
แผนงานกลุม่บริหารงานวชิาการ หน้า 1
รหัส เงนิรายได้

กิจกรรม กพร.
1 งานบริหารวิชาการ วช.1 10,500      20,000        30,500          นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม

1.1 งานบริหารวิชาการ วช.1.1 10,500    นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
  1.1.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส านักงาน วช.1.1.1 10,000    มิ.ย.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
  1.1.2 งานสรุปผลการด าเนินงาน วช.1.1.2 500        มี.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
1.2 โครงการเยีย่มบ้านนักเรียนเพ่ือติดตามการเรียนการสอน วช.1.2 20,000        นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
  1.2.1 กิจกรรมจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงส าหรับการเย่ียมบ้าน วช.1.2.1 ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
  1.2.2 กิจกรรมจัดท าส่ือท าใบความรู้ วช.1.2.2 ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม

2 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วช.2 20,000      20,000          นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาววิชุดา  เอกสุข
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสมรรถนะ วช.2.1 20,000    -               ก.ค.-ส.ค.65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาววิชุดา  เอกสุข
  2.1.1 กิจกรรมจัดอบรมครู วช.2.1.1 20,000    -               ก.ค.-ส.ค.65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาววิชุดา  เอกสุข

3 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วช.3 239,500     140,000       379,500         นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
3.1 โครงการงานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ วช.3.1 239,500  -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
  3.1.1 กิจกรรมจัดประชุมครู วช.3.1.1 5,000     -               พ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
  3.1.2 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุผลิตส่ือการเรียนการสอน วช.3.1.2 209,500  -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
  3.1.3 กิจกรรมจัดซ้ือเอกสารทางการศึกษา วช.3.1.3 25,000    -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
3.2 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ วช.3.2 100,000       ม.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
  3.2.1 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 วช.3.2.1 -               ม.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
  3.2.2 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 วช.3.2.2 -               ม.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
  2.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 วช.3.2.3 -               ม.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
  3.2.4 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4 วช.3.2.4 -               ม.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
  3.2.5 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5 วช.3.2.5 -               ม.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
  3.2.6 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6 วช.3.2.6 -               ม.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี    จันทร์หอม
3.3 โครงการงานค่ายวิชาการ วช.3.3 20,000        นักเรียน ม.1-ม.6 นางอระศรี  หินนาค
  3.3.1 กิจกรรมจัดอบรมในรูปแบบฐานความรู้ วช.3.3.1 20,000        ต.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอระศรี  หินนาค

รวมยอดหน้าน้ี 270,000    160,000      430,000        

แผนปฏิบัติการการประจ าปี  ปีการศึกษา 2565  กลุม่บริหารงานวชิาการ  

โครงการ/กิจกรรม เงนิอุดหนุนรายหัว
รวม ระยะเวลา ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ค่าจัดการเรียน

ถัวจ่าย 

ถัวจ่าย 



แผนงานกลุม่บริหารงานวชิาการ หน้า 2
รหัส เงนิรายได้

กิจกรรม กพร.
ยอดยกมา 270,000    160,000      430,000        

2.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ วช.2.4 20,000        นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี  จันทร์หอม
  2.4.1 กิจกรรมจัดอบรมในรูปแบบฐานความรู้ วช.2.4.1 20,000        ต.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี  จันทร์หอม

4 งานวัดผลประเมินผล เพ่ือพัฒนาการศึกษา วช.3 5,600        5,600            นักเรียน ม.1-ม.6 นายวราชัย  โคตรมงคล
3.1 โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลเพ่ือการศึกษา วช.3.1 5,600     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นายวราชัย  โคตรมงคล
  3.1.1 กิจกรรมสอบวัดผล วช.3.1.1 -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นายวราชัย  โคตรมงคล
  3.1.2 กิจกรรมสอบ O-Net วช.3.1.2 -               ก.พ.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นายวราชัย  โคตรมงคล
  3.1.3 กิจกรรมสอบ Pisa วช.3..1.3 -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นายวราชัย  โคตรมงคล

5 งานทะเบียนนักเรียน วช.4 10,000      10,000          นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวอระศรี  หินนาค
4.1 โครงการพัฒนางานทะเบียน วช.4.1 10,000    -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวอระศรี  หินนาค
  4.1.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน วช.4.1.1 2,500     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางอระศรี  หินาค
  4.1.2 กิจกรรมรับนักเรียน วช.4.1.2 5,000     -               ก.พ.-พ.ค.66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี  จันทร์หอม
  4.1.3 กิจกรรมจัดท าข้อมูล dmc วช.4.1.3 -        -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวธัญญพร  ดุจดา
  4.1.4 กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร นร. ม.3 และ ม.6 วช.4.1.4 2,500     ก.พ. -มี.ค. 64 นักเรียน ม.3, ม.6 นางอระศรี  หินาค
  4.1.5 กิจกรรมบัตรประจ าตัวนักเรียนใหม่ วช.4.1.5 15,000     

6 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา วช.5 1,000        1,000            นักเรียน ม.1-ม.6 นางนวลนภา  บรรพตาธิ
5.1 โครงการงานวิจัยในช้ันเรียน วช.5.1 1,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางนวลนภา  บรรพตาธิ
  5.1.1 กิจกรรมให้ความรู้ด้านงานวิจัย วช.5.1.1 -        -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางนวลนภา  บรรพตาธิ
  5.1.2 กิจกรรมจัดท างานวิจัย วช.5.1.2 1,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางนวลนภา  บรรพตาธิ
  5.1.3 กิจกรรมเผยแพร่งานวิจัย วช.5.1.3 -        -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางนวลนภา  บรรพตาธิ

7 งานกลุม่สาระการเรียนรู้ วช.7 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาววิชุดา  เอกสุข
ก. ภาษาไทย วช.7.1 40,000      40,000          นักเรียน ม.1-ม.6 นางปราณี  แสงชาติ
7.1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ฯ ภาษาไทย วช.7.1 40,000    -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางปราณี  แสงชาติ
 7.1.1.1 กิจกรรมวันสุนทรทรภู่ วช.7.1.1.1 8,000     -               6-26 มิ.ย.65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางปราณี  แสงชาติ

รวมยอดหน้าน้ี 326,600    160,000      15,000    486,600        

แผนปฏิบัติการการประจ าปี  ปีการศึกษา 2565  กลุม่บริหารงานวชิาการ  

โครงการ/กิจกรรม เงนิอุดหนุนรายหัว
รวม ระยะเวลา ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ค่าจัดการเรียน

ถัวจ่าย 
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รหัส เงนิรายได้

กิจกรรม กพร.
ยอดยกมา 326,600    160,000      15,000    486,600        

 7.1.1.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วช.7.1.1.2 8,000     -               11-29 ก.ค.65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางปราณี  แสงชาติ
 7.1.1.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย วช.7.1.1.3 5,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางปราณี  แสงชาติ
 7.1.1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง ดู และการพูด วช.7.1.1.4 19,000    -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางปราณี  แสงชาติ
ข. คณิตศาสตร์ วช.7.2 30,000      30,000          นักเรียน ม.1-ม.6 นายสุพจน์  โสภาพล
7.2.1โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ฯ คณิตศาสตร์ วช.7.2.1 30,000    -               นักเรียน ม.1-ม.6 นายสุพจน์  โสภาพล
  7.2.1.1 ทดสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ วช.7.2.1.1 -        -               1-31ส.ค. -65 นักเรียน ม.1-ม.6 นายสุพจน์  โสภาพล
  7.2.1.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วช.7.2.1.2 5,000     -               1-30 ก.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวอระศรี  หินนาค
  7.2.1.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ วช.7.2.1.3 20,000    -               1.30-ต.ค. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสุกานดา,นางเยาวลักษณ์
  7.2.1.4 กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ วช.7.2.1.4 -        -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
  7.2.1.5 กิจกรรม PLC วช.7.2.1.5 -        -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นายสุพจน์  โสภาพล
  7.2.1.6 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน วช.7.2.1.6 3,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางนวลนภา  บรรพตาธิ
  7.2.1.7 กิจกรรมซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ วช.7.2.1.7 2,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางพินพร  แก้วมีศรี
ค. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วช.7.3 320,000     15,000        335,000         นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
7.3.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ฯ วิทย์ฯ วช.6.3.1 18,000    -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
 7.3.1.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน วช.7.3.1.1 10,000    -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรุณี  จันทร์หอม
 7.3.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าส่ือการสอน วช.7.3.1.2 5,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวญาดา  กล้าหาญ
 7.3.1.1 กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียน วช.7.3.1.3 3,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวฐิติมากร  ทองล้วน
 7.3.1.1 กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ วช.7.3.1.4 -        -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
7.3.2 โครงการสง่เสริมศักยภาพผู้เรียนมุง่สูค่วามเป็นเลศิทางด้านวชิาการ วช.7.3.2 52,000    -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
 7.3.2.1 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์และสารเคมี วช.7.3.2.1 30,000    -               พ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
 7.3.2.2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วช.7.3.2.2 10,000    -               ส.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสุชาดา  กิจเกียรต์ิ
 7.3.2.3 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วช.7.3.2.3 5,000     -               ต.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นายวราชัย  โคตรมงคล
 7.3.2.4 กิจกรรมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ วช.7.3.2.4 3,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวธัญญพร  ดุจดา
 7.3.2.4 กิจกรรม SCIENCE TEST วช.7.3.2.5 4,000     -               ม.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวจุมพร  วงษาหล้า

รวมยอดหน้าน้ี 676,600    175,000      15,000    851,600        

แผนปฏิบัติการการประจ าปี  ปีการศึกษา 2565  กลุม่บริหารงานวชิาการ  

โครงการ/กิจกรรม เงนิอุดหนุนรายหัว
รวม ระยะเวลา ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ค่าจัดการเรียน
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รหัส เงนิรายได้

กิจกรรม กพร.
ยอดยกมา 676,600    175,000      15,000    851,600        

7.3.3 โครงการค่ายดาราศาสตร์ วช.7.3.3 15,000        -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวธิติยาพร  อาษาสิงห์
 6.3.3.1 กิจกรรมฝึกอบรม วช.7.3.3.1 -        15,000        -               พ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวธิติยาพร  อาษาสิงห์
7.3.4 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทย์ ม. ต้น วช.7.3.4 250,000  -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสุชาดา  กิจเกียรต์ิ
 7.3.4.1 กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุงห้องวิทย์ ม.ต้น วช.7.3.3.1 250,000  -               พ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสุชาดา  กิจเกียรต์ิ
ง. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วช.7.4 33,000      -          33,000          นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
7.4.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ฯ สังคมฯ วช.7.4.1 23,000    -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.1.1 กิจกรรมพัฒนาห้องส านักงาน วช.7.4.1.1 22,000    -               มิ.ย.-ก.ค.65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา วช.7.4.1.2 1,000     -               มิ.ย.-ก.ค.65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
7.4.2 โครงการวันส าคัญทางศาสนา วช.7.4.2 10,000    -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.2.1 กิจกรรมวันเฉลิมฯ วช.7.4.2.1 1,000     -               28-ก.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.2.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วช.7.4.2.2 5,000     -               12-ส.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.2.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วช.7.4.2.3 500        -               5-ธ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.2.4 กิจกรรมวันมาฆบูชา วช.7.4.2.4 500        -               16-ก.พ.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.2.5 กิจกรรมวันวิสาขบูชา วช.7.4.2.5 500        -               26-พ.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.2.6 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วช.7.4.2.6 500        -               23-ก.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.2.7 กิจกรรมวันเข้าพรรษา วช.7.4.2.7 1,000     -               23-ก.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 7.4.2.8 กิจกรรมวันอาเซียน วช.7.4.2.8 1,000     -               8-ส.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
จ. สุขศึกษาและพลศึกษา วช.7.5 45,000      68,190        -          113,190         นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
7.5.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ฯ สุขศึกษาฯ วช.7.5.1 45,000    -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางวลัยพร  เชือ้ตาแสง
 7.5.1.1 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วช.7.5.1.1 -        -               พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวลัยพร  เชือ้ตาแสง
 7.5.1.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน วช.7.5.1.2 -        68,190        -               ธ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวลัยพร  เชือ้ตาแสง
 7.5.1.3 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา วช.7.5.1.3 45,000    -               พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวลัยพร  เชือ้ตาแสง

รวมยอดหน้าน้ี 754,600    243,190      15,000    997,790        

แผนปฏิบัติการการประจ าปี  ปีการศึกษา 2565  กลุม่บริหารงานวชิาการ  

โครงการ/กิจกรรม เงนิอุดหนุนรายหัว
รวม ระยะเวลา ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ค่าจัดการเรียน



แผนงานกลุม่บริหารงานวชิาการ หน้า 5
รหัส เงนิรายได้

กิจกรรม กพร.
ยอดยกมา 754,600    243,190      15,000    997,790        

ฉ. ศิลปะ วช.7.6 40,000      -          40,000          นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรวรรณ  ศิลา
7.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ฯ สุขศึกษาฯ วช.7.6.1 40,000    -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรวรรณ  ศิลา
 7.6.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนาฎศิลป์ วช.7.6.1.1 5,000     -               พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรวรรณ  ศิลา
 7.6.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีสากล วช.7.6.1.2 5,000     -               พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรวรรณ  ศิลา
 7.6.1.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโยธวาทิต วช.7.6.1.3 20,000    -               พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรวรรณ  ศิลา
 7.6.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทย วช.7.6.1.4 5,000     -               พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรวรรณ  ศิลา
 7.6.1.5 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนศิลปะ วช.7.6.1.5 5,000     -               พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรวรรณ  ศิลา
ช. การงานอาชีพ วช.7.7 40,000      -          40,000          นักเรียน ม.1-ม.6 นางอรวรรณ  ศิลา
6.7.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ฯ การงานอาชีพ วช.7.7.1 40,000    -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวพินทุสร  สังฆมโนเวศ
 6.7.1.1 กิจกรรมฝึกทัษะอาชีพ วช.7.7.1.1 8,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวพินทุสร  สังฆมโนเวศ
 6.7.1.2 กิจกรรมฝึกอบรม Start Up วช.7.7.1.2 2,000     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวพินทุสร  สังฆมโนเวศ
 6.7.1.3 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุฝึก วช.7.7.1.3 24,000    -               พ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
 6.7.1.4 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน วช.7.7.1.4 6,000     -               พ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
ซ. ภาษาต่างประเทศ วช.7.8 185,000     -             -          185,000         นักเรียน ม.1-ม.6 นางวันเพ็ญ  ชาวทอง
6.8.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่ฯ ภาษาต่างประเทศ วช.7.8.1 3,000     -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางวันเพ็ญ  ชาวทอง
 7.8.1.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน วช.7.8.1.1 3,000     พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวันเพ็ญ  ชาวทอง
7.8.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ วช.7.8.2 14,000    -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางวันเพ็ญ  ชาวทอง
 7.8.2.1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ วช.7.8.2.1 6,000     พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวันเพ็ญ  ชาวทอง
 7.8.2.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤาและภาษาญีปุ่น่ วช.7.8.2.2 5,000     ภาคเรียนที ่1 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวันเพ็ญ  ชาวทอง
 7.8.2.3 กิจกรรมจัดซ้ือส่ือ วช.7.8.2.3 3,000     ภาคเรียนที ่2 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวันเพ็ญ  ชาวทอง
7.8.3 โครงการวัน Tanabata Day วช.7.8.3 3,000     -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางเพชรรัตน์ ปัดทุม สเกรบรี
 7.8.3.1 กิจกรรมจัดตกแต่งฐานการเรียนรู้ วช.7.8.3.1 3,000     ก.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางเพชรรัตน์ ปัดทุม สเกรบรี
6.8.4 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ วช.7.8.4 10,000    -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาววิชุดา เอกสุข
 7.8.4.1 กิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษ วช.7.8.4.1 10,000    ก.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาววิชุดา เอกสุข

รวมยอดหน้าน้ี 1,019,600  243,190      15,000    1,262,790     

แผนปฏิบัติการการประจ าปี  ปีการศึกษา 2565  กลุม่บริหารงานวชิาการ  

โครงการ/กิจกรรม เงนิอุดหนุนรายหัว
รวม ระยะเวลา ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ค่าจัดการเรียน



แผนงานกลุม่บริหารงานวชิาการ หน้า 6
รหัส เงนิรายได้

กิจกรรม กพร.
ยอดยกมา 1,019,600  243,190      15,000    1,262,790     

7.8.5 โครงการวันคริสมาตส์ วช.7.8.5 5,000     -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นายพงศ์โสภณ  เศรษฐมาตย์
 7.8.5.1 กิจกรรมจัดตกแต่งฐานการเรียนรู้และของรางวัล วช.7.8.5.1 5,000     ธ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นายพงศ์โสภณ  เศรษฐมาตย์
7.8.6 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา วช.7.8.6 150,000  -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางวันเพ็ญ  ชาวทอง
 7.8.6.1 กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุงห้อง วช.7.8.6.1 150,000  พ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวันเพ็ญ  ชาวทอง
ซ. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วช.7.9 2,000        50,000        -          52,000          นักเรียน ม.1-ม.6 นางพินพร  แก้วมีศรี
7.9.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วช.7.9.1 2,000     -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางพินพร  แก้วมีศรี

   7.9.1.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน วช.7.9.1.1 2,000     พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางพินพร  แก้ว มีศรี

   7.9.1.2 กิจกรรมแนะแนว วช.7.9.1.2 50,000        ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางพินพร  แก้ว มีศรี
   7.9.1.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วช.7.9.1.3 ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.ต้น นางสุกานดา  โคระรัตน์
   7.9.1.4 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ วช.7.9.1.4 ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นายวิษธร  แสงชาติ
   7.9.1.5 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร วช.7.9.1.5 ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นายวราชัย  โคตรมงคล
   7.9.1.6 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ วช.7.9.1.6 ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางพินพร  แก้ว มีศรี
   7.9.1.7 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ วช.7.9.1.7 ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางพินพร  แก้ว มีศรี
   7.9.1.8 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ วช.7.9.1.8 ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางพินพร  แก้ว มีศรี
   7.9.1.9 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ วช.7.9.1.9 ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.ต้น นางสาวพินทุสร สังฆมโนเวศ

8 งานนิเทศการศึกษา วช.8 2,000        2,000            
8.1 โครงการนิเทศภายใน วช.8.1 -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวธัญญพร  ดุจจดา

   8.1.1 กิจกรรมนิเทศครู วช.8.1.1 500        ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวธัญญพร  ดุจจดา

   8.1.2 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ วช.8.1.2 1,500     ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวดรรรชนี  ดอกดวง
9 งานแนวแนว สวัสดิการ และกองทุน วช.9 15,000      24,000     39,000          นักเรียน ม.1-ม.6 นางนงลักษณ์  ขันธะรี

9.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วช.9.1 2,000     -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางนงลักษณ์  ขันธะรี

   9.1.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน วช.9.1.1 2,000     พ.ค.-มิ.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางนงลักษณ์  ขันธะรี

รวมยอดหน้าน้ี 1,038,600  293,190      39,000    1,355,790     

แผนปฏิบัติการการประจ าปี  ปีการศึกษา 2565  กลุม่บริหารงานวชิาการ  

โครงการ/กิจกรรม เงนิอุดหนุนรายหัว
รวม ระยะเวลา ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ค่าจัดการเรียน

ถัวจ่าย 
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รหัส เงนิรายได้

กิจกรรม กพร.
ยอดยกมา 1,038,600  293,190      39,000    1,355,790     

8.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ วช.8.2 5,000     -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางนงลักษณ์  ขันธะรี
   8.2.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุตกแต่งสถานที่ วช.8.2.1 5,000     มี.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางนงลักษณ์  ขันธะรี
8.3 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ วช.8.3 8,000     -          -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางนงลักษณ์  ขันธะรี
   8.3.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส าหรับการแนะแนวศึกษาต่อ วช.8.3.1 8,000     ม.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางนงลักษณ์  ขันธะรี
8.4 โครงการสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน วช.8.4 24,000     นักเรียน ม.1-ม.6 นางนงลักษณ์  ขันธะรี
   8.4.1 กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์ จ านวน 12 คน วช.8.4.1 พ.ค.-66 นักเรียน ม.1-ม.6 นางนงลักษณ์  ขันธะรี

10 งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ วช.9 4,000        4,000            นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวพิชณภัทร  ทองค า
 9.1  โครงการพัฒนาการแหล่งเรียนรูห้้องสมุด วช.9.1 4,000     -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวพิชณภัทร  ทองค า
  กิจกรรม 9.1.1 พัฒนาแหลงเรียนรู้ห้องสมุด วช.9.1.1 1,000     ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวพิชณภัทร  ทองค า
  กิจกรรม 9.1.2 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วช.9.1.2 3,000     ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวพิชณภัทร  ทองค า

11 งานห้องเรียนพิเศษ* วช.10 1,278,000 1,278,000      นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
  (โครงการตามแผนปฏิบัติการ ห้องเรียนพิเศษ) -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร

12 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วช.12 5,000        5,000            นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
12.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วช.12.1 -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
  12.1.1 กิจกรรมจัดท ารายงาน SAR วช.12.1.1 5,000     นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวดรรชนี  ดอกดวง

13 งานโครงการพิเศษ วช.13 22,400      22,400          นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาววิชุดา  เอกสุข
13.1 โครงการสถานศึกษาพอเพียง วช.13.1 -        นักเรียน ม.1-ม.6 นางสุกานดา  โคระรัตน์
  13.1.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุฝึก วช.13.1.1 -        -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสุกานดา  โคระรัตน์
13.2 โครงการสวนพฤษศาสตร์ วช.13.2 5,000     นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวญาดา  กล้าหาญ
    13.2.1 กิจกรรมค่ายสวนพฤษศาสตร์ วช 13.2.1 2,500     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวญาดา  กล้าหาญ
    13.2.2 กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมพันธ์ุไม้ วช 13.2.2 2,500     -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวญาดา  กล้าหาญ

รวมยอดหน้าน้ี 1,070,000     293,190      ###### 2,665,190     

แผนปฏิบัติการการประจ าปี  ปีการศึกษา 2565  กลุม่บริหารงานวชิาการ  

โครงการ/กิจกรรม เงนิอุดหนุนรายหัว
รวม ระยะเวลา ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ค่าจัดการเรียน
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รหัส เงนิรายได้

กิจกรรม กพร.
ยอดยกมา 1,070,000     293,190      1,317,000   2,665,190     

13.3 โครงการอาเซียนศึกษา วช.13.3 3,000     นักเรียน ม.1-ม.6 นางปาริณีย์  ชารีแก้ว
  13.3.1 กิจกรรมจัดนิทรรศการอาเซียน วช.13.3.1 1,500     -               ก.ค.-ก.ย. 65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางปาริณีย์  ชารีแก้ว
  13.3.2 กิจกรรมบูรณาการอาเซ๊ยนร่วมกับกีฬาภายใน วช.13.3.2 1,500     ธ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางปาริณีย์  ชารีแก้ว
13.4 โครงการ plc วช.13.4 -        นักเรียน ม.1-ม.6 รองฯ วาสนา โพธิสนธ์
  13.4.1 กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วช.13.4.1 -        -               ก.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 รองฯ วาสนา โพธิสนธ์
13.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพ วช.13.5 1,400     นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
   13.5.1 กิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสถานทีแ่ละแหล่ง วช.13.5.1 -        ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
   13.5.2 กิจกรรมติดตามการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา วช.13.5.2 -        ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
    13.5.3 ติดตามการพฒันาด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม วช.13.5.3 1,400     ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
13.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล วช.13.8 10,000    นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาววิชุดา  เอกสุข
  13.6.1 กิจกรรมจัดอบรมการท าหลักสูตรมาตรฐานสากล วช.13.6.1 10,000  -               พ.ค.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางสาววิชุดา เอกสุข
13.6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ วช.13.6 3,000    นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร
  13.6.1 กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ วช.13.6.1 500      พ.ค.-มิ.ย.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร
  13.6.2 กิจกรรมการจัดต้ังธนาคารขยะ วช.13.6.2 1,000    มิ.ย.-65 นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร
  13.6.3 กิจกรรมประกวดแข่งขันการจัดการขยะ วช.13.6.3 500      ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร
  13.6.4 กิจกรรมประกวดการจัดการขยะระดับสถานศึกษา วช.13.6.4 1,000    ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร
13.7 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระฯ วช.13.7 -           -               นักเรียน ม.1-ม.6 นางสุกฤตา  อยู่เมีย่ง
  13.7.1 กิจกรรมจัดต้ังกลุ่มอาชีพอิสระ วช.13.7.1 -       -               ตลอดปีการศึกษา นักเรียน ม.1-ม.6 นางสุกฤต  อยู่เมีย่ง

รวมยอดหน้าน้ี 1,070,000  293,190      1,317,000   2,665,190     

แผนปฏิบัติการการประจ าปี  ปีการศึกษา 2565  กลุม่บริหารงานวชิาการ  

โครงการ/กิจกรรม เงนิอุดหนุนรายหัว
รวม ระยะเวลา ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ค่าจัดการเรียน
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รหัส เงนิรายได้

กิจกรรม กพร.
ยอดยกมา 1,070,000  293,190      1,317,000   2,665,190     

รวมยอดหน้าน้ี 1,070,000  293,190      1,317,000   2,680,190     

2,680,190     
รายการที่รับจัดสรร กลุม่บริหารวชิาการ

ก. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ + กลุ่มสาระฯ+กจิกรรม 1. ค่ายดาราศาสตร์   (กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ)
2. ค่ากระดาษ-หมึก-ถา่ยเอกสาร 2. กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (กจิกรรมบังคับ+ลดเวลาเรียน) 50,000                       
3. ค่าอบรมหลักสูตร 3. การแขง่ขนักฬีาภายใน
4. ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 4. ทัศนศึกษา 100,000                      
5. ค่าปรับปรุงห้องวิทย์ ม.ต้น 5. ส่งเสริมความป็นเลิศทางวิชาการ 20,000                       

รวม 6. ค่ายวิชาการ 20,000                       
7. เย่ียมบ้านนักเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด 20,000                       

 ค. รายได้สถานศึกษา
1. ห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.6
2. ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา 12 คน (งานแนะแนว)
3. บัตรนักเรียน 15,000    

รวม

รวมทั้งสิน้ ก+ข+ค

24,000                   

1,317,000              

2,680,190              

150,000                  
250,000                  

1,070,000              

1,278,000              รวม 293,190                                         

จ านวนเงิน
ข.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กพร.)

400,000                  15,000                                             
250,000                  
20,000                   68,190                                             

แผนปฏิบัติการการประจ าปี  ปีการศึกษา 2565  กลุม่บริหารงานวชิาการ  

โครงการ/กิจกรรม เงนิอุดหนุนรายหัว
รวม ระยะเวลา ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

ค่าจัดการเรียน


