 1 – 31 110,000.00           ด่ารงศักด่ิ 

 ฝຄกซຌอมกองชียร์ ส.ค. 61               
 ฝຄกซຌอมขบวนพาหรด                
 ขงขันกรีฑา                
 กองชียร์                
 ดินขบวนพาหรด                 

28 กีฬาสี ขงขันกีฬา กองชียร์ ละขบวน
พาหรด 

1-3ส.ค. 61  100,000.00 50,000.00           

29 กิจกรรมชุมนุม คาปรกรมชุมนุม  1-พ.ค.-61 60,000.00           ด่ารงศักด่ิ 
  Open House ชุมนุม –                 
    31 มี.ค. 62                

30 ลูกสือ-ยุวกาชาด-นตรนารี กิจกรรมลูกสือ-ยุวกาชาด-นตร
นารี ม.1 

1-พ.ค.-61             ด่ารงศักด่ิ 

    –               
 กิจกรรมลูกสือ-ยุวกาชาด-นตร

นารี ม.2 
31 มี.ค. 62        34,650.00       

 กิจกรรมลูกสือ-ยุวกาชาด-นตร
นารี ม.3 

       38,160.00        

  วันสถาปนาลูกสือ 1-ก.ค.-61 1,500.00             
  พิธีราชสดุดี 25-พ.ย.-61               

31 ทัศนศึกษาม.2 ม.4 ม.5 คาพาหนะ 1-พ.ค.-61 79,760.00           ด่ารงศักด่ิ 
  คาขຌาชม –                
  คาอาหารละครืไองดืไม 

 
30-ก.ย.-61               



ครงการทีไ 2  ครงการสงสริมศักยภาพของผูຌรียนสูความป็นลิศ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางบญจลักษณ์ อึ็งสืบชืๅอ 

 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

32 พัฒนาผูຌรียน พบนักรียนม.
1-ม.6 

พัฒนาผูຌรียน พบนักรียนม.1-ม.6 1-พ.ค.-61               

    –                
    31-มี.ค.-62               

33 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์พืไอฝຄก
ทักษะขຌารวมขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักรียนดຌาน
หุนยนต์ ครืไองบิน ครืไอง
รอน ละกิจกรรม
คอมพิวตอร์ 

จัดหาหุนยนต์ PopBot ละวัสดุ
ส่าหรับหุนยนต์ 

16-พ.ค.-61     20,000.00     20,000.00 กຌองกียรติ 

  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่าหรับครืไองบิน 
ครืไองรอน 

–                

  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส่าหรับการ 15-ก.พ.-62               
  ขงขันคอมพิวตอร์              

  ฝຄกนักรียนพืไอขຌารวมขงขัน                 

34 ตรียมความพรຌอมสูคาย สอ
วน. 

คาตอบทนวิทยากร฿นการติว     
4 วิชา 9 วัน วันละ 6 ชัไวมง 

1พ.ค.61-30ก.ย.61  20,000.00      

รวมงบประมาณครงการทีไ 2  351,260.00   429,000.00   20,000.00   72,810.00   455,400.00   20,000.00   

 

 

 

 

 

 



 

ครงการทีไ 3 ครงการสงสริมนักรียนทีไมีความสามารถพิศษดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางวิเลลักษณ์ ตังสุรัตน์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

1 ศึกษาหลงรียนรูຌละคาย
วิชาการ (MSET ม.ตຌน) 

ศึกษาหลงรียนรูຌละคาย
วิชาการ ม.2/7-2/8 

3-5พ.ย.61            80,000.00 ธัญวรัตม์   

2 คายวิชาการองค์รวม
วิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ 

จัดคายวิชาการองค์รวม
วิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ ณ 
บຌานพันวารีสอร์ทอนสปา 
จ่านวน 2 วัน 1 คืน ม.2/7-2/8 

24-25 ส.ค.61       80,000.00       ภานุพงศ์    

3 หຌองรียนคุณภาพ  (MSET ม.
ตຌน) 

จัดซืๅอ จัดหาละซอมซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของหຌองรียน 

15 - 30     70,000.00     ชลธิชา 

      พ.ค.-61               
4 ศึกษาหลงรียนรูຌละคาย

วิชาการม.1 
ศึกษาหลงรียนรูຌ นักรียนม.
1/7 

11-13ต.ค. 61            208,400.00 อรอุมา    

5 หຌองรียนคุณภาพ  (SMTE ม.
ตຌน) 

จัดซืๅอ จัดหาละซอมซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของหຌองรียน 

1-พ.ค.-61     116,600.00     5,000.00 ชลธิชา 

      –              
      31-มี.ค.-62               
6 จัดซืๅอวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์

ทางวิทยาศาสตร์ (SMP ม.ตຌน) 
จัดซืๅอ/ซอมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

1 พ.ค. 61 –      28,120.00       วิเลลักษณ์   

      30-มิ.ย.-61               
7 พัฒนาหຌองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ (หຌองคมี SMP ม.
ตຌน)  

จัดซืๅอตຍะกຌาอีๅ 1ต.ค.61  
– 

30-พ.ย.-61 

          19,000.00 วิเลลักษณ์   

8 พัฒนาหຌองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (หຌองชีวะ SMP ม.
ตຌน)      

จัดซืๅอ/ซอมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หຌอง
734 

1-พ.ค.-61     21,880.00       วิเลลักษณ์   

      30-มิ.ย.-61               



ครงการทีไ 3 ครงการสงสริมนักรียนทีไมีความสามารถพิศษดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางวิเลลักษณ์ ตังสุรัตน์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

9 จຌางจຌาหนຌาทีไปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (SMP ม.ตຌน) 

จຌางจຌาหนຌาทีไปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (SMP ม.ตຌน) 

1 พ.ค. 61–       94,500.00     94,500.00 ชมพู 

      31-มี.ค.-62               
10 ศึกษาหลงรียนรูຌละคาย

วิชาการ (SMP ม.ตຌน) 
ศึกษาหลงรียนรูຌ นักรียนม.
2/9-2/10 

16-18 ส.ค.61     80,000.00       รพีพรรณ    

11 คายวิชาการองค์รวม (SMP ม.
ตຌน) 

ศึกษาหลงรียนรูຌละคาย
วิชาการ ม.1-3 

28-30 ก.ย.61     150,000.00       บุณยวีย์ 

12 พัฒนางานส่านักงานครงการ 
SMP ม.ตຌน 

จัดซืๅอวัสดุอุปกรณ์ วัสดุ
ส่านักงาน฿นการจัดการรียนการ
สอน 

1-พ.ค.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

    10,500.00     10,500.00 ชมพู 

13 พัฒนาปรับปรุงหຌองรียน
คุณภาพ (SMP ม.ตຌน) 

คาจຌางทาสีภาย฿นหຌองรียนละ
ซอมหนຌาตางหຌองรียน 

1 พ.ค. 61–       50,000.00     50,000.00 ชมพู 

      31-มี.ค.-62               
14 ศึกษาหลงรียนรูຌละคาย

วิชาการ (SMP ม.ตຌน) 
ศึกษาหลงรียนรูຌ นักรียนม.
3/10-3/11 

9-11ส.ค.61      80,000.00       อรอุมา 

15 ศึกษาหลงรียนรูຌละคาย
วิชาการ (SMP ม.ตຌน) 

ศึกษาหลงรียนรูຌ นักรียนม.
1/9-1/10 

18-22 มี.ค.62           80,000.00 วิชยา 

16 พัฒนาหลักสูตร MSET ละ 
SMP 

จัดท่าหลักสูตร MSET ละ SMP 1 – 30      12,000.00     10,200.00 ทิวานนท์   

      ม.ย.-61               
17 การรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการ  
คาตอบทนวิทยากร฿นการจัด
กิจกรรมการรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

1-พ.ค.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

    13,000.00     13,000.00 ทิวานนท์   

18 หຌองรียนคุณภาพ (SMP) จัดซืๅอวัสดุอุปกรณ์ทีไจ่าปຓนตอ
การจัดการรียนรูຌ 

1-พ.ค.-61     17,000.00     130,000.00 ทิวานนท์   

      –              
      31-มี.ค.-62               



ครงการทีไ 3 ครงการสงสริมนักรียนทีไมีความสามารถพิศษดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางวิเลลักษณ์ ตังสุรัตน์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

19 คายศึกษาหลงรียนรูຌ (MSET 
ละ SMP) 

คาย Science Math English 
Camp รวมกับรงรียนภูกใต
วิทยาลัยละสถาบันการศึกษา
สิงคปร์ 

24-26มิ.ย.61     40,000.00       วิเลลักษณ์   

    ศึกษาหลงรียนรูຌ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูกใต   

13-14มี.ค.62           44,800.00 วิเลลักษณ์   

20 พัฒนาหลักสูตร SMTE จัดท่าครงสรຌางหลักสูตร 
ค่าอธิบายรายวิชา ผลการรียนรูຌ 
นวการจัดการรียนรูຌ ตละ
รายวิชา พิมพ์ละจัดท่าอกสาร
หลักสูตร 

1-ม.ย.-61 
- 

31-มี.ค.-62 

    12,000.00     14,760.00 ทิวานนท์   

21 พัฒนาครูดຌานวิทยาศาสตร์ละ
คณิตศาสตร์ พืไอรองรับ
หลักสูตร SMTE 

ขຌารวมการอบรมพืไอท่าความ
ขຌา฿จกีไยวกับหลักสูตรหຌองรียน
พิศษ ละการอบรมพืไอ
พัฒนาการจัดการรียนรูຌส่าหรับ
หຌองรียน SMTE 

1-พ.ค.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

    1,980.00     11,660.00 ทิวานนท์   

22 คายรวมหຌองรียนวิทยาศาสตร์ 
SMTE 

จัดกิจกรรมคายรวมหຌองรียน
วิทยาศาสตร์ 

7-ก.ย.     69,000.00       วิเลลักษณ์   

      มิ.ย.-61               
23 ฟຂสิกส์สัประยุทธ์ SMTE จัดกิจกรรมฟຂสิกส์สัประยุทธ์ 1-พ.ค.-61     10,000.00     12,300.00 ทิวานนท์   
      –             
      31-มี.ค.-62               

24 ปຂดบຌานวิชาการหຌองรียนพิศษ 
SMTE (Open House SMTE) 

จัดกิจกรรมปຂดบຌานวิชาการ
หຌองรียนพิศษ SMTE (Open 
House SMTE) 

ม.ค.-31 
- 

ก.ค.-61 

    33,550.00       วิเลลักษณ์   

25 หຌองรียนคุณภาพ SMTE จัดซืๅอวัสดุอุปกรณ์ทีไจ่าปຓนตอ
การจัดการรียนรูຌ 814 815 817 

15 – 31 พ.ค. 
61 

    127,000.00     76,000.00 ทิวานนท์   



ครงการทีไ 3 ครงการสงสริมนักรียนทีไมีความสามารถพิศษดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางวิเลลักษณ์ ตังสุรัตน์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ป ี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

26 พัฒนางานส่านักงานครงการ
SMTE 

จัดซืๅอวัสดุอุปกรณ์ วัสดุ
ส่านักงาน฿นการจัดการรียนการ
สอน 

15- 31     3,650.00     วิเลลักษณ์   

      พ.ค.-61               
27 คายศึกษาหลงรียนรูຌ

วิทยาศาสตร์ SMTE 
คาย Science Math English 
Camp รวมกับรงรียนภูกใต
วิทยาลัยละสถาบันการศึกษา
สิงคปร์ 

24-26 
มิ.ย.-61 

   54,000.00     วิเลลักษณ์   

    ศึกษาหลงรียนรูຌ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูกใต   

13-14         49,600.00 วิเลลักษณ์   

      มี.ค.-62               
รวมงบประมาณครงการทีไ 3   1,174,780.00 - - 909,720.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ครงการทีไ 4 ครงการสามภาษา 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนสองสง 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

1 การขงขันทักษะทางวิชาการ
Southern EP Open House 
2017 

ขຌารวมกิจกรรมการ
ขงขันทักษะทางวิชาการ
Southern EP Open 
House 2017  

ม.ค.-15     300,000.00       รัตนาภรณ์ 

     ส.ค.-61               
2 ศึกษาหลงรียนรูຌ฿นตางประทศ จัดกิจกรรมศึกษาหลง

รียนรูຌประทศสิงคปร์ 
15-20           300,000.00 รัตนาภรณ์ 

    มี.ค.-62               
  จัดกิจกรรมศึกษาหลง

รียนรูຌประทศมาลซีย 
 1-31    200,000.00      รัตนาภรณ์ 

    ก.ค.-61               
3 คายภาษาอังกฤษ EP/MEP จัดกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ (English 
Camp) ณ รัฐปนัง 
ประทศมาลซีย 

1-ต.ค.         200,000.00 สุนิศา 

     ธ.ค..61               
4 คายภาษาละวัฒนธธรรม คายภาษาละวัฒนธรรม

฿หຌกับนักรียนผนการ
รียนสายภาษา ระดับชัๅน
ม.4 

9-10 มิ.ย.61     117,850.00       สุนิศา 

5 ทดสอบความรูຌทางภาษาอังกฤษ
CEFR 

จัดหาชุดขຌอสอบ Oxford 
Online Placement 
Test ละ Cambridge 
English Placement 
Test (CEPT) 

ม.ค.-28 
- 

ก.พ.-62 

        15,600.00 สุนิศา 



ครงการทีไ 4 ครงการสามภาษา 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนสองสง 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

6 Multi Language Day กิจกรรม Multi 
Language Day 

18-ม.ค.-62         45,000.00 รัตนาภรณ์ 

   - ภาษาอังกฤษ             รตนชยธรลภณ 
   - ภาษาฝรัไงศส             อลักตา   
   - ภาษาจีน             รัศติญา 
   - ภาษาญีไปุຆน                 
7 พัฒนาครูละบุคลากรครงการ

สามภาษา 
จຌางครู บุคลากรละครู
ตางชาติ 

1 พ.ค. 61 –     2,709,460.00    2,709,460.00 อรพิน 

     30 ม.ย 62                
8 พัฒนาหลงรียนรูຌ  จัดซืๅอหนังสือ

บบรียน สืไอการสอน ซอมซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส่านักงาน 

จัดซืๅอสืไอการรียนการ
สอน เวนิลวัสดุผลิตสืไอ 
ซอมซมครุภัณฑ์ 

1-พ.ค.-61    700,000.00    201,000.00 อรพิน 

     –            รัตนาภรณ์ 
     30-ม.ย.-62             บญจลักษณ์ 
9 พัฒนาหຌองรียนสูมาตรฐาน จัดซืๅอตຍะรียน ตูຌลใอค

กอร์ละฟຂลม์กระจกบัง
ดด 

15-30มิ.ย.61     80,000.00       อรพิน 

รวมงบประมาณครงการทีไ 4   4,107,310.00   3,471,060.00  

 

 

 

 

 

 

 



 

ครงการทีไ 5 ครงการพัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌละการวัดประมินผลดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย 

ผูຌรับผิดชอบครงการ นางอนทัย วรรณทอง 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 พัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌ
กลุมสาระวิทยาศาสตร์ 

ซืๅอวัสดุอุปกรณ์สารคมี วัสดุ
ส่านักงาน฿นการจัดการรียนการ
สอน 

1 -15 พ.ค. 61   120,000.00     100,000.00   พิมลพรรณ 

2 พัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌ
กลุมสาระคณิตศาสตร์ 

จัดท่าสืไอ นวัตกรรม ฿นการรียนรูຌ 
อกสารสอนสริม 

15-พ.ค.-61   20,000.00     20,000.00   นันทนา 

    –             
     31-มี.ค.-62               
3 พัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌ

กลุมสาระภาษาเทย 
จัดซืๅอ จัดหา วัสดุ ส่านักงาน 15-พ.ค.-61   30,000.00     15,000.00   ภธิรดา 

    -            
     31-มี.ค.-62               
4 พัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌ

กลุมสาระสังคมศึกษาฯ 
จัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์ส่านักงาน 1-มิ.ย.-61   15,000.00       กาญจนา 

     –              
    31-ส.ค.-61            
5 พัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌ

กลุมสาระสุขศึกษาละพลศึกษา 
จัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์ส่านักงาน 15-พ.ค.-61   60,000.00     10,000.00   สมชาย 

    –            
     30-พ.ย.-61               
6 พัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌ

กลุมสาระการงานอาชีพละ
ทคนลยี 

จัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์ส่านักงาน 1-มิ.ย.-61 
– 

30-ก.ย.-61 

  20,000.00       อัจฉรา 

7 พัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌ
กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน 1-มิ.ย.-61 
– 

  3,000.00         ด่ารงศักด่ิ 

    31-มี.ค.-62            



ครงการทีไ 5 ครงการพัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌละการวัดประมินผลดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย 

ผูຌรับผิดชอบครงการ นางอนทัย วรรณทอง 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

8 จัดหาละบ่ารุงรักษา สืไอ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวตอร์
ละระบบระบบครือขาย 

จัดหาสืไอ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง 

1-ม.ย.-61     260,475.00     42,025.00 ยุวดี 

    –             
    31-มี.ค.-62            

  
 บ่ารุงรักษาสืไอ วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์
ตอพวง 

    80,300.00    142,000.00   

   ฿หຌบริการดຌาน ICT กนักรียน             

    ฿หຌบริการดຌาน ICT ส่าหรับครู                 
รวมงบประมาณครงการทีไ 5   268,000.00 340,775.00  145,000.00 184,025.00   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครงการทีไ 6 ครงการพัฒนาหลักสูตร สืไอ ละนวัตกรรม฿นการจัดการรียนรูຌสูสากล 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นายขวัญชัย ถิรตันติกุล 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 จัดหา ซอมซมละบ่ารุงสืไอ
อุปกรณ์คอมพิวตอร์พืไอการสืบคຌน
ละชุดนับสถิติขຌา฿ชຌหຌองสมุด 

1. จัดหาชุดสถิติการขຌา฿ชຌ
หຌองสมุด 

4-15มิ.ย.61   50,000.00       ปัญจพร 

   2. ซอมซมละบ่ารุงสืไอ
อุปกรณ์ 

              

2 สาระนาอาน จัดซืๅอ จัดหาละซอมซม
วารสารสิงพิมพ์ 

1-มิ.ย.-61 
– 

  10,000.00     10,000.00   ปัญจพร 

     31-มี.ค.-62             
3 สารสนทศพืไอการรียนรูຌละคูมือ

ตรียมสอบ 
1.จัดหาหนังสือทัไวเป 25-29มิ.ย.61   15,000.00     15,000.00   พใญจันทร์ 

   2. จัดหาคูมือตรียมสอบ 19-23พ.ย.61             
    3. สรุปการด่านินงาน                 
4 สงสริมการอาน กิจกรรมสัปดาห์หຌองสมุด

กิจกรรมประกวดยอดนัก
อาน 

10-ส.ค.-61   6,000.00    4,000.00   พใญจันทร์ 

   กิจกรรตอบปัญหาทัไวเป
สารานุกรมพืไอพอ 

26พ.ย.–7ธ.ค.61             

5 จัดซืๅอสืไอการรียนภาษาทีไสาม จัดซืๅอหนังสือภาษาทีไสาม 1-พ.ค.-61   6,000.00         รัศติญา 
     -              
      30-มิ.ย.-61               
6 ชาครืไองคอมพืไอการจัดการรียน

การสอน 
ชาครืไองคอมพิวตอร์งาน
ทัไวเป 

1-ม.ย.-61 
– 

    427,572.00    427,572.00 วรศักร์   

     31 มี.ค. 62              
7 บริหารจัดการกีไยวกับวใบเซต์

รงรียน 
ชาดมนนม (10ป ) 1 ม.ย 61 

– 
    8,000.00       สุภาวรรณ 

     30 มิ.ย 61 
 

            



ครงการทีไ 6 ครงการพัฒนาหลักสูตร สืไอ ละนวัตกรรม฿นการจัดการรียนรูຌสูสากล 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นายขวัญชัย ถิรตันติกุล 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

8 บริหารจัดการกีไยวกับวใบเซต์
รงรียน 

จຌางดูลวใบเซต์รงรียน
ละชา Hosting ตอป 

1-ม.ย.-61     16,750.00    16,750.00 สุภาวรรณ   

     –             
     31-มี.ค.-62             
   ฿หຌบริการขຌอมูลบนวใบเซต์

ของรงรียน 
              

9 พัฒนาละปรับปรุงระบบครือขาย
คอมพิวตอร์พืไอการจัดการรียนรูຌ 

ชาสัญญาณอินทอร์นใต 1 ม.ย.61 – 125,760.00     125,760.00     ขวัญชัย 

     30-มิ.ย.-62             
   จຌางดูล Log File System 

ตอป 
      

15,000.00 
   

15,000.00 
  

   ส่ารวจระบบครือขาย
คอมพิวตอร์ปัจจุบัน 

      
 

   
  

  

   วางผนปรับปรุงละพัฒนา
ระบบครือขายคอมพิวตอร์ 

      
 

   
  

  

   ปรับปรุงละพัฒนาระบบ
ครือขาย 

      800,000.00        

   ฿หຌบริการอินทอร์นใต฿น
รงรียน 

              

    กใบขຌอมูลการ฿ชຌงาน
อินทอร์นใต (Log file) ตาม 
พรบ.คอมพิวตอร์ 

                

รวมงบประมาณครงการทีไ 5 125,760.00   87,000.00  1,267,322.00  125,760.00  29,000.00   459,322.00    

 

 

 

 



ครงการทีไ  7 ครงการสงสริมมุกดีศรีนครินทร์ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ รองผูຌอ านวยการตอตระกูล พรมนุน 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ  ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 อุนเอรักลูกศรีนครินทร์ จัดระบบขຌอมูลสารสนทศ฿นงาน
ระบบดูลชวยหลือนักรียน 

15-พ.ค.-61 
– 

26,000.00 45,000.00         ทิพพิมล 

    คายปลูกรักลูกรักศรีนครินทร์ 31-มี.ค.-62            
2 วันกียรติยศ คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง 1-31 ก.ค.  61 18,000.00 20,000.00         วรรณี 
3 ปัจฉิมนิทศนักรียน ชัๅน ม.3 

ละ ม.6 
คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง 1-15 มี.ค.  62       19,925.00     วรรณี 

4 ปฐมนิทศนักรียน ม.1 ละ ม.4 คาอาหารวาง อาหารกลางวัน 
ละคาวิทยากร 

1-15 พ.ค.  61 94,080.00 23,000.00         วรรณี 

5 ยาวชนคนดีลูกศรีนครินทร์ กิจกรรมคายสงสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

1 มิ.ย. 61 – 28 ก.พ. 
62 

37,600.00     37,600.00     ทิพพิมล 

   กิจกรรมยาวชนดีดน     10,000.00     10,000.00     
6 สถานศึกษาสีขาว จัดท่าขຌอมูลสารสนทศ

สถานศึกษาสีขาว 
15 พ.ค. 61 – 30 

ก.ย. 61 
  26,600.00         ทิพพิมล 

7 สงสริมประชาธิปเตย เหวຌครู 15 มิ.ย. 61             อารมณ์ 
   คาวัสดุอุปกรณ์ลือกประธาน  

นักรียน 
– 

15 ม.ค. 62 

           

   อบรมสภานักรียน             
   อาหารละครืไองดืไมวันดใก         50,000.00       
8 วัย฿สกຌาวเกลดຌวยธรรม  

(บรรพชาสามณร) 
คาอาหารวางละครืไองดืไม  1 -  30 ต.ค.61           466,000.00 เกรสร 

9 วัย฿สกຌาวเกลดຌวยธรรม  
(อิสลามศึกษา) 

คาอาหารวางละครืไองดืไม  1 -  31 ส.ค. 61   14,400.00         เกรสร 

10 
 

วัย฿สกຌาวเกลดຌวยธรรม  
(ธรรมจาริณี) 

คาอาหารวางละครืไองดืไม  10 – 20 ส.ค.61   144,000.00         เกรสร 

11 กิจกรรมวันส่าคัญ ขຌารวมกิจกรรมวันส่าคัญทาง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1-พ.ค.-61 
– 

  20,000.00     23,000.00   เกรสร 

     31-มี.ค.-62            



ครงการทีไ  7 ครงการสงสริมมุกดีศรีนครินทร์ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ รองผูຌอ านวยการตอตระกูล พรมนุน 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ  ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

12 ถนนปลอดภัย เรຌอุบัติหตุ จัดซืๅออุปกรณ์ ปງายจราจร 15-พ.ค.-61   10,000.00         ดุสิต 
     –            
     31-มี.ค.-62            

13 วันสมดใจยามฟງาหลวง ถวายพวงมาลา ท่าบุญตักบาตร
฿นตอนชຌา 

1-31 ก.ค. 61 55,000.00 50,000.00         วรรณี 

14 ดีดย์ยีไยมบຌานนักรียน จัดระบบขຌอมูลสารสนทศ การ
ยีไยมบຌานนักรียน 

15-พ.ค.-60 
- 

5,000.00        ทิพพิมล 

     31 ส.ค 60            
   จัดกิจกรรมดีดย์ยีไยมบຌาน

นักรียน 
 2,000.00          

   คาชดชยนๅ่ามันรถครูยีไยมบຌาน
นักรียนตางจังหวัด 

  12,000.00             

15 คายยาวชนรุน฿หม หางเกลยา
สพติด 

การอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับยา
สพติด 

1 ก.ค. 61 – 31ม.ค. 
62 

      15,000.00    เกรสิทธิ่ 

   กิจกรรมปลูกปຆาชายลนฉลิม
พระกียรติ 

           

  
   กิจกรรมลูกสือตຌานภัยยาสพติด              
   กิจกรรมตรวจปัสสาวะ           5,000.00     

16 สรຌางดใกดี สานฝันพอ กຌาวสู
สังคมตงหอ ดຌวย Mindfulness 

คาอาหารละอาหารวางคา
อุปกรณ์ 

กลุมทีไ 1  
7 - 9 ก.ค. 61 

  50,000.00         รตนชยธรล
ภณ 

     กลุมทีไ 2             
     21-23 ก.ค.61               

17 จิตอาสาสาธารณประยชน์ บ่าพใญสาธารณประยชน์ 1-พ.ค.-61 
– 

 30,000.00     30,000.00    รตนชยธรล
ภณ 

     31-มี.ค.-62            
18 งานอนามัย ซืๅอยาละวชภัณฑ์ 1 พ.ค.61-30 ก.ย.60  34,000.00      

รวมงบประมาณครงการทีไ 7 279,680.00 447,000.00   331,850.00 38,000.00 466,000.00   



 

ครงการทีไ 8 ครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางพรศิริ จินาพงศ์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
บริหารฝຆายบริหารทัไวเป
ละงานบุคคล 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นฝຆาย/
ซอมซมปรับปรุง 

1-ม.ย.-61  30,000.00    30,000.00   วัชรากร 

     –            

     31-มี.ค.-62            

2 พัฒนาระบบสียงตามสาย จัดหาครืไอง฿หຌสัญญาณวลา
รียนอัตนมัติ 

1-ม.ย.-61   40,000.00         ศิรดา 

      -             

      31-มี.ค.-62               

3 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
สต 

จัดซืๅอ ซอมบ่ารุงวัสดุอุปกณ์ 
ครืไองสียง ล่าพง เมล ์

1-ม.ย.-61  80,000.00       ปกรณ์ 

     –             

     30-มิ.ย.-61            

4 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
ยานพาหนะ 

คาชืๅอพลิงละซอมบ่ารุง
ยานพาหนะ 

1-ม.ย.-61   100,000.00     100,000.00   ฉลิมศักด่ิ 

     –            

      31-มี.ค.-62               

5 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
อาคารสถานทีไ 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นฝຆาย/
ซอมซมปรับปรุง 

1-ม.ย.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

 3,000.00       วริศรา 

6 พัฒนาประสิทธิภาพฝຆาย
งบประมาณละประกัน
คุณภาพ 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นฝຆาย/
ซอมซมปรับปรุง 

1-ม.ย.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

  22,000.00         กนกพร 

                     



ครงการทีไ 8 ครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางพรศิริ จินาพงศ์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

7 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
พัสดุ 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นฝຆาย/
ซอมซมปรับปรุง 

1-ม.ย.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

 50,000.00    50,000.00   นันทนา 

8 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
สารสนทศ 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นฝຆาย/
ซอมซมปรับปรุง 

1-ม.ย.-61 
– 

1-มี.ค.-62 

  10,000.00     10,000.00   กนกนภัส 

9 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
การงิน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นฝຆาย/
ซอมซมปรับปรุง 

1-ม.ย.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

  20,000.00     20,000.00   ด่ากิง 

10 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
ควบคุมภาย฿น 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นฝຆาย/
ซอมซมปรับปรุง 

1-ม.ย.-61 
– 

31-มี.ค.-62 

  5,000.00         ศศ ิ

11 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฝຆายกิจการนักรียน 

จัดซืๅอ จัดจຌาง จัดตรียมวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ อกสาร 
บันทึก  หนังสือ  อกสาร
ผยพร  พืไอ฿หຌบริการก
คณะครู  ผูຌปกครอง  ละ
นักรียน 

1 ม.ย  61 
– 

31-มี.ค.-62 

        วรรณ ี

12 อุนเอรักหอพักศรีนครินทร์ 1. จัดซืๅอยาละวชภัณฑ์
หอพัก 

      10,000.00     10,000.00 สุภิสรา 

    2. อุปกรณ์ออกก่าลังกาย
นักรียนหอพักประจ่า 

     10,000.00    10,000.00 สุภิสรา 

    3.จัดซืๅอวัสดุอุปกรณ์ประจ่า
หอพักนักรียนประจ่า 

      132,500.00     132,500.00 สุภิสรา 

    4.คากิจกรรมละงาน
สังสรรค์ภาย฿นหอพัก 

     15,000.00    15,000.00 สุภิสรา 

  5. คาซอมบ่ารุงหอพัก       90,000.00     75,000.00 สุภิสรา 



ครงการทีไ 8 ครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางพรศิริ จินาพงศ์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

13 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
บริหารฝຆายวิชาการ 

จัดซืๅอ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ละซอมบ่ารุงครุภัณฑ์พืไอ
฿ชຌ฿นการจัดการรียนการ
สอน 

1-ม.ย.-61 
- 

31-มี.ค.-62 

  30,000.00     30,000.00   ขจิตศรี 

14 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
ทะบียน  

จัดท่าอกสารงานทะบียน  1-ม.ย.-61 
- 

31-มี.ค.-62 

  40,000.00     40,000.00   กรองงิน 

15 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
วัดผลละประมินผล 

จัดท่าอกสารงานวัดผลละ
ประมินผล 

1-ม.ย.-61 
- 

  15,000.00     30,000.00     

     31-มี.ค.-62            
16 พัฒนาประสิทธิภาพงาน

อกสารการพิมพ์  
฿หຌบริการจัดท่าอกสาร 1-ม.ย.-61 

- 
  400,000.00     400,000.00   อมร 

     31-มี.ค.-62            
17
  

ครืไองสกนลายนิๅวมือ ( Q 
-HomeSchool ) 

ครืไองสกนลายนิๅวมือ ( Q 
- HomeSchool ) 

15-20พ.ค.61     200,000.00       รองกຌวอุษา 

18 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
หຌองสมุด  

1. ซืๅอหมึกครืไองพริๅนสี 20-26ก.ค.61   12,000.00     5,000.00   พใญจันทร์ 

    2. จัดซืๅอวัสดุตกตง 7-11ม.ค.62            
    3. ปງายประชาสัมพันธ์

หຌองสมุด 
             

    4. จัดซืๅอวัสดุส่านักงาน              
    5. นิทรรศการวันส่าคัญ                 

19 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
นะนว 

จัดซืๅอวัสดุ อุปกรณ์
ส่านักงาน 

1 พ.ค. 61  
–  

 45,000.00    45,000.00   วรรณา 

     31-มี.ค.-62            

รวมงบประมาณครงการทีไ 8     902,000.00 457,500.00   760,000.00 242,500.00   



 

ครงการทีไ 9 ครงการพัฒนาครูละบุคลากรสูมืออาชีพ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 จัดจຌางครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จัดจຌางครูละบุคลากร 1-พ.ค.-61     3,433,610       พิมพ์ณดา 

     –                
     30-ม.ย.-62               
2 ตรียมความพรຌอมสริมสรຌาง

คุณธรรม จริยธรรม ยกยองชิดชู
กียรติปฐมนิทศ ละสรຌางขวัญ
ก่าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน  

 ปฐมนิทศครู฿หม ม.ค.-15   27,000.00         พิมพ์ณดา 

   ยกยองชิดชูกียรติ พ.ค.-61               
   งานสดงมุทิตาจิต                 
3 พัฒนาครูละบุคลากร(รายงาน

การดินทาง) 
ดินเปราชการ 1-พ.ค.-61   315,000.00         พิมพ์ณดา 

     –                
     30 ม.ย. 62                
4 อบรม SuperMind Project 

ดຌวย Mindfulness กຌาวสูสังคม
ตงหอ 

อุปกรณ์ประการอบรม
คาอาหารละอาหารวาง 

25-27 ส.ค.61   30,000.00         รตนชยธรล
ภณ 

รวมงบประมาณครงการทีไ 9   372,000.00 3,433,610.00      

 

 

 

 

 



 

ครงการทีไ 10 ครงการพัฒนาภูมิทัศน์สิไงวดลຌอมละหຌองรียนคุณภาพ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นายฉลิมศักด่ิ เชยนันทน์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 พัฒนาอาคารสถานทีไละ
สิไงวดลຌอม 

ปรับปรุงซอมซมหลงัคา ทาสีรัๅว 
ละราวบันเด หຌองสมุดกลางนๅ่า 

1-ม.ย.-61   300,000.00     430,000.00   ฉลิมศักด่ิ 

    ซอมซมตะกรงบอพักสารคมี –           
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพวดลຌอม 30 มิ.ย. 60           

  

  ปรับปรุงซอมซมหຌองนๅ่า หຌอง
สຌวม 

            

    ซอมซมระบบสาธารณูปภค                
2 ซอมหลังคาหຌองวิชาการ   ซอมหลังคาหຌองวิชาการ   15-20พ.ค.61   8,000.00         รองกຌวอุษา 
3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทคนยีพืไอ

การรียนรูຌ 
จัดซืๅอปรจคตอร์วิชวลเลซอร์ 
10 ชุด 

15-20พ.ค.61   300,000.00         รองกຌวอุษา 

4 ปรับปรุงหຌองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ม.2(744) 

ซืๅอ Visualizer ม.ค.-15   30,000.00         พิมลพรรณ 

    ปรับปรุงซอมครืไองสียง พ.ค.-61               
5 พัฒนาหຌองรียนคุณภาพ จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบ

หຌอง ติดตัๅงครืไองสียง พัฒนา
ระบบเฟฟງา ซอมบ่ารุง 

1ส.ค.61-15ก.ย
61 

  60,000.00     70,000.00   บญจลักษณ์ 

      5ม.ค.62-18ก.พ.
62 

              

6 Room of Innovation and 
Technology of Languages 
(หຌองหงการรียนรูຌ นวัตกรรม 
ละทคนลยีทางดຌานภาษา) 

1. จัดหຌอง 313 อาคารพุทธรักษา 
฿หຌปຓนหลงรียนรูຌทางดຌาน
ภาษาศาสตร์ 

1 พ.ค. - 31 
ส.ค. 61 

  50,000.00           

7 พัฒนาหຌองรียน IS จัดท่าบอร์ด ละปງายสืไอการ
รียน 

1 – 31 พ.ค.-61   8,000.00         รตนชยธรล
ภณ 

รวมงบประมาณครงการทีไ 10   756,000.00     500,000.00     



 

ครงการทีไ 11 ครงการสริมสรຌางความสัมพันธ์กับภาคีครือขายดย฿ชຌรงรียนป็นฐาน 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางสาวศิรดา เพรจน์รชตะ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ 

1 สัมมนาทางวิชาการกลุมรงรียนฉลิม
พระกียรติฯ 

ศึกษาดูงาน พัฒนาครูละบุคลกร 
กลุม สว. จังหวัดระยอง 

ม.ค.-30   
  

    373,000.00   พิมพ์ณดา 

     พ.ย.-61               
2 กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา

ขัๅนพืๅนฐาน 
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน 

1-ม.ย.-61 
– 

     10,000.00
สพฐ. 

     8,300.00
สพฐ. 

รองฯพรศิริ 

     31-มี.ค.-62               
3 ปຂดบัญชีงินฝากนักรียน ม.1 ละ ม.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงานทีไ

กีไยวขຌองกับงาน฿นฝຆาย/ซอมซม
ปรับปรุง 

ม.ค.-30พ.ค.-61   7,000.00         รอซีพา 

4 สงสริมการออม จัดท่าอกสาร 1-มิ.ย.-61             รอซีพา 
      –               
     31-มี.ค.-62               

5 
สวัสดิการธนาคารพืไอครูนักรียน ละ
บุคลากร฿นรงรียน 

จัดท่าอกสาร 1-มิ.ย.-61 
– 

            รอซีพา 

      31-มี.ค.-62               
6 ครือขายผูຌปกครอง จัดประชุมครือขายผูຌปกครอง 15-พ.ค.-60             วรศักด่ิ 
     -               
     28-ก.พ.-61               
7 สายธารสานฝันยาวชน สว.ภก จัดตรียมอกสารละสถานทีไทีไ

มอบทุนการศึกษา฿หຌกับนักรียน 
16-ส.ค.-61   12,000.00         วาซีตา 

8 กิจกรรม฿หຌบริการชุมชน ฿หຌบริการชุมชนดຌานดนตรี 1-ก.ค.-61             ปราณิสรา 
     –                
     31-มี.ค.-62               

รวมงบประมาณครงการทีไ 11    19,000.00   10,000.00     373,000.00  8,300.00    

 



 

ครงการทีไ 12 ครงการสวนพฤกษศาสตร์รงรียน 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นายอรรถชัย มีสุข 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอ
บ  รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 การบริหารละการจัดการ   สวน
พฤกษศาสตร์รงรียน 

คาครืไองดืไมละอาหารการประชุม 
ละรับรองการจัดประชุมการ
บริหารละการจัดการ 

30-มิ.ย.-61   40,000.00         อรรถชัย 

2 ยุวมัคคุทศสวนพฤกษศาสตร์รงรียน อบรมยุวมัคคุทศ 8-10ส.ค.61   30,000.00         อรรถชัย 
    สวนพฤกษศาสตร์ครัๅงทีไ 2                 
3 การด่านินงาน5องค์ประกอบ พืช

ศึกษา ละการรียนรูຌ 3 สาระการ
รียนรูຌ ของงานสวนพฤกษศาสตร์
รงรียน 

การด่านินงาน 5 องค์ประกอบ พืช
ศึกษา ละการรียนรูຌ 3 สาระการ
รียนรูຌ ของงานสวนพฤกษศาสตร์
รงรียน 

1 พ.ค. 61 –    50,000.00         อรรถชัย 

      31ต.ค 61                
4 งานฐานทรัพยากรทຌองถิไน จัดกิจกรรมการด่านินงานฐาน

ทรัพยากรทຌองถิไนส่ารวจฐานขຌอมูล
ทรัพยากรทຌองถิไน 

1-ก.ค.-61   1,000.00         อรรถชัย 

      –                
      31-ส.ค.-61               
5 ตรวจความถูกตຌองทางวิชาการ สงตรวจสอบความถูกตຌองทาง

วิชาการ 
1-30ก.ย.61    1,000.00         อรรถชัย 

6 รายงานผลการด่านินงาน จัดท่าลม ขຌาลมรายงาน 1-31มี.ค.62          4,000.00   อรรถชัย  
รวมงบประมาณครงการทีไ 12   122,000.00     4,000.00     

 

 

 

 



 

ครงการทีไ 13 ครงการ TO BE NO.1 ป็นหนึไงดยเมพึไงยาสพติด 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางวิเลพร จันสงีไยม 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 ศูนย์พืไอน฿จ TO BE NUMBER 
ONE 

ปรับปรุงขຌอมูลสารสนทศตกตง
หຌอง฿หຌปຓนปัจจุบัน 

1-พ.ค.-61   4,000.00         วิเลพร 

    ประกวด Mr./Miss TO BE 
NUMBER ONE 

–               

    กิจกรรมปรับทุกข์ สรຌางสุข 
กຌปัญหา พัฒนาEQ 

30-ก.ย.-61               

2 คายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สูความปຓนหนึไง 

คายยาวชน TO BE NUMBER 
ONE SWPK 

1-พ.ค.-61   26,000.00         วิเลพร 

    คายกนน่ายาวชน TO BE 
NUMBER ONE สูความปຓนหนึไง 
ครัๅงทีไ 1 

–               

    คายกนน่ายาวชน TO BE 
NUMBER ONE สูความปຓนหนึไง 
ครัๅงทีไ 2 

30-ก.ย.-61               

3 รณรงค์ปງองกันละกຌเขปัญหา
ยาสพติด 

จัดนิทรรศการ 1-พ.ค.-61   8,000.00         วิเลพร 

    รณรงค์ละกຌเขปัญหายาสพติด
รวมกับชุมชนละองค์กรภาย฿น 

–               

    คัดกรองนักรียน 30-ก.ย.-61               
    รายบุคคล ฿ครติดยายกมือขึๅน              
    ปลอดหลຌา ปลอดบุหรีไ ตามค่าพอ

สอน 
 
 
 

            



ครงการทีไ 13 ครงการ TO BE NO.1 ป็นหนึไงดยเมพึไงยาสพติด 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางวิเลพร จันสงีไยม 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

4 ประกวดขงขันชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

ประกวดยาวชนคนกงละดี (TO 
BE NUMBER ONE IDOL) 

1-พ.ค.-61   34,500.00         วิเลพร 

     ประกวดการน่าสนอผลงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE ฿น
สถานศึกษา ระดับภาค 

– 
30-ก.ย.-61 

              

  ประกวดการน่าสนอผลงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE ฿น
สถานศึกษาระดับประทศ 

                

5  TO BE NUMBER ONE นຌอมน่า
ค่าพอสอน 

จัดท่ารูปลมละผยพรจากนຌอม
น่าค่าพอสอน 

1-พ.ค.-61 
– 

30-ก.ย.-61 

   -          วิเลพร 

6 หนังสือปຓนออมสิน รับฝากการอานหนังสือจากสมาชิก
ชมรม 

1-พ.ค.-61 
– 

30-ก.ย.-61 

  1,500.00         วิเลพร 

7 ฟุตบอล TOBE NUMBER ONE  
Championship 

จัดปງายประชาสัมพันธ์งานฟุตบอล 1 ธ.ค.60 – 31 
ม.ค. 62 

        6,000.00   วิเลพร 

8 กิจกรรมหายเดຌขຌากองทุนชมรม 
TO BE NUMBER ONE  

จัดท่าละจ่าหนายผลิตภัณฑ์ชมรม 
TO BE NUMBER ONE 

1-พ.ค.-60 
- 

31-มี.ค.-61 

            วิเลพร 

9 ขยายครือขาย TO BE 
NUMBER ONE สัญจรละ
ศึกษาดูงาน 

อขายละขยายครืตຌอนรับคณะ
ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER 
ONE 

1-พ.ค.-60 
– 

30-ก.ย.-60 

 2,000.00           วิเลพร 

 รวมงบประมาณครงการทีไ 13  2,000.00     74,000.00      6,000.00      



 

ครงการทีไ 14 ครงการธนาคารรงรียน 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางสาวรอซีพา สือลใง 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

 ภาครียนทีไ 1/2560   ภาครียนทีไ 2/2560  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 ปຂดบัญชีงินฝากนักรียน ม.
1 ละ ม.4 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน
ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นฝຆาย/
ซอมซมปรับปรุง 

ม.ค.-30   7,000.00         รอซีพา 

      พ.ค.-61 
2 สงสริมการออม จัดท่าอกสาร 1-มิ.ย.-61             รอซีพา 
       – 
      31-มี.ค.-62 
3 สวัสดิการธนาคารพืไอครู

นักรียน ละบุคลากร฿น
รงรียน 

จัดท่าอกสาร 1-มิ.ย.-61             รอซีพา 

       – 
      31-มี.ค.-62 

รวมงบประมาณครงการทีไ 14       7,000.00            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ครงการทีไ 15 ครงการพัฒนาศูนย์การรียนรูຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นายอรรถชัย มีสุข 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม 
ระยะวลา
ด านินการ 

ภาครียนทีไ 1/2561 ภาครียนทีไ 2/2561 ผูຌรับผดิชอบ 

รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ รียนฟรี15ปี อุดหนุน บกศ./อืไนโ  

1 พัฒนาการบริหารจัดการดຌวยหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

คาครืไองดืไมละอาหารการ
ประชุม ละรับรอง฿นการจัด
ประชุมคณะกรรมการ 

30-มิ.ย.-61   10,000.00         อรรถชัย 

2 พัฒนาสืไอนวัตกรรมการรียนรูຌตาม
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

จัดซืๅอชุด วัสดุ- อุปกรณ์ 
ปฏิบัติงานอาชีพ /ตามความถนัด
฿นฐานการรียนรูຌ 

15-31 พ.ค. 61   10,000.00         อรรถชัย 

รวมงบประมาณครงการทีไ 15   20,000.00           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ครงการทีไ 16 ครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 
ผูຌรับผิดชอบครงการ นางสาวธนิกานต์ กัณฑะวงศ์ 

ทีไ กิจกรรม รายละอียดกิจกรรม ระยะวลาด านินการ  ภาครียนทีไ 1/2561   ภาครียนทีไ 2/2561  ผูຌรับผดิชอบ 
 รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ   รียนฟรี15ปี   อดุหนุน   บกศ./อืไนโ  

1 ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  1-ม.ย.-61             ธนิกานต์ 

      –               
      31-มี.ค.-62               
2 จัดท่าผนพัฒนาคุณภาพประจ่าป

ละรายงานผลการด่านินงาน 
จัดท่าผนพัฒนาคุณภาพ
ประจ่าปละรายงานผลการ
ด่านินงาน 

14-15          100,000.00   กนกพร 

      มี.ค.-62               

3 
จัดท่าระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดท่าระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1-ม.ย.-61             กนกนภัส 

      –               
      31-มี.ค.-62               
4 ติดตาม ตรวจสอบละประมิน

คุณภาพภาย฿นตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ติดตาม ตรวจสอบละประมิน
คุณภาพภาย฿นตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1-ม.ย.-61             ธนิกานต์ 

      –               
      31-มี.ค.-62               

5 
จัดท่ารายงานการประมินตนอง 
(SAR) ประจ่าปการศึกษา 61 

จัดท่ารายงานการประมินตนอง 
(SAR) ประจ่าปการศึกษา 61 

1-ม.ย.-61   10,000.00     10,000.00   ธนิกานต์ 

      –               
      31-มี.ค.-62               

รวมงบประมาณครงการทีไ 16    10,000.00       110,000.00      

 

 


