ตารางที่ 31 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 128,310 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

โครงการที่ 3
การบริหาร
และการ
จัดการตาม
นโยบาย
ปฏิรูป การ
กระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่ 1
การบริหารจัดการตาม
ระบบคุณภาพ OBECQA
กิจกรรมที่ 1.1 งาน
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 2
การบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2.1 บริหารจัดการ
สานักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2.2 บริหาร

จัดการการเงินและบัญชี
กิจกรรมที่ 2.3 บริหาร

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่

ตัวชี้วัดที่

นางแก่น
จันทร์
ทอนศรี

32,000

2

1,2, ตลอดปีงบ
3,4 ประมาณ

32,110

นางนัดจดา
จูมวงษ์

32,100

นางกัลยา
หลักหาญ

32,100
นายปรีชา
สารโท

จัดการงานพัสดุและ
สินทรัพย์

รวม

128,310

๕๖
ตารางที่ 31-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 600,000 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 1
การบริหาร และ
การจัดการตาม
นโยบายปฏิรูป
การกระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1.1
การประกันคุณภาพ
ภายใน

งบ
ประมาณ

20,000

ความสอดคล้องการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษา
ระยะเวลา

มาตรฐานที่
ข้อที่
มาตรฐานที่ 4 ต. 1

ผู้รับผิดชอบ

1ต.ค.62– ครูไพฑูรย์
30ก.ย. 63

กิจกรรมที่ 1.2
180,000
ทะเบียนและงานวัดผล
ประเมินผล

มาตรฐานที่ 2 ต. 4.

1ต.ค.62– ครูจักรพงษ์
30ก.ย. 63

กิจกรรมที่ 2
บริหารสานักงาน
วิชาการ

80,000

มาตรฐานที่ 2 ต. 1 ต. 2

1ต.ค.62– ครูธิดา
30ก.ย. 63 พรรณ

รวม

280,000

๕๗
ตารางที่ 31-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 600,000บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
/ งบอื่น ๆ.......งบกลาง................................................
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 2
การบริหาร
จัดการหลักสูตร
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาหลักสูตร
1.1 นิเทศ ติดตาม
1.2 อบรม ประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการ
พัฒนางานวิชาการ
1.3 Open House

งบ
ประมาณ

ไม่ใช้งบ

ความสอดคล้องการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษา
ระยะเวลา

มาตรฐานที่
ข้อที่
มาตรฐานที่ 2 ต. 1 ต. 2

65,000

ผู้รับผิดชอบ

1ต.ค.62– ครูศุภวิมล
30ก.ย. 63

ครูจักรพงษ์

กิจกรรมที่ 2 การรับ
สมัครและสอบคัดเลือก
ผู้เรียน ม.1 ม.4
โครงการที่ 4
กิจกรรมที่ 2 แหล่ง
โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้และวิทยบริการ
ปลอดภัย เป็น 2.1 พัฒนางาน
พลเมืองและพล ห้องสมุด
โลกที่ดี
2.2 สัปดาห์ห้องสมุด

100,000

มาตรฐานที่ 2 ต. 1 ต. 2

1ต.ค.62– ครูธิดา
30ก.ย. 63 พรรณ

125,000

มาตรฐานที่ 2

1ต.ค.62– ครูศิริวรรณ
30ก.ย. 63

รวม

570,000

120,000
5,000

ต. 1 ต. 2

๕๘
ตารางที่ 31-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 600,000บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
/ งบอื่น ๆ.......งบกลาง................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน(Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 6 จัด
กระบวนการ
เรียนการสอน
การวัดผล
ประเมินผลเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนเก่ง เป็น
คนดี มีความสุข

โครงการที่ 8
พัฒนาการเป็น
นักเรียนดี มีวินัย

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
และความเป็นเลิศ
ทางการเรียน O-net
ม.3 , ม.6

งบประมาณ

งบกลาง

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

ข้อที่
ต.1 ต.2
ต.1 ต.3

มาตรฐานที่ 1

ต.1 ต.2

101,500

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม 20,000
ส่งเสริม “วิชาการ
เด่น” พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
3.1 มอบใบ
ประกาศนียบัตรจบ
หลักสูตร
3.2 แข่งขัน
งบกลาง
ศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 1 ทาเนียบ 10,000
คนเก่ง
รวม

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา

30,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1ต.ค.62– ครูธิดารัตน์
30ก.ย.
63

1ต.ค.62– ครูกฤษณา
30ก.ย.
63

ครูจักรพงษ์
มาตรฐานที่ 1,
มาตรฐานที่ 3

ต.1 ต.2
ต.3

1ต.ค.62– ครูธิดารัตน์
30ก.ย.
63

๕๙
ตารางที่ 32-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ 379,300 บาท
ประเภทงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบจัดการ(Administration & Management)
แผนงานที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรม

1. (1) การบริหาร
และจัดการตาม
นโยบายปฏิรูป การ
กระจายอานาจSBM

กิจกรรมที่ 1 การ
บริหารจัดการสานักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.1 ปรับปรุงห้องสานักงานบริหารงานบุคคล
1.2 จัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์สานักงาน
1.3 จัดซื้อ ซ่อมบารุง
เครื่องใช้ ครุภัณฑ์
เทคโนโลยี
- ระบบจัดเก็บข้อมูล
งานบุคคล
- ระบบจัดเก็บข้อมูล
งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมที่ 1
การบริหารจัดการงาน
บุคคล
- จัดระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการมีและเลื่อน
วิทยฐานะ
- ส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

2.(3) พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทางาน วิทยฐานะ
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

งบประมาณ
75,300

30,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ตัวชีว้ ดั ข้อที่
2
1-4
3
1

2

1-4

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี

1. นางญาณิศา
2. นายศิวนันท์
3.นางโยษิตา

ตลอดปี

1. นางวันวิสาข์
2. นายธีระ
3. นายปรีชา

๖๐
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (student)
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
3.(7)พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง เป็น
คนดี มีความสุข
(274,000)

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที1่ ดาเนินงาน 229,000
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
(136,000)
1.1 ประชุมผู้ปกครอง (93,000)
1.2 เยีย่ มบ้าน
นักเรียน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
8,000
วันไหว้ครู
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
36,000
สภานักเรียนต้นแบบ
3.1 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
3.2 ศึกษาดูงาน/ร่วม
กิจกรรม/เตรียมการ
แข่งขัน/สภานักเรียน
ระดับประเทศ
3.2 กิจกรรมสาน
สัมพันธ์พี่น้องขาว-แดง
(รับน้อง ม.1, ม.4)

ความสอดคล้องการประกัน ระยะเวลา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวชี้วัดข้อที่
1
1-2
ตลอดปี 1. นางอรรัมภา
3
1-3
2. นางอัญชุลี

มิ.ย. 63
ตลอดปี

1. น.ส.เสาวณีย์
2. น.ส.สุปราณี
1. นายฆนรุจ
2. นายวาทิต

๖๑
ตารางที่ 32-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ 202,850 บาท
ประเภทงบประมาณ
ค่าจัดการเรียนการสอน  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (student)
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ความสอดคล้องการประกัน ระยะเวลา
โครงการที่
กิจกรรม
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
4.(8)พัฒนานักเรียน
ให้เป็นนักเรียนที่ดี มี
วินัย
(202,850)

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียน
1.1 จัดทาสมุดบันทึก
ความดี
1.2 โรงเรียนวิถีพุทธ
(ค่ายคุณธรรม ม.1และ ม.
4)

1.3 โรงเรียนสีขาว
(อบรมค่ายยาเสพติด)
1.4 โรงเรียนสุจริต
1.5 องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมที่ 2 วันแม่
แห่งชาติ
กิจกรรมที่ 3 วันพ่อ
แห่งชาติ
กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิม

123,800

มาตรฐานที่
1
3

ตัวชี้วัดข้อที่
1-2
1-3

ตลอดปี

1. นายธีระวุฒิ
2. นายวาทิต

26,500

ส.ค. 63

26,500

ธ.ค. 63

2,000

ก.ค. 63

1.น.ส.พิกลุ ทอง
2.นายฆนรุจ
1. นายวาทิต
2. น.ส.จิราพร
1.นางญาณิศา
2.น.ส.ณัฐนันท์

24,050

ตลอดปี

1. นายดารงชัย
2. นายวาทิต

-

ตลอดปี

1. นางอรอนงค์

(57,205)
(30,000)
(36,595)

พระชนม์พรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมที่ 5 พัฒนา
ระเบียบวินยั และจิต
สาธารณะของนักเรียน
5.1 ติดตามการเข้าแถว
หน้าเสาธง การแต่งกาย
และพฤติกรรมนักเรียน
5.2 แก้ไขคุณลักษณะ
กันพึงประสงค์
5.3 ของหาย ได้คืน
5.4 กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
To be number one

ผู้รับผิดชอบ

๖๒
ตารางที่ 32-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ 360,000 บาท
ประเภทงบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ(งบกลาง/เงิน
สวัสดิการ)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบจัดการ(Administration & Management)
แผนงานที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
2.(3) พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทางาน วิทยฐานะ
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ(ต่อ)

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การศึกษา
ดูงานนอกสถานศึกษา
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 จัดทา
หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุข้าราชการครู
ประจาปี 2563

งบประมาณ
200,000
(งบกลาง)

60,000
(เงินสวัสดิการ
โรงเรียน)

ความสอดคล้องการประกัน ระยะเวลา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวชี้วดั ข้อที่
2
1-4
มิ.ย. – ส.ค. 1. นางวันวิสาข์
2563 2. นางสุภสั สรา
3. น.ส. สุภาพร

มิ.ย. – ก.ย. 1. นางจารวี
2563 2. นางอรุณี
3. น.ส.จิราพร

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (student)
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
4.(8) พัฒนา
นักเรียนให้เป็น
นักเรียนที่ดี มีวินัย
(ต่อ)

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 7 จัดทาคู่มือ 100,000
นักเรียนและผู้ปกครอง
(งบกลาง)

ความสอดคล้องการประกัน ระยะเวลา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รบั ผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวชี้วัดข้อที่
1
1-2
เม.ย. –พ.ค. 1. นางญาณิศา
3
1-3
2563 2. นางอรรัมภา
3. น.ส.ณัฐนันท์

๖๓
ตารางที่ 33-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 200,000 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ(Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา
มาตรฐานที่ ข้อที่
โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 1.1
15,000
2
2,3 ตลอดปี ครูวนิดา
โรงเรียนน่า บริหารจัดการสานักงาน
งบ
ผุดผ่อง
อยู่ ปลอดภัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประมาณ
เป็นพลเมือง กิจกรรมที่ 1.2
52,000
ครูเยาวมาลย์
และพลโลกที่ งานแผนงาน-พัสดุพัฒนา
ละอองนวล
ดี
งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมที่ 1.3
25,000
ครูวิราวรรณ
กิจกรรมที่ 1 งานสารบรรณ
หงษ์ทอง
พัฒนาสภาพ
แวดล้อม ภูมิ กิจกรรมที่ 1.4
3,000
ครูศิริพร
ทัศน์
งานควบคุมภายใน
มาตะราช
บรรยากาศ กิจกรรมที่ 1.5
2,000
ครูกัญณพัทธ์
สาธารณูป
งานโภชนาการ
ภรณ์
โภค
อมรศักดิ์
สวัสดิการ
กิจกรรมที่ 1.6
70,000
ครูเกษิณีย์
อาหาร น้าดื่ม งานอนามัยโรงเรียน
รานีเวช
ห้องพยาบาล กิจกรรมที่ 1.7
15,000
ครูวิสันต์
การประชา
งานประชาสัมพันธ์
กรสวัสดิ์
สัมพันธ์
กิจกรรมที่ 1.8
5,000
ครูปรานี
สารสนเทศ งานชุมชนสัมพันธ์
วงเวียน
และระบบ
กิจกรรมที่ 1.9งาน
3,000
ครูเยาวลักษณ์
ความ
เลขานุการ
มะลาหอม
ปลอดภัย
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 1.10
10,000
ครูชัชวาล
งานข้อมูลสารสนเทศ
ศรีสุวรรณ์
รวม
200,000

๖๔
ตารางที่ 33-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 200,000 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ(Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 4
โรงเรียนน่า
อยู่ ปลอดภัย
เป็นพลเมือง
และพลโลกที่
ดี

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1.11
งานอาคารสถานที่
กิจกรรมที่ 1.12
ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 1.13
งานสุขาภิบาล
กิจกรรมที่ 1.14
กิจกรรมที่ 1 งานโสตทัศนศึกษา
พัฒนา
กิจกรรมที่ 1.15
สภาพแวดล้อ งานสมาคมและมูลนิธิ
ม ภูมิทัศน์
บรรยากาศ กิจกรรมที่ 1.16
สาธารณูปโภ วารสารแผ่นพับ
ค สวัสดิการ กิจกรรมที่ 1.17
อาหาร น้าดื่ม งานธนาคารโรงเรียน
ห้องพยาบาล
การประชา
สัมพันธ์
สารสนเทศ
และระบบ
รวม
ความ
ปลอดภัย

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด ระยะเวลา
การศึกษา
มาตรฐานที่ ข้อที่
งบกลาง
2
2,3 ตลอดปี
งบประมาณ
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
-

-

ผู้รับผิดชอบ
ครูประสิทธิ์
ช้อนศรี
ครูสง่า
พันพิพัฒน์
ครูประสิทธิ์
ช้อนศรี
ครูชัชวาล
ศรีสุวรรณ์
ครูสุณีภัสร์
คามะลุนพัฒนะกุล
ครูวิสันต์
กรสวัสดิ์
ครูเยาวมาลย์
ละอองนวล

๖๕
ตารางที่ 34-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 306,700 บาท
ประเภทงบประมาณ
/ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยาภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
(ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
กิจกรรมที่
ความสอดคล้องการ
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษา
มาตรฐาน
ที่

1. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

ข้อที่

กิจกรรมที่ ๑ ผลิตและจัดซื้อ ๖๓,๗๐๐
สื่ออุปกรณ์

1

ต. 1/1-6 ตลอดปี ครูณัฐนันท์
ต. 2/1-4 การศึกษา ครูแก่นจันทร์
ครูสุปราณี
ต. 1/1-6 ตลอดปี ครูวรวีร์
ต. 2/1-4 การศึกษา ครูบุษกร

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา
กระบวนการสอน
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๓ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ การประกวด
โครงงานและแข่งขันจรวด
ขวดน้า

๙๐,๐๐๐

1

๕๐,๐๐๐

1

ต1 ต2

ส.ค.63

กิจกรรมที่ ๔ ค่ายดารา
ศาสตร์รุ่นเยาว์

30,000

1

ต1 ต2

ม.ค.64

กิจกรรมที่ ๕ ฝึกทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์
เพื่อการแข่งขัน

๖๐,๐๐๐

1

ต1 ต2

ส.ค. 63

กิจกรรมที่ ๖ ห้องเรียน
สีเขียว

๕,๐๐๐

1

ต1 ต2

พ.ย.63

ครูสุบัน
ครูเพิ่มพูน
ครูปราณี
ครูศรัญญา
ครูธิดารัตน์
ครูกรบดินทร์
ครูวุฒิไกร
ครูชัชวาล
ครูอนุรักษ์
ครูนวรัตน์
ครูศศิธร
ครูชัชวาล
ครูงามจิต
ครูสุกัญญา
ครูศรัญญา
ครูวงศ์หิรัณศ์

๖๖
โครงการที่
ชื่อโครงการ

1. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๗ ค่ายวิทย์สู่
ชุมชน
กิจกรรมที่ ๘
ทดสอบความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๙ ทัศนศึกษา
กิจกรรมที่ 1๐ ค่าย
วิทยาศาสตร์

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษา
มาตร
ข้อที่
ฐานที่
๘,000
2 ต1,2,3,4 มี.ค.64 ครูอรธิลา
4 ต1
ครูกฤษฎาวรรณ
ครูณัฐนันท์
เก็บค่าสมัคร
1 ต1 ต2
ธ.ค.63
ครูญาณิศา
สอบ nx50
และคณะ
Nx 280
งบกิจกรรม
พัฒนา
Nx 80
งบกิจกรรม
พัฒนา

1

ต1 ต2

ก.พ.64

ครูเยาวลักษณ์
ครูนวรัตน์

1

ต1 ต2

พ.ย.63

ครูปราณี
ครูทัศนา
ครูสุปราณี

๖๗
ตารางที่ 34-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 132,900 บาท
ประเภทงบประมาณ
/ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่/
ชื่อโครงการ
6. โรงเรียน
น่าอยู่
ปลอดภัย
เป็นพลเมือง
และพลโลก
ที่ดี

กิจกรรมที่/ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 บริหาร
สานักงานกลุ่ม

49,900

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ

83,000

มาตรฐาน
ข้อที่
ที่
3
ต1,2,3,4 ตลอดปี
3

ต1,2,3,4 ตลอดปี
ต1

ครูอนุรักษ์
ครูวรวีร์
ครูเทียมจันทร์
ครูชัชวาล
ครูวุฒิไกร
ครูเพิ่มพูน

๖๘
ตารางที่ 34-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ ................ บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
/ งบอื่น ๆ งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่/
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่/ชื่อกิจกรรม

6 โรงเรียนน่า กิจกรรมที่ 3 สวนและ
อยู่ ปลอดภัย ภูมิทัศน์อาคารวิทย์
เป็นพลเมือง
และพลโลก
ที่ดี

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา
มาตรฐาน
ข้อที่
ที่
งบอาคาร
2
ต1,2,3,4 ตลอดปี
ครูวุฒิไกร
สถานที่
4
ต1
ครูทรงศักดิ์
ครูสุบัน
ครูศุภชัย

๖๙
ตารางที่ 35-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียน AP ม.ต้น ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 396,000 บาท
ประเภทงบประมาณ
ค่าจัดการเรียนการสอน
งบจัดสรรของกลุ่ม
งบกลาง
งบอื่นๆ ..............................................................
กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาผู้เรียน
โครงการที่
ชื่อโครงการ
7. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็นคน
ดี มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ค่าย
วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมห้องเรียนAP
กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนา
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
ศักยภาพห้องเรียนพิเศษ
(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์)
กิจกรรมที่ 4 ค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
นักเรียน ม.3/16
กิจกรรมที่ ๕ อบรม
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
AP ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษา
มฐ.ที่
ข้อที่
ครูวรากร
3
1, 2, 3 ก.ค. 63 – ครูทศั นา
150,000
มี.ค. 64 ครูสุภาพร
ครูสุรศักดิ์
ครูศุภชัย
3
1, 2, 3 ก.ค. 63 – ครูภิรภา
80,000
มี.ค. 64 ครูอาทิตยา
ครูเสาวณีย์
ครูสุภาพร
3
1, 2, 3 ก.ค. 63 – ครูวรวีร์
60,000
มี.ค. 64 ครูอนุรักษ์
ครูชัชวาล
ครูวงศ์หริ ัณย์
3
1, 2, 3 ก.ค. 63 – ครูสุปราณี
34,000
มี.ค. 64 ครูวาทิต
ครูวนิดา
ครูจุฬาลักษณ์
ก.ค. 63 – ครูวนิดา
72,000
3
1, 2, 3 มี.ค. 64 ครูกิติยา

๗๐
ตารางที่ 35-2 แสดงการจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ AP ม.ต้น
เงินสนับสนุน
จานวน
ห้องเรียนพิเศษ AP นักเรียน

รวมเงิน

หัก 20%

งบจัดสรร
พัฒนาการ
เรียน
80%

หัก
300/
คน

โครงการ
ร่วม
2,000/
คน

งบจัดสรร
2 กลุม่

จัดสรรการใช้
งบประมาณ
วิทย์เทค
คณิต
โน 55%
45%

1. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียน
ชั้น ม.1/16
10,000/คน
2. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียน
ชั้น ม.2/16
10,000/คน
3. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียน
ชั้น ม.3/16
10,000/คน

40

400,000

80,000

320,000 12,000

80,000

41

410,000

82,000

328,000

82,000 246,000 135,300 110,700

41

410,000

82,000

328,000

82,000

รวมงบ AP ม.ต้น

122

228,000 125,400 102,600

246,000 135,300 110,700

1,220,000 244,000 976,000 12,000 244,000 720,000 396,000 324,000

๗๑
ตารางที่ 36-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียน AP ม.ปลาย ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 386,100 บาท
ประเภทงบประมาณ
ค่าจัดการเรียนการสอน
งบจัดสรรของกลุ่ม
งบกลาง
งบอื่นๆ ..............................................................
กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาผู้เรียน
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

7. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็นคน
ดี มีความสุข

กิจกรรมที่ 1 ค่าย
วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมห้องเรียน AP
กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนา
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องเรียน
AP
กิจกรรมที่ 3 ค่ายอบรม
โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 4 ค่ายติว
วิชาการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียน AP
กิจกรรมที่ ๕ อบรม
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
AP ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษา
มฐ.ที่ ข้อที่
ครูกนกขวัญ
3
1, 2, 3 พ.ย.63
ครูนวรัตน์
150,000
ครูกรบดินทร์
ครูจุฬาลักษณ์
ครูนครินทร์
3
1, 2, 3 พ.ย.63
ครูศรัญญา
70,000
ครูบุษกร
ครูงามจิต
ครูเทียมจันทร์
3
1, 2, 3 ตลอดปี
ครูอรธิลา
45,900
ครูวรากร
ครูสมสมัย
ครูศรัญญา
3
1, 2, 3 ส.ค. 63 ครูบุษกร
50,000
ครูมงคล
ครูปิยะพร
ครูปิยะพร
ก.ค. 63 – ครูงามจิต
70,200
3
1, 2, 3 เม.ย. 64 ครูเสาวนีย์

๗๒
ตารางที่ 36-2 แสดงการจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ AP ม.ปลาย
เงินสนับสนุนห้องเรียน จานวน
พิเศษ AP
นักเรียน
1. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียนชั้น
ม.4/13 10,000/คน
2. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียนชั้น
ม.5/13 10,000/คน
3. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียนชั้น
ม.6/13 10,000/คน
รวมงบ AP ม.ปลาย

รวมเงิน

งบจัดสรร
พัฒนาการ
หัก 20%
เรียน
80%

หัก
300/
คน

โครงการ
ร่วม
2,000/
คน

งบจัดสรร
2 กลุม่

จัดสรรการใช้
งบประมาณ
วิทย์เทค
คณิต
โน 55%
45%

40

400,000

80,000

320,000 12,000

80,000

228,000 125,400 102,600

40

400,000

80,000

320,000

80,000

240,000 132,000 108,000

39

390,000

78,000

312,000

78,000

234,000 128,700 105,300

119

1,190,000 238,000 952,000 12,000 238,000 702,000 386,100 315,900

๗๓
ตารางที่ 37-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ ๖๓๕,๓๐๐ บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชือ่ โครงการ
โครงการ
ห้องเรียน
พิเศษ
GIFTED
ม.ต้น

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ ข้อที่
กิจกรรมที่ 1
๑๒๕,๐๐๐ มาตรฐานที่ ต1 ต2 ตลอดปี
ค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
3
ต3
การศึกษา
วิชาการนักเรียนห้องเรียน
กระบวนการ
พิเศษชั้นมัธยมศึกษา
จัดการเรียน
ตอนต้น
การสอนที่
กิจกรรมที่ 2
๑๙๐,๐๐๐ เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ค่ายสัมพันธภาพและค่าย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ
กิจกรรมที่ ๓
๗๕,๐๐๐
ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๔
๗๑,๑๐๐
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ

กิจกรรมที่ ๕
ค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ นักเรียน

๕๐,๐๐๐

ครูสุภาพร
สุดบนิด

ครูภิรภา
สุวรรณเพชร

ครูวาทิต แสง
จันทร์
ครูสุภาพร
สุดบนิด

ครูสุปราณี
หัวดอน

๗๔
โครงการที่
ชือ่ โครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
ม. ๓/๑๗
กิจกรรมที่ ๖
ค่ายบูรณาการ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมที่ ๗
อบรมคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Gifted)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
รวม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ ข้อที่

๗๐,๐๐๐

ครูปราณี
วงเวียน

๕๔,๒๐๐

ครูสมสมัย
อินทะมน

๖๓๕,๓๐๐

๗๕
ตารางที่ 37-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ ๗๔๕,๖๐๐ บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการ
ห้องเรียน
พิเศษ
GIFTED
ม.ปลาย

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ ข้อที่
กิจกรรมที่ 1
๑๓๕,๐๐๐ มาตรฐานที่ ต1 ต2
ค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
3
ต3
วิชาการนักเรียนห้องเรียน
กระบวนการ
พิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอน
จัดการเรียน
ปลาย
การสอนที่
กิจกรรมที่ ๒ ค่าย
๑๙๐,๐๐๐ เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
สัมพันธภาพและค่าย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ตลอดปี ครูศุภวรรณ
การศึกษา สุเกียรติชัย
สกุล
ครูสุบัน
พรหมจารีย์

กิจกรรมที่ ๓ ค่ายพัฒนา
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๔ ค่ายอบรม
โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

๗๐,๐๐๐

ครูอรธิลา
บุญอาจ

๗๐,๐๐๐

ครูกฤษฎา
วรรณ กุมภากูล

กิจกรรมที่ ๕ ค่ายติว
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

๕๐,๐๐๐

ครูธิดารัตน์
สร้อยจักร

กิจกรรมที่ ๖ ค่ายติว
วิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย

๓๔,๘๐๐

ครูธิดารัตน์
สร้อยจักร

๗๖
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ ข้อที่

กิจกรรมที่ ๗ ค่ายพัฒนา
คุณธรรม วินัยและจิต
สาธารณะนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ

๕๐,๐๐๐

ครูกฤษฎาวรรณ
กุมภากูล

กิจกรรมที่ ๘ ฟิสิกส์
สัประยุทธ์

๓๐,๐๐๐

ครูมงคล
พันธ์เพชร

กิจกรรมที่ ๙ ค่ายดารา
ศาสตร์และซินโครตรอน

๗๐,๐๐๐

ครูวุฒิไกร
ปัดภัย

กิจกรรมที่ ๑๐ อบรม
๙๕,๘๐๐
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Gifted)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
รวม

๗๔๕,๖๐๐

ครูชัชวาลย์
ศรีสุวรรณ์

๗๗
ตารางที่ 38-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
๑. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 2
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 3
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ ม.3, ม.6
รวม

งบประมาณ

30,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่
1. คุณภาพ
ผู้เรียน

ข้อที่
ต 1, 2

ผู้รับผิดชอบ

พค. - กย.
2563

ครูศุภวิมล

10,400

พค.-ธค.
2563

ครูบังอร

24,000

พค.-ธค.
2563

ครูปรีชา

64,400

๗๘
ตารางที่ 38-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
√ งบวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
๑. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ ม.3, ม.6

15,000

รวม

15,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่
1. คุณภาพ
ผู้เรียน

ข้อที่
ต 1, 2

พค.-ธค.
2563

ผู้รับผิดชอบ
ครูปรีชา

๗๙
ตารางที่ 38-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
√ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
๑. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ทัศนศึกษา
กิจกรรมที่ 2
อบรม GSP ม.1
กิจกรรมที่ 3
ค่ายพับกระดาษ
กิจกรรมที่ 4
ค่ายคณิตศาสตร์
รวม

งบประมาณ

N×280
N×80
N×80
N×80

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่ ข้อที่
1. คุณภาพ ต 1,2
ผู้เรียน
3. กระบวน ต 1,2,3
การจัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

พย.2563

ครูธิดาพรรณ

มิย.2563

ครูณัฏฐกานต์

มิย.2563

ครูสาวิตรี

มิย.2563

ครูสุเมธ

๘๐
ตารางที่ 38-4 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
√ งบเก็บจากผู้เข้าร่วม
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

๑. พัฒนา
กิจกรรมที่ 1
ผู้เรียนให้เป็น พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คนเก่ง เป็น คณิตศาสตร์
คนดี มี
ความสุข

รวม

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่ ข้อที่
งบเก็บจาก 1. คุณภาพ ต 1,2 กย.2563
ผู้เข้าร่วม ผู้เรียน
3. กระบวน ต 1,2,3
การจัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

ผู้รับผิดชอบ
ครูวิราวรรณ

๘๑
ตารางที่ 38-5 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
3. การ
บริหาร และ
การจัดการ
ตามนโยบาย
ปฏิรูป การ
กระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
นิเทศภายใน

2,000

กิจกรรมที่ 2
วิจัยในชั้นเรียน

10,000

กิจกรรมที่ 3
พัฒนาการเรียนการสอน
โดยกระบวนการ PLC

28,000

รวม

40,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่
2.กระบวน
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

ข้อที่
ต 2,3,4 พค.2563 - ครูกฤษณา
กพ.2564

4.ระบบ
ต1
ประกัน
คุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิผล

พค.2563 - ครูจักรพงษ์
กพ.2564
พค.2563 - ครูณัฐวุฒิ
กพ.2564

๘๒
ตารางที่ 38-6 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
๖. โรงเรียน
น่าอยู่
ปลอดภัย
เป็นพลเมือง
และพลโลกที่
ดี

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
จัดซื้อพัสดุสานักงาน

40,000

กิจกรรมที่ 2
ผลิตและจัดซื้อ สื่อการ
เรียนการสอน
กิจกรรมที่ 3
พัฒนาห้องเรียน
คณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 4
พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ใน
ห้องเรียน
รวม

64,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่
2.กระบวน
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

ข้อที่
ต 2,3,4 พ.ค.2562- ครูณัฐกานต์
กพ.2563
พค - ธค.
2563

ครูเกษอาภรณ์

50,000

พค.2563

ครูนิภาพร

10,000

พค.2563

ครูสุเมธ

164,000

๘๓
ตารางที่ 39-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ AP ม.ต้น
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 324,000 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
/ AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน(Students)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ความสอดคล้องการประกัน
โครงการที่
กิจกรรมที่
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
มาตรฐานที่ ข้อที่
โครงการที่1 กิจกรรมที่ 1
102,600 มาตรฐานที่ 1
อบรมการใช้โปรแกรม
1 คุณภาพ ผลสัมฤท
พัฒนา
เทคโนโลยี ทางคณิตศาสตร์
ผู้เรียน
ธิ์ทาง
ผลสัมฤทธิ์ ม. 1/16
วิชาการ
ทางการ
กิจกรรมที่ 2
12,000
ของ
เรียนและ ค่ายคณิตศาสตร์ ม. 1/16
ผู้เรียน
คุณลักษณะ
ตัวชี้วัดที่
กิ
จ
กรรมที
่
3
110,700
ที่พึง
2
อบรมโครงงาน
ประสงค์ของ
คุณลักษ
คณิ
ต
ศาสตร์
STEM
ม.
ผูเ้ รียน
ณะที่พึง
2/16
ประสงค์
กิจกรรมที่ 4
12,300
ของ
ค่ายคณิตศาสตร์ ม. 2/16
ผู้เรียน
กิจกรรมที่ 5
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
คณิตศาสตร์ ม. 3/16
กิจกรรมที่ 6
โครงการสานสัมพันธ์น้อง
พี่ ชาว AP ม.1/16 ,ม.
2/16, ม.3/16
รวม

110,700
63,900

342,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. –
ก.พ.
2564

ครูธมลวรรณ

ม.ค. –
ก.พ.
2564
ก.ย. –
ต.ค.
2563

ครูธิดารัตน์

ก.ย. –
ต.ค.
2563
ก.ย. –
ธ.ค.
2563
ก.ย. –
ธ.ค.
2563

ครูสาวิตรี

ครูวิราวรรณ

ครูชิษณุชา
ครูบังอร
ครูดารงค์ชัย

๘๔
ตารางที่ 39-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ AP ม.ปลาย
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 315,900บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
/ AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน(Students)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ความสอดคล้องการประกัน
โครงการที่
กิจกรรมที่
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
มาตรฐานที่ ข้อที่
โครงการที่1 กิจกรรมที่ 1
102,600 มาตรฐานที่ ตัวชี้วัดที่ ม.ค. –
ครูธีระ
อบรมการใช้โปรแกรม
1 คุณภาพ 1
ก.พ.
พัฒนา
ผู้เรียน
ผลสัมฤท 2564
ผลสัมฤทธิ์ เทคโนโลยี ทาง
คณิตศาสตร์ ม. 4/13
ธิ์ทาง
ทางการ
วิชาการ ม.ค. –
12,000
ครูนิภาพร
เรียนและ กิจกรรมที่ 2
ของ
ค่ายคณิตศาสตร์ ม. 4/13
ก.พ.
คุณลักษณะ
ผู้เรียน 2564
ที่พึง
ตัวชี้วัดที่ ก.ย. –
กิจกรรมที่ 3
108,000
ครูณัฐกานต์
ประสงค์ของ อบรมโครงงาน
2
ต.ค.
ผู้เรียน
คุณลักษ 2563
คณิตศาสตร์ STEM ม.
ณะที่พึง
5/13
ประสงค์ ก.ย. –
กิจกรรมที่ 4
12,000
ครูอรทัย
ของ
ค่ายคณิตศาสตร์ ม. 5/13
ต.ค.
ผู้เรียน 2563
กิจกรรมที่ 5
105,300
ก.ย. –
ครูจุฑารัตน์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ธ.ค.
คณิตศาสตร์ ม. 6/13
2563
กิจกรรมที่ ๖
โครงการสานสัมพันธ์น้อง
พี่ ชาว AP ม.4/13 ,ม.
5/13, ม.6/13
รวม

65,400

315,900

ก.ย. –
ธ.ค.
2563

ครูธิดาพรรณ
ครูณัฐกานต์

๘๕
ตารางที่ 40-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ GIFTED ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 431,100 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/ GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ ๗
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดีมี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้ 90,000
โปรแกรม เทคโนโลยี ทาง
คณิตศาสตร์ ม. 1/17
กิจกรรมที่ 2 ค่าย
39,000
คณิตศาสตร์ ม.1/17
กิจกรรมที่ 3 อบรม
102,300
โครงงานคณิตศาสตร์และ
STEM ม.2/17
กิจกรรมที่ 4 ค่าย
40,300
คณิตศาสตร์ ม.2/17
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับ
75,000
ผลสัมฤทธิ์ ม.3/17
กิจกรรมที่ 6 Gifted YSP 84,500
Junior High School
Open House 2020
รวมงบประมาณ 431,100 บาท

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
1
ต1
ต2
1
1
1
1
1

พ.ค.63 – ครูณัฏฐกานต์
ก.พ..64 ครูนชุ รี

ต1
ต2
ต1
ต2

พ.ค.63 – ครูเกษอาภรณ์
ก.พ..64
พ.ค.63 – ครูสกุ ญ
ั ญา
ก.พ..64

ต1
ต2
ต1
ต2
ต1
ต2

พ.ค.63 –
ก.พ..64
พ.ค.63 –
ก.พ..64
พ.ค.63 –
ก.พ..64

ครูสุเมธ
ครูณัฐวุฒิ
ครูพิกุลทอง
ครูวรรณพร
ครูปิยะนุช

๘๖
ตารางที่ 40-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ GIFTED ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 486,000 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/ GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน (students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ ๗
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดีมี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้ 90,000
โปรแกรม เทคโนโลยี ทาง
คณิตศาสตร์ ม.4/14
กิจกรรมที่ 2 ค่าย
39,000
คณิตศาสตร์ ม.4/14
กิจกรรมที่ 3 อบรม
99,000
โครงงานคณิตศาสตร์และ
STEM ม.5/14
กิจกรรมที่ 4 ค่าย
39,000
คณิตศาสตร์ ม.5/14
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับ
75,000
ผลสัมฤทธิ์ ม.6/8
กิจกรรมที่ 6 Gifted YSP 144,000
senior High School
Open House 2020
รวมงบประมาณ 486,000 บาท

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
1
ต1
ต2
1
1
1
1
1

พ.ค.63 – ครูวิสันต์
ก.พ..64

ต1
ต2
ต1
ต2

พ.ค.63 – ครูกฤษณา
ก.พ..64
พ.ค.63 – ครูศุภวิมล
ก.พ..64

ต1
ต2
ต1
ต2
ต1
ต2

พ.ค.63 –
ก.พ..64
พ.ค.63 –
ก.พ..64
พ.ค.63 –
ก.พ..64

ครูธิดาพรรณ
ครูปรีชา
ครูเยาวมาลย์
ครูปรีชา

๘๗
ตารางที่ 41-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 164,200 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการที่/
ชื่อโครงการ
1. พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนและ
คุณลักษณะ
ที่พึง
ประสงค์
ของผู้เรียน

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.๒๕๖2

ครูลักขณา
และคณะ

มาตรฐานที่
1
3

ข้อที่
ต๑,2
ต๑ ต๒ ต๓

18,000

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒ ต๓

มิ.ย.๒๕๖2

5,000

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒ ต๓

ตลอดปี

58,720

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒ ต๓

ตลอดปี

กิจกรรมที่ ๕
35,000
นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ

1
3

ต1,2
ต1 ต2 ต3

ตลอดปี

กิจกรรมที่ 1
10,000
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
กิจกรรมที่ 2
สร้างทักษะการทางานเป็น
ทีม
กิจกรรมที่ 3
พัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน
กิจกรรมที่ 4
พัฒนาและส่งเสริมการเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและความเป็นเลิศ

๘๘
ตารางที่ 41-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 164,200 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
แผนงานที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริหารและการจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารและการจัดการ
โครงการที่/
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

๒. พัฒนา
กิจกรรมที่ 1
37,48๐
ประสิทธิภาพ บริหารสานักงานกลุ่ม
การบริหาร สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และการ
จัดการ
รวม

37,48๐

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่
๒
๔

ข้อที่
ต 1,๒,๓ ตลอดปี
ต๑

ครูลักขนา
และคณะ

๘๙
ตารางที่ 41-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ nx........บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
แผนงานที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ความสอดคล้องการประกัน
โครงการที่1
กิจกรรมที่
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
มาตรฐานที่ ข้อที่
ผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมที่ 1
Nx๒๘๐
๓
ต ๑,๒,๓
ทางการเรียน ทัศนศึกษา
และ
กิจกรรมที่ 2
Nx๘๐
3
ต 1,2,3
คุณลักษณะที่ ทักษะการอ่านคล่องเขียน
พึงประสงค์ คล่อง
ของผู้เรียน
รวม

Nx๓๖๐

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ส.ค.-ธ.ค.
63
มิ.ย.-ส.ค.
63

.................
.................
.................
.................

๙๐
ตารางที่ 42-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 258,000 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
1. การบริหารและการ
จัดการตามนโยบาย
ปฏิรูป การกระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
พัฒนาบริหาร
จัดการและ
ปรับปรุงกลุ่ม
สาระ
กิจกรรมที่ 2
พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมบารุงแหล่ง
เรียนรู้

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา

30,000

มาตรฐานที่
2

10,000

2

รวม 40,000 บาท

ระยะเวลา

ข้อที่
2.1, 2.2, ตลอดปี
2.3, 2.4 การศึกษา

2.1

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิริรัตน์
งามสาย

ตลอดปี
นางพินทุสร
การศึกษา ไชยธงรัตน์

๙๑
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพมาตรฐานของผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

6. จัดกระบวนการเรียน
การสอน การวัดผล
ประเมินผลเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กิจกรรมที่ 1
ยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
(O-NET)
กิจกรรมที่ 2
เตรียมความ
พร้อมการแข่งขัน
ศิลปหัตกรรมฯ
กิจกรรมที่ 3
งานพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
และงานวิจัย
กิจกรรมที่ 4
พัฒนา
อัจฉริยภาพ
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 1
ยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ONET)
กิจกรรมที่ 2
ค่ายวิชาการ
“ค่าย”
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 3
ทัศนศึกษา

7. พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็นคนดี มี
ความสุข

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15,000

มาตรฐานที่
1

ข้อที่
1.1, 1.2, ตลอดปี
1.3, 1.5 การศึกษา

นายสุขนิรันดร์
พันสาย

62,000

1

1.1, 1.2, ตลอดปี
1.3
การศึกษา

นางสาวศิริมรกต
ศรีมงคล

141,000

1

1.3, 1.4

ตลอดปี
การศึกษา

นางทัศนียา
เวชสุนทร

N x 40

1

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.6

มกราคม

นางทัศนียา
เวชสุนทร

15,000

3

3.1, 3.2, กุมภาพันธ์ นายจีระศักดิ์
3.3
หมื่นแสน

N x 80

3

3.1, 3.2,
3.3

มิถุนายน นางทัศนียา
ถึง
เวชสุนทร
กันยายน

N x 280

3

3.1, 3.2,
3.3

ตลอดปี นางรัศมี
การศึกษา ช่างเกวียน

รวม 233,000 บาท

๙๒
ตารางที่ 42-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 205,400 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
3
ต 1,2

โครงการที่ 7
กิจกรรมที่ 1
การพัฒนาผู้เรียน ชื่อกิจกรรม
ให้เป็นคนเก่ง
นักเรียนสู่ชุมชน
เป็นคนดี
มีความสุข

5,000

โครงการที่
ชื่อโครงการ

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

โครงการที่ 7
การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข
โครงการที่ 7
การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข
โครงการที่ 8
พัฒนาการเป็น
นักเรียนดี มีวินัย

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
ชื่อกิจกรรม ทัศนศึกษา

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
N X 280 3
ต 1,2

กิจกรรมที่ 5
15,000
ชื่อกิจกรรม
วิถีพุทธ
พอเพียง วิถีไทย อาเซียน
และพลโลก

1
3

ต 1,2
ต 1,2,3

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.63

นางสุรีมาศ
สุขทาษ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค.63

นางเพ็ญ
ลักษณ์
สุภา

ตลอดปี

นายธีระวุฒิ
ภูมิแสน

๙๓
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 1
การบริหาร และ
การจัดการตาม
นโยบายปฏิรูป
การกระจาย
อานาจ SBM
โครงการที่ 4
โรงเรียนน่าอยู่
ปลอดภัย เป็น
พลเมืองและพล
โลกที่ดี

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ชื่อกิจกรรมการบริหาร
จัดการสานักงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา
40,000

กิจกรรมที่ 2
50,000
ชื่อกิจกรรม
พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและนอกห้องเรียน

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
2
ต 1,2,3,4
4
ต1

2
4

ต 1,2,3,4
ต1

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

นางสาว
อัญชุลี
อุดรกิจ

ตลอดปี

นาง
กรรณิการ์
ยาวะโนภาส

๙๔
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

โครงการที่ 7
กิจกรรมที่ 3
N X 80
การพัฒนาผู้เรียน ชื่อกิจกรรม ค่ายวิชาการ
ให้เป็นคนเก่ง
สังคมศึกษา
เป็นคนดี
มีความสุข

โครงการที่ 6
จัดกระบวนการ
เรียนการสอน
การวัดผล
ประเมินผลเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่ 7
การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข
โครงการที่ 8
พัฒนาการเป็น
นักเรียนดี มีวินัย

กิจกรรมที่ 4
95,400
ชื่อกิจกรรม
พัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
3
ต 1,2

1
3

ต 1,2
ต 1,2,3

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.63

นางสาว
อนัญพร
สุขเฉลิม

ตลอดปี

นางอรรัมภา
ธรรมโรเวช

รวม งบประมาณ 205,400 บาท (สองแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙๕
ตารางที่ 39-1 งาน / โครงการตามแผนปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีงบประมาณ 256๓
งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 169,730 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ความสอดคล้องการ
กิจกรรมที่
งบประมา
ประกันคุณภาพการจัด ระยะเวลา
โครงการที่
ชื่อกิจกรรม
ณ
การศึกษา
ชื่อโครงการ
(บาท)
มาตรฐานที่
ข้อที่
โครงการที่ 1
กิจกรรมที่ 2
๓,๐๐๐
๒
๒.๑ -๒.๖ ๑ ต.ค6๒
การบริหาร และ
การบริหารจัดการกลุ่ม
ถึง
การจัดการตาม
สาระการเรียนรู้
30 ก.ย6๓
นโยบายปฏิรูป การ ( โครงสร้างการบริหาร
กระจายอานาจ
กาหนดทิศทาง การ
SBM
มอบหมายทั้งงานใน
หน้าที่ งานพิเศษ และ
งานอื่นๆ มีการกากับ
นิเทศ ติดตาม การ
วัดผลและประเมินผล ID
Plan, SAR, PLC
สารสนเทศ)
โครงการที่ 3
กิจกรรมที่ 1
๓,๐๐๐
๒
๒.๔
๑ ต.ค6๒
พัฒนาประสิทธิ
การส่งเสริมพัฒนา
ถึง
ภาพการทางาน
ประสิทธิภาพการจัดการ
30 ก.ย6๓
วิทยฐานะ และ
เรียนการสอนของครู
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
โครงการที่ 4
กิจกรรมที่ 2
๑,๐๐๐๐
๒
๒.๕ -๒.๖ ๑ ต.ค6๒
โรงเรียนน่าอยู่
การพัฒนา/ปรับปรุง
ถึง
ปลอดภัย เป็น
ซ่อมบารุง แหล่งเรียนรู้
๓
๓.๒-๓.๓ 30 ก.ย6๓
พลเมืองและพลโลก ห้องเรียนสภาพแวดล้อม
ที่ดี
ภูมิทศั น์ ICT, IT
รวมงบประมาณแผนงานที่ 1
๑๖,๐๐๐
(สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบ
นายเทอด
เกียรติ
แสนสวาสดิ์
และคณะ

นายเทอด
เกียรติ
แสนสวาสดิ์
และคณะ
นายเทอด
เกียรติ
แสนสวาสดิ์
และคณะ

๙๖
ตารางที่ 39-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 169,730 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 6
จัดกระบวนการเรียน
การสอน การวัดผล
ประเมินผลเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่ 7 พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมา
ณ
(บาท)

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่
ข้อที่
๑
๑.๑
๑.๒

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1
การจัดการเรียนการ
สอนเชิงคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ

๖๒,๑๓๐

๑ ต.ค6๒ นายเทอด
ถึง
เกียรติ
30 ก.ย6๓ แสนสวาสดิ์
และคณะ

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมวิ่งมินิ
มาราธอน (ยโสธร
พิทยาคมมินิมาราธอน
๒๐๒๐)
กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมค่ายทักษะ
กีฬาและนันทนาการ

๑๐,๐๐๐

๑

๑.๑
๑.๒

๑ ต.ค6๒ นายปราโมช
ถึง
สุธีย์และ
30 ก.ย6๓ คณะ

๑๐,๐๐๐

๑

๑.๑
๑.๒

กิจกรรมที่ ๓
การแข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียน
(-การแข่งขันกีฬา
สพม.เขต ๒๘ เกมส์
-การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดยโสธร
- การแช่งขันกีฬาต่างๆที่
หน่วยงานราชการและ
เอกชนจัดขึ้น)

๖๐,๐๐๐

๑

๑.๑
๑.๒

๑ ต.ค6๒
ถึง
30 ก.ย6๓
๑ ต.ค6๒
ถึง
30 ก.ย6๓

นายปราโมช
สุธีย์และ
คณะ
นายปราโมช
สุธีย์และ
คณะ

กิจกรรมที่ ๔
๑๑,๖๐๐
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๒
๑๕๓,๗๓๐

๑

๑.๑
๑.๒

๑ ต.ค6๒
ถึง
30 ก.ย6๓

นางอรอนงค์
บุญกาญจน์
และคณะ

๙๗
ตารางที่ 39-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 169,730 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็นคนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมา ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา
ณ
จัดการศึกษา
(บาท)

กิจกรรมที่ ๕
(N x ๑๐๐)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน
กิจกรรมที่ ๖
(Nx๒๗๐)
ทัศนศึกษานอกสถานที่

มาตรฐานที่
๑

ข้อที่
๑.๑
๑.๒

๑

๑.๑
๑.๒

๑ ต.ค ๖๓
ถึง
๓๑ม.ค.๖๔
๑ ต.ค6๒
ถึง
30 ก.ย6๓

ผู้รับผิดชอบ

นายปราโมช
สุธีย์และคณะ
นางนิตยา
นูสีหาและ
คณะ

๙๘
ตารางที่ 40-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 218,800 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริหารและการจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่3
การบริหาร และ
การจัดการตาม
นโยบายปฏิรูป
การกระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 จัดหา วัสดุ 27,120
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สานักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 จัดซ่อม
5,000
บารุงเครื่องใช้สานักงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๒
ต 1-๖

ตลอดปี

น..ส.นิศากร

๓

ตลอดปี

นายชัชวาล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

น.ส.นิศากร

ต 1-๖

กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงานที่ ๓ แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ ๑
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนเก่ง เป็น
คนดี มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ 60,000
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 ค่ายปรับ
20,000

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๓
๑-๖
๑

๑,๒

นายชัชวาล

๑

๑,๒

น.ส.อภัสรา

พื้นฐานและส่งเสริมทักษะ
ประสบการณ์กลุ่มศิลป์

เทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 3 ค่ายศิลปะ
ยโสธรพิทยาคมสัญจร

5,680

๙๙
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ ๘
จัดการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ
เชิงคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๑
๒,๓,๖

ตลอดปี

น.ส.นิศากร

๑

๒,๓,๖

ตลอดปี

นายทวีวัฒน์

๑

๒,๓,๖

ตลอดปี.

น.ส.วราพร

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

20,000

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๑
๑,๒

ตลอดปี

นายนรินทร์

20,000

๑

๑,๒

ตลอดปี

20,000

๑

๑,๒

ตลอดปี.

นาง
โคตรเพชร
น.ส.วราพร

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 ค่ายฝึกทักษะ 25,000
ด้านทัศนศิลป์งาน
ศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 2 ค่ายฝึกทักษะ 36,000
ด้านดนตรีสากลงาน
ศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 3 ค่ายฝึกทักษะ 40,000
ด้านนาฏศิลป์งาน
ศิลปหัตถกรรม

นายนรินทร์

กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 4
ศิลปะสัมพันธ์สู่
ชุมชน

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1

งบประมาณ

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

ค่ายวงโยธวาทิต

กิจกรรมที่ 2
ค่ายวงโปงลาง

กิจกรรมที่ 3
ค่ายนาฏศิลป์สู่ชุมชน

๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงานที่ ๓ แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 8
ทัศนศึกษาและ
ค่ายวิชาการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ทัศนศึกษา
กิจกรรมที่ 2
ค่ายวิชาการ ( ART
CAMP )

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

n X 160

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๑
๑,๒

ตลอดปี

นายวายุระ

n X 150

๑

ตลอดปี

นายวายุระ

งบประมาณ

๑,๒

๑๐๑
ตารางที่ 41-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 97,600 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
แผนงานที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริหารและการจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารและการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
1.
พัฒนา
ผลสัมฤ
ทธิ์
ทางการ
เรียน
และ
คุณลัก
ษณะที่
พึง
ประสง
ค์ของ
ผู้เรียน

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 ผลิตและจัด 45,600
ซ้อสื่อ อุปกรณ์การเรียน ตลอดปี
การสอนการงานอาชีพ
.
กิจกรรมที่ 2ส่งเสริมความ 10,000
เป็นเลิศการสร้างโครงงาน
และการเข้าร่วมประกวด
และแสดงผลงาน
กิจกรรมที่ 3 สร้างทักษะ 5,000
และศักยภาพการทางาน
เป็นทีม IS สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 4 ยุวเศรษฐกิจ 7,000
แบบพอเพียง

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่
1
3

ข้อที่
ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

1
3

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

พ.ค.2563
มี.ค.
2564
ตลอดปี

พ.ย.
2563

ตลอดปี

ครูอัมพร
จันเหลือง
และคณะ
ครูวัฒนา
บุญเรือง
และคณะ
.................
ครูพิสิษฐ์
วัฒนาไชย
และคณะ
.................
ครูสง่า
พันพิพฒ
ั น์
และคณะ
.................

๑๐๒
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

1.
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบารุง
พัฒนา ห้องกลุ่มสาระการงานฯ
ผลสัมฤ
ทธิ์
.
ทางการ
เรียน
และ
คุณลัก
ษณะที่
พึง
ประสง
ค์ของ
ผู้เรียน
รวม

งบประมาณ

30,000
ตลอดปี

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่
1
3

ข้อที่
ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

ครูอัมพร
จันเหลือง
และคณะ

97,600

แผนงานที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ความสอดคล้องการประกัน
โครงการที่2
กิจกรรมที่
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
มาตรฐานที่ ข้อที่
2. ผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมที่ 1
Nx๒๘๐
๓
ต ๑,๒,๓
ทางการเรียน ทัศนศึกษา
และ
กิจกรรมที่ 2
Nx๘๐
3
ต 1,2,3
คุณลักษณะที่ การฝึกอาชีพ (การ
พึงประสงค์ ทาอาหาร )
ของผู้เรียน
รวม

พ.ค.2563
มี.ค.
2564
ตลอดปี

Nx๓๖๐

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ส.ค.-ธ.ค.
63
มิ.ย.-ส.ค.
63

.................
.................
.................
.................

๑๐๓
ตารางที่ 42-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 33,400 บาท
ประเภทงบประมาณ
/ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา
มาตรฐาน
ข้อที่

โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข

กิจกรรมที่ 1
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และ
นักศึกษาวิชาทหาร

15,000

1

2

ตลอดปี
การศึกษา

ครูอานวย
และคณะ

กิจกรรมที่ 2
18,400
เตรียมความพร้อมเพื่อการ
แข่งขันทักษะงาน
ศิลปหัตถกรรม (นักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา YC ,
ลูกเสือ , สภานักเรียน )

1

2

ตลอดปี
การศึกษา

ครูจินตนา
และคณะ

รวม

33,400

ผู้รบั ผิดชอบ

๑๐๔
ตารางที่ 42-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 1,076,800 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
/ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา
มาตรฐาน
ข้อที่

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3
168,250
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด และ
นักศึกษาวิชาทหาร

1

2

4 มค.64
ถึง
30 มค.64

ครูอานวย
และคณะ

กิจกรรมที่ ๔
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

1

2

10 พย.63
ถึง 31 มค.
64

ครูอานวย
และคณะ

รวม

908,550

1,076,800

๑๐๕
ตารางที่ 43-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานแนะแนว
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 134,000บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารและการจัดการ
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข

กิจกรรมที่ 1
จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
สานักงานและพัฒนาการ
เรียนการสอน

30,000

กิจกรรมที่ 2
ปรับปรุง ซ่อมแซม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้

10,000

2

4

20 พค.63
ถึง
20กค.63

ครูกาญจนา
ครูรัด
ดาวรรณ์

กิจกรรมที่ 3
ส่งเสริม พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม การจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนว

12,000

3

2

ตลอดปี
การศึกษา

ครูจินตนา

กิจกรรมที่ 4
พี่กลับบ้านสานฝันให้น้อง

15,000

1

6

ครูจิรภา

กิจกรรมที่ 5
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,
ม.6

30,000

1

6

1พย.63
ถึง
4 มค.64
10 กพ.64

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา
มาตรฐาน ข้อที่
2
4
ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูกาญจนา

ครูนงเยาว์

๑๐๖
ตารางที่ 43-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานแนะแนว
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 134,000 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา
มาตรฐาน
ข้อที่

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 6
อบรมแกนนานักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา YC

14,000

1

6

16 กพ.64

ครูวัฒนา

กิจกรรมที่ 7
ตลาดนัดอุดมศึกษา

13,000

1

6

13 พย.63

ครูสรินยา

กิจกรรมที่ 8
10,000
การติดตามผลนักเรียน ม.
3 และ ม.6

1

6

30 กค.63

ครูจิรภา

รวม

134,000

