แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ

รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2565
ในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.2565 - 30 ก.ย.2565 )

รหัส
กิจกรรม
1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วช.1
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสมรรถนะ วช.1.1
1.1 กิจกรรมจัดอบรมครู
วช.1.1.1
2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
วช.2
2.1 โครงการงานพัฒนากระบวนการเรียนรู (227,640)
วช.2.1
2.1.1 กิจกรรมจัดประชุมครู
วช.2.1.1
2.1.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน
วช.2.1.2
2.1.3 กิจกรรมจัดซื้อเอกสารทางการศึกษา
วช.2.1.3
2.2 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
วช.2.2
2.2.1 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1
วช.2.2.1
2.2.2 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2
วช.2.2.2
2.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3
วช.2.2.3
2.2.4 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4
วช.2.2.4
2.2.5 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5
วช.2.2.5
2.2.6 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6
วช.2.2.6
2.3 โครงการงานคายวิชาการ
วช.2.3
2.3.1 กิจกรรมจัดอบรมในรูปแบบฐานความรู
วช.2.3.1
2.4 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
วช.2.4
2.4.1 กิจกรรมจัดอบรมในรูปแบบฐานความรู
วช.2.4.1
3 งานวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาการศึกษา
วช.3
3.1 โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลเพื่อการศึกษา วช.3.1
3.1.1 กิจกรรมสอบวัดผล
วช.3.1.1
3.1.2 กิจกรรมสอบ O-Net
วช.3.1.2
3.1.3 กิจกรรมสอบ Pisa
วช.3..1.3
รวมยอดหนานี้

โครงการ/กิจกรรม

หนา 1

เงินอุดหนุนรายหัว
การเบิกจาย คงเหลือ
กพร. การเบิกจาย คงเหลือ

งบจัดสรร
20,000
20,000
20,000
239,500

140,000
239,500
5,000
209,500
25,000

170,547

5,000
38,953
25,000
100,000

5,600
5,600

5,600

ถัวจาย
265,100

140,000

การดําเนินการ

รวม

ยังไมดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลว

20,000
379,500
-

100,000

20,000
20,000
5,600
405,100

ผูรับผิดชอบ
นางสาววิชุดา เอกสุข
นางสาววิชุดา เอกสุข
นางสาววิชุดา เอกสุข
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม






-

ถัวจาย

20,000
20,000
20,000
20,000

เงินรายได

นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม



นางอระศรี หินนาค



นางอระศรี หินนาค
นางอรุณี จันทรหอม
นางอรุณี จันทรหอม



นายวราชัย โคตรมงคล
นายวราชัย โคตรมงคล
นายวราชัย โคตรมงคล
นายวราชัย โคตรมงคล
นายวราชัย โคตรมงคล

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
ยอดยกมา

4 งานทะเบียนนักเรียน
4.1 โครงการพัฒนางานทะเบียน
4.1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
4.1.2 กิจกรรมรับนักเรียน
4.1.3 กิจกรรมจัดทําขอมูล dmc
4.1.4 กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร นร. ม.3 และ ม.6
5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 โครงการงานวิจัยในชั้นเรียน
5.1.1 กิจกรรมใหความรูดานงานวิจัย
5.1.2 กิจกรรมจัดทํางานวิจัย
5.1.3 กิจกรรมเผยแพรงานวิจัย
6 งานกลุมสาระการเรียนรู
ก. ภาษาไทย
6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมฯ ภาษาไทย
6.1.1 กิจกรรมวันสุนทรทรภู
6.1.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ
6.1.3 กิจกรรมสงเสริมทักษะการอานภาษาไทย
6.1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟง ดู และการพูด
ข. คณิตศาสตร
6.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมฯ คณิตศาสตร
6.2.1 ทดสอบวัดความรูคณิตศาสตร
6.2.2 กิจกรรมคายคณิตศาสตร
6.2.3 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
6.2.4 กิจกรรมนิเทศภายในกลุมสาระฯ
รวมยอดหนานี้

หนา 2

รหัส
กิจกรรม
วช.4
วช.4.1
วช.4.1.1
วช.4.1.2
วช.4.1.3
วช.4.1.4
วช.5
วช.5.1
วช.5.1.1
วช.5.1.2
วช.5.1.3
วช.6
วช.6.1
วช.6.1.1
วช.6.1.1.1
วช.6.1.1.2
วช.6.1.1.3
วช.6.1.1.4
วช.6.2
วช.6.2.1
วช.6.2.1.1
วช.6.2.1.2
วช.6.2.1.3
วช.6.2.1.4

เงินอุดหนุนรายหัว
งบที่จัดสรร
การเบิกจาย คงเหลือ
กพร. การเบิกจาย คงเหลือ
265,100
140,000
10,000
10,000
2,500
2,500
5,000
5,000
2,500
2,500
1,000
1,000
1,000
1,000
40,000
40,000
8,000
8,000
5,000
19,000

8,000
8,000
5,000
2,990

16,010

5,000
4,067

15,933

30,000
30,000
5,000
20,000
346,100

140,000

เงินรายได

รวม
405,100
10,000
-

การดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลว

นางสาวอระศรี หินนาค
นางสาวอระศรี หินนาค
นางอระศรี หินาค




นางอรุณี จันทรหอม
นางสาวธัญญพร ดุจดา


1,000
40,000
30,000
486,100

ผูรับผิดชอบ

นางอระศรี หินาค
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางนวลนภา บรรพตาธิ



นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางสาววิชุดา เอกสุข
นางปราณี แสงชาติ






นางปราณี แสงชาติ
นางปราณี แสงชาติ
นางปราณี แสงชาติ
นางปราณี แสงชาติ
นางปราณี แสงชาติ
นายสุพจน โสภาพล
นายสุพจน โสภาพล
นายสุพจน โสภาพล




นางสาวอระศรี หินนาค
นางสุกานดา,นางเยาวลักษณ
นางสาวดรรชนี ดอกดวง

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
ยอดยกมา
6.2.5 กิจกรรม PLC
6.2.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
6.2.7 กิจกรรมซอมบํารุงวัสดุ-ครุภัณฑ
ค. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.3.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมฯ วิทยฯ
6.3.1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
6.3.1.2 กิจกรรมสงเสริมการจัดทําสื่อการสอน
6.3.1.1 กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศหองเรียน
6.3.1.1 กิจกรรมนิเทศภายในกลุมสาระฯ

แผนปฏิบัติการการประจําป ปการศึกษา 2565 กลุมบริหารงานวิชาการ
หนา 3

รหัส
กิจกรรม

วช.6.2.1.5
วช.6.2.1.4
วช.6.2.1.5
วช.6.3
วช.6.3.1
วช.6.3.1.1
วช.6.3.1.2
วช.6.3.1.3
วช.6.3.1.4
6.3.2 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนมุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ วช.6.3.2
6.3.2.1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณและสารเคมี
วช.6.3.2.1
6.3.2.2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
วช.6.3.2.2
6.3.2.3 กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
วช.6.3.2.3
6.3.2.4 กิจกรรมปรับปรุงหองวิทยาศาสตร
วช.6.3.2.4
6.3.2.5 กิจกรรม SCIENCE TEST
วช.6.3.2.5
6.3.3 โครงการคายดาราศาสตร
วช.6.3.3
6.3.3.1 กิจกรรมฝกอบรม
วช.6.3.3.1
6.3.4 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทย ม. ตน
วช.6.3.4
6.3.4.1 กิจกรรมจัดซื้อจัดจางปรับปรุงหองวิทย ม.ตน
วช.6.3.3.1
6.3.5 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิเตอรเพื่อการเรียนการสอน วช.6.3.5
6.3.4.1 กิจกรรมเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอ วช.6.3.5.1

รวมยอดหนานี้

งบที่จัดสรร
346,100

3,000
2,000

เงินอุดหนุนรายหัว
การเบิกจาย คงเหลือ
กพร. การเบิกจาย คงเหลือ
140,000
3,000
2,000

-

320,000

475,000
18,000
10,000
5,000
3,000
52,000
30,000
10,000
5,000
3,000
4,000
250,000
250,000

320

10,000

10,000
5,000
2,680

-

15,000
15,000
250,000

15,000

460,000
460,000 230,000

666,100

เงินรายได

615,000

230,000

รวม
486,100
795,000
-

1,281,100

การดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลว




ผูรับผิดชอบ

นายสุพจน โสภาพล
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางพินพร แกวมีศรี
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร




นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร



นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร





นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร



นายวราชัย โคตรมงคล
นางสาวธัญญพร ดุจดา
นางสาวจุมพร วงษาหลา
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร







นางสุชาดา กิจเกียรติ์

นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
ยอดยกมา
ง. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.4.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมฯ สังคมฯ
6.4.1.1 กิจกรรมพัฒนาหองสํานักงาน
6.4.1.2 กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
6.4.2 โครงการวันสําคัญทางศาสนา
6.4.2.1 กิจกรรมวันเฉลิมฯ
6.4.2.2 กิจกรรมวันแมแหงชาติ
6.4.2.3 กิจกรรมวันพอแหงชาติ
6.4.2.4 กิจกรรมวันมาฆบูชา
6.4.2.5 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
6.4.2.6 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
6.4.2.7 กิจกรรมวันเขาพรรษา
6.4.2.8 กิจกรรมวันอาเซียน
จ. สุขศึกษาและพลศึกษา
6.5.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมฯ สุขศึกษาฯ
6.5.1.1 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพรางกาย
6.5.1.2 กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน
6.5.1.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกีฬา
ฉ. ศิลปะ
6.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมฯ สุขศึกษาฯ
6.6.1.1 กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนนาฎศิลป
6.6.1.2 กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนดนตรีสากล
6.6.1.3 กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนโยธวาทิต
รวมยอดหนานี้

แผนปฏิบัติการการประจําป ปการศึกษา 2565 กลุมบริหารงานวิชาการ
หนา 4

รหัส
กิจกรรม
วช.6.4
วช.6.4.1
วช.6.4.1.1
วช.6.4.1.2
วช.6.4.2
วช.6.4.2.1
วช.6.4.2.2
วช.6.4.2.3
วช.6.4.2.4
วช.6.4.2.5
วช.6.4.2.6
วช.6.4.2.7
วช.6.4.2.8
วช.6.5
วช.6.5.1
วช.6.5.1.1
วช.6.5.1.2
วช.6.5.1.3
วช.6.6
วช.6.6.1
วช.6.6.1.1
วช.6.6.1.2
วช.6.6.1.3

งบประมาณที่จัดสรร
666,100
33,000
23,000
22,000
1,000
10,000
1,000
5,000
500
500
500
500
1,000
1,000
45,000
45,000
45,000
40,000
40,000
5,000
5,000
20,000
784,100

เงินอุดหนุนรายหัว
การเบิกจาย คงเหลือ
กพร. การเบิกจาย คงเหลือ
615,000

8,000
3,331

14,000
1,000
6,669

-

-

68,190

68,190
20,305

เงินรายได

2,880

65,210

24,695
-

-

5,000
5,000
20,000
683,190

รวม
1,281,100
33,000
113,190
40,000
1,467,290

การดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลว

ผูรับผิดชอบ

นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางสาวปาริณีย ชารีแกว




นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางสาวปาริณีย ชารีแกว



นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวลัยพร เชื้อตาแสง
นางวลัยพร เชื้อตาแสง




นางวลัยพร เชื้อตาแสง
นางวลัยพร เชื้อตาแสง
นางอรวรรณ ศิลา
นางอรวรรณ ศิลา





นางอรวรรณ ศิลา
นางอรวรรณ ศิลา
นางอรวรรณ ศิลา

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการการประจําป ปการศึกษา 2565 กลุมบริหารงานวิชาการ
หนา 5

รหัส
กิจกรรม

ยอดยกมา
6.6.1.4 กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทย
วช.6.6.1.4
6.6.1.5 กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนศิลปะ
วช.6.6.1.5
วช.6.7
ช. การงานอาชีพ
6.7.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมฯ การงานอาชี วช.6.7.1
6.7.1.1 กิจกรรมฝกทัษะอาชีพ ***
วช.6.7.1.1
6.7.1.2 กิจกรรมฝกอบรม Start Up***
วช.6.7.1.2
6.7.1.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝก
วช.6.7.1.3
6.7.1.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
วช.6.7.1.4
ซ. ภาษาตางประเทศ
วช.6.8
6.8.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมฯ ภาษาตางป วช.6.8.1
6.8.1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
วช.6.8.1.1
6.8.2 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
วช.6.8.2
6.8.2.1 กิจกรรมติว O-Net
วช.6.8.2.1
6.8.2.2 กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาอังกฤาและภาษาญี่ปุน วช.6.8.2.2
6.8.2.3 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
วช.6.8.2.3
6.8.3 โครงการวัน Tanabata Day
วช.6.8.3
6.8.3.1 กิจกรรมจัดตกแตงฐานการเรียนรู
วช.6.8.3.1
6.8.4 โครงการคายภาษาอังกฤษ
วช.6.8.4
6.8.4.1 กิจกรรมจัดคายภาษาอังกฤษ
วช.6.8.4.1
6.8.5 โครงการวันคริสมาตส
วช.6.8.5
6.8.5.1 กิจกรรมจัดตกแตงฐานการเรียนรูและของรางวัล วช.6.8.5.1
6.8.6 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา
วช.6.8.6
6.8.6.1 กิจกรรมจัดซื้อจัดจางปรับปรุงหอง
วช.6.8.6.1
รวมยอดหนานี้
*** ไป รวมที่ ลดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เงินอุดหนุนรายหัว
งบประมาณที่จัดสรร การเบิกจาย คงเหลือ
กพร. การเบิกจาย คงเหลือ
784,100
683,190
5,000
5,000
5,000
5,000
40,000
40,000
8,000
8,000
2,000
2,000
24,000
14,321
9,679
6,000
6,000
185,000
3,000
3,000
3,000
14,000
6,000
6,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
150,000
150,000 150,000
1,009,100
683,190

เงินรายได

-

-

-

การดําเนินการ

รวม

ยังไมดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลว

1,467,290
40,000
185,000
-

นางอรวรรณ ศิลา
นางอรวรรณ ศิลา
นางอรวรรณ ศิลา
นางสาวพินทุสร สังฆมโนเวศ




นางสาวพินทุสร สังฆมโนเวศ
นางสาวพินทุสร สังฆมโนเวศ
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม




นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นางวันเพ็ญ ชาวทอง
นางวันเพ็ญ ชาวทอง



นางวันเพ็ญ ชาวทอง
นางวันเพ็ญ ชาวทอง





นางวันเพ็ญ ชาวทอง

-

-

-

-

-

-

-




นางวันเพ็ญ ชาวทอง
นางวันเพ็ญ ชาวทอง
นางเพชรรัตน ปดทุม สเกรบรี



นางเพชรรัตน ปดทุม สเกรบรี



นางสาววิชุดา เอกสุข
นางสาววิชุดา เอกสุข
นายพงศโสภณ เศรษฐมาตย



นายพงศโสภณ เศรษฐมาตย

-

นางวันเพ็ญ ชาวทอง


1,692,290

ผูรับผิดชอบ

นางวันเพ็ญ ชาวทอง

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการการประจําป ปการศึกษา 2565 กลุมบริหารงานวิชาการ
หนา 6

รหัส
กิจกรรม

ยอดยกมา
ซ. กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
วช.6.9
6.9.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรี วช.6.9.1
6.9.1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
วช.6.9.1.1
6.9.1.2 กิจกรรมแนะแนว
วช.6.9.1.2
6.9.1.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
วช.6.9.1.3
6.9.1.4 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
วช.6.9.1.4
6.9.1.5 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
วช.6.9.1.5
6.9.1.6 กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน
วช.6.9.1.6
6.9.1.7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
วช.6.9.1.7
6.9.1.8 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
วช.6.9.1.8
6.9.1.9 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
วช.6.9.1.9
7 งานนิเทศการศึกษา
วช.7
7.1 โครงการนิเทศภายใน
วช.7.1
7.1.1 กิจกรรมนิเทศครู
วช.7.1.1
7.1.2 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณฯ
วช.7.1.2
8 งานแนวแนว สวัสดิการ และกองทุน
วช.8
8.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรีย วช.8.1
8.1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
วช.8.1.1
8.2 โครงการปจฉิมนิเทศ
วช.8.2
8.2.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุตกแตงสถานที่
วช.8.2.1
8.3 โครงการแนะแนวศึกษาตอ
วช.8.3
8.3.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสําหรับการแนะแนวศึกษาตอ วช.8.3.1
รวมยอดหนานี้

งบประมาณที่จัดสรร
1,009,100

2,000

เงินอุดหนุนรายหัว
การเบิกจาย คงเหลือ
กพร. การเบิกจาย คงเหลือ
683,190
50,000
11,790

เงินรายได

-

การดําเนินการ

รวม

ยังไมดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลว

1,692,290
50,000
-

ผูรับผิดชอบ

นางวันเพ็ญ ชาวทอง
นางพินพร แกวมีศรี

210


50,000

นางพินพร แกว มีศรี
นางพินพร แกว มีศรี
นางสุกานดา โคระรัตน
นายวิษธร แสงชาติ

ถัวจาย

นายวราชัย โคตรมงคล
นางพินพร แกว มีศรี
นางพินพร แกว มีศรี
นางพินพร แกว มีศรี
นางสาวพินทุสร สังฆมโนเวศ

2,000
500
1,500

-

500
1,500

1,028,100

24,000
-

2,000

-

5,000

39,000


-

นางสาวธัญญพร ดุจจดา




15,000
2,000
2,000
5,000
5,000
8,000
8,000

2,000
-

-

733,190

24,000 1,783,290

นางสาวดรรรชนี ดอกดวง
นางนงลักษณ ขันธะรี
นางนงลักษณ ขันธะรี
นางนงลักษณ ขันธะรี
นางนงลักษณ ขันธะรี



นางนงลักษณ ขันธะรี
นางนงลักษณ ขันธะรี



นางนงลักษณ ขันธะรี

-

8,000

นางสาวธัญญพร ดุจจดา

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

9

10
11

12

13

แผนปฏิบัติการการประจําป ปการศึกษา 2565 กลุมบริหารงานวิชาการ
หนา 7

รหัส
กิจกรรม

ยอดยกมา
8.4 โครงการสรางแรงจูงใจเพื่อพัฒนาผลการเรียนของนัก วช.8.4
8.4.1 กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ จํานวน 12 คน วช.8.4.1
งานหองสมุดและแหลงเรียนรู
วช.9
9.1 โครงการพัฒนาการแหลงเรียนรูหองสมุด
วช.9.1
กิจกรรม 9.1.1 พัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุด
วช.9.1.1
กิจกรรม 9.1.2 สงเสริมการอานและการเรียนรู
วช.9.1.2
งานหองเรียนพิเศษ*
วช.10
(โครงการตามแผนปฏิบัติการ หองเรียนพิเศษ)
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วช.11
11.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
วช.11.1
11.1.1 กิจกรรมจัดทํารายงาน SAR
วช.11.1.1
งานบริหารวิชาการ
วช.12
12.1 งานบริหารวิชาการ
วช.12.1
12.1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ สํานักงาน
วช.12.1.1
12.2 โครงการเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนการส วช.12.2
12.2.1 กิจกรรมจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการเยี่ยมบาน วช.12.2.1
12.2.2 กิจกรรมจัดทําสื่อทําใบความรู
วช.12.2.2
งานโครงการพิเศษ
วช.13
13.1 โครงการสถานศึกษาพอเพียง
วช.13.1
13.1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝก
วช.13.1.1
13.2 โครงการสวนพฤษศาสตร
วช.13.2
13.2.1 กิจกรรมคายสวนพฤษศาสตร
วช 13.2.1
13.2.2 กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมพันธุไม
วช 13.2.2
รวมยอดหนานี้

งบประมาณที่จัดสรร
1,028,100

เงินอุดหนุนรายหัว
การเบิกจาย คงเหลือ
กพร. การเบิกจาย คงเหลือ
733,190

เงินรายได

การดําเนินการ

รวม

ยังไมดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลว

24,000 1,783,290
24,000

ผูรับผิดชอบ

นางนงลักษณ ขันธะรี
นางนงลักษณ ขันธะรี

4,000
4,000
1,000
3,000

4,000
-

1,000
3,000

นางสาวพิชณภัทร ทองคํา
นางสาวพิชณภัทร ทองคํา




นางสาวพิชณภัทร ทองคํา
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร

1,278,000 1,278,000
5,000
-

5,000
5,000

3,220

-

นางสาวดรรชนี ดอกดวง


20,000

10,000
10,000

นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางสาวดรรชนี ดอกดวง

1,780

10,000

30,000

10,000


ถัวจาย

22,400
5,000
2,500
2,500

นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม

20,000

1,069,500

นางสาวพิชณภัทร ทองคํา

นายวิบูลย
นายวิบูลย
นายวิบูลย
นายวิบูลย

สารสิทธิธรรม
สารสิทธิธรรม
สารสิทธิธรรม
สารสิทธิธรรม

นายวิบูลย สารสิทธิธรรม

22,400

นางสาววิชุดา เอกสุข
นางสุกานดา โคระรัตน

-

นางสุกานดา โคระรัตน
นางสาวญาดา กลาหาญ

-

2,500
2,500
753,190

1,302,000 3,122,690




นางสาวญาดา กลาหาญ
นางสาวญาดา กลาหาญ

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
ยอดยกมา
13.3 โครงการอาเซียนศึกษา
13.3.1 กิจกรรมจัดนิทรรศการอาเซียน
13.3.2 กิจกรรมบูรณาการอาเซยนรวมกับกีฬาภายใน
13.4 โครงการ plc
13.4.1 กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
13.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพ
13.5.1 กิจกรรมสงเสริมดานการพัฒนาสถานที่และ
13.5.2 กิจกรรมติดตามการพัฒนาดานการสงเสริมการศึก

แผนปฏิบัติการการประจําป ปการศึกษา 2565 กลุมบริหารงานวิชาการ
หนา 8

รหัส
กิจกรรม

งบประมาณที่จัดสรร
1,069,500

วช.13.3
วช.13.3.1
วช.13.3.2
วช.13.4
วช.13.4.1
วช.13.5
วช.13.5.1
วช.13.5.2
13.5.3 ติดตามการพัฒนาดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม วช.13.5.3
13.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
วช.13.8
13.6.1 กิจกรรมจัดอบรมการทําหลักสูตรมาตรฐานสากล วช.13.6.1
13.6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
วช.13.6
13.6.1 กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะ
วช.13.6.1
13.6.2 กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะ
วช.13.6.2
13.6.3 กิจกรรมประกวดแขงขันการจัดการขยะ
วช.13.6.3
13.6.4 กิจกรรมประกวดการจัดการขยะระดับสถานศึกษา วช.13.6.4
13.7 โครงการสงเสริมอาชีพอิสระฯ
วช.13.7
13.7.1 กิจกรรมจัดตั้งกลุมอาชีพอิสระ
วช.13.7.1
รวมยอดหนานี้
1,069,500

แผนงานกลุมบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
ยอดยกมา
14 งานประเมินผลการดําเนินงาน

14.1 งานสรุปประเมินผลการดําเนินงาน
14.1.1 กิจกรรมจัดทํารูปเลมรายงานสรุปผล
รวมยอดหนานี้

3,000
1,500
1,500
1,400
1,400
10,000

เงินอุดหนุนรายหัว
การเบิกจาย คงเหลือ
กพร. การเบิกจาย คงเหลือ
753,190
-

เงินรายได

การดําเนินการ

รวม

ยังไมดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลว

ผูรับผิดชอบ

1,302,000 3,122,690

1,500
1,500

-

นางปาริณีย ชารีแกว
นางปาริณีย ชารีแกว




นางปาริณีย ชารีแกว
รองฯ วาสนา โพธิสนธ

-

รองฯ วาสนา โพธิสนธ
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางสาวดรรชนี ดอกดวง

-

1,400



นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางสาววิชุดา เอกสุข

10,000
3,000
500
1,000
500
1,000

-

10,000

-

500
1,000
500
1,000

-



นางสาววิชุดา เอกสุข
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร






753,190

นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร

1,302,000 3,122,690

นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นางสุกฤต อยูเมี่ยง
หนา 9

รหัส
กิจกรรม

วช.14
วช.14.1

งบประมาณที่จัดสรร
1,069,500

500

วช.14.1.4
1,070,000

500
500

เงินอุดหนุนรายหัว
การเบิกจาย คงเหลือ
กพร. การเบิกจาย คงเหลือ
753,190

0

500

เงินรายได

รวม

การดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลว

1,302,000 3,122,690

500

นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม


753,190

ผูรับผิดชอบ

1,302,000 3,123,190

3,125,190

นายวิบูลย สารสิทธิธรรม

รายการที่รับจัดสรร กลุมบริหารวิชาการ
ก. เงินคาจัดการเรียนการสอน
1. กลุมบริหารงานวิชาการ + กลุมสาระฯ+กิจกรรม
2. คากระดาษ-หมึก-ถายเอกสาร
3. คาอบรมหลักสูตร
4. คาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา
5. คาปรับปรุงหองวิทย ม.ตน
รวม

จํานวนเงิน
400,000
250,000
20,000
150,000
250,000
1,070,000

ค. รายไดสถานศึกษา
1. หองเรียนพิเศษ ม.1-ม.6
2. ยกเวนคาบํารุงการศึกษา 12 คน (งานแนะแนว)
รวม

1,278,000
24,000
1,302,000

รวมทั้งสิ้น ก+ข+ค

3,125,190

ข. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กพร.)

1. คายดาราศาสตร (กลุมสาระฯ วิทยฯ)
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบังคับ+ลดเวลาเรียน)
3. การแขงขันกีฬาภายใน
4. ทัศนศึกษา
5. สงเสริมความปนเลิศทางวิชาการ
6. เชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
7. คายวิชาการ
8. เยี่ยมบานนักเรียนภายใตสถานการณโควิด
รวม

15,000
50,000

68,190

100,000
20,000
460,000
20,000
20,000

753,190

