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แผนการจัดซื้อหรือจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสารวิทยา แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

1. บริหารวิชาการ  1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา               

   1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

25,000      25,000        

 2. โครงการยกระดับคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

              

   2.1 กิจกรรมงานจัดสอนแทน               

   2.2 กิจกรรมงานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

              

   2.3 กิจกรรมงานสำรวจการจัดการ

เรียนการสอน 

              

   2.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมใน

การศึกษาต่อ 

84,000            84,000  

   2.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมใน

การสอบ  สอวน. ระดับ ม.ต้น 

              

   2.6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ 

GAT/PAT มธัยมศึกษาปีที ่5 

14,400           14,400   

   2.7 กจิกรรมพฒันาและจดัทำหลกัสูตร

สถานศกึษา 

10,000       10,000       

   2.8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการ 

              

   2.9 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 

ระดับชั้น ม.4 

42,000           42,000   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

บริหารวชิาการ 4. โครงการยกระดับคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

25,000      25,000        

   4.1 กจิกรรมการนิเทศการจัดการ

เรียนรู ้

3,400            3,400  

   4.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากร 

              

 5. โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษา 

              

   5.1 กิจกรรมการสร้าง/พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

และแหล่งเรียนรู้ 

2,000,000             เงินผ้าป่า

โรงเรียน 

2,000,000 

   5.2 กิจกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนการสอน 

              

   5.3 กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT  

ของโรงเรียนสารวิทยา 

2,000,000            2,000,000  

   5.4 กจิกรรมสื่อและนวัตกรรมเพือ่

การจดัการเรียนการสอน 

307,000           307,000   

  5.5 กิจกรรมการอบรม/พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

และแหล่งเรียนรู้ 

34,320             34,320     

   5.6 กิจกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการ

เรียนการสอน 

324,000            324,000  

 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนและพัฒนาทักษะของผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 

              

   8.1 กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง (IS) 

18,000           18,000   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

บริหารวชิาการ     8.2 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู ้

              

 11. โครงการสถานศึกษาสีขาวและ

โรงเรียนสุจริต 

              

   11.1 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 10,000           10,000   

   11.2 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 10,000            10,000  

 12. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กร เครือข่ายและชุมชน 

              

   12.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

SARA OPEN HOUSE 

90,800     90,800         

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 กิจกรรมการแข่งขัน

ประกวดจัดบอร์ดนิเทศระดับ

ห้องเรียน 

              

   13.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

200,000           200,000   

 15. โครงการส่งเสริมระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

(นิเทศ ติดตาม) 

              

   15.1 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 20,000            20,000  

   15.2 กิจกรรมประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

30,000            30,000  

 17. โครงการพัฒนาการบริหาร

จัดการและคุณภาพด้านวิชาการ      

              

   17.1 กิจกรรมการรับนักเรียน 101,000       101,000       

   17.2 กิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ตามแนวทางการ

ประเมินผล 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

บริหารวชิาการ   17.3 กิจกรรมวัสดุของใช้สำนักงาน  90,000           90,000   

   17.4 กิจกรรมหนังสือเรียนฟร ี15 ป ี 3,500,000        3,500,000      

   17.5 กิจกรรมหอ้งอัดสำเนาและ

บริการเอกสารสิ่งพิมพ ์

1,080,000           1,080,000   

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบาย

ของภาครัฐ 

              

   18.1 กิจกรรมงานสารสนเทศกลุ่ม

บริหารวิชาการ 

              

   18.2 กิจกรรมแผนงานกลุ่มบริหาร

วิชาการ 

              

 รวม 7,486,920 0 0 0 0 90,800 50,000 111,000 3,500,000 0 0 1,795,720 2,471,400  

ภาษาไทย 2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   2.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย   20,000          20,000    

   2.2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ด้านทักษะภาษาไทย 

              

   2.3 กิจกรรมคลินิกหมอภาษา การ

แก้ปัญหาอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 

โดยใช้ส่ือการสอนและนวัตกรรม 

              

   2.4 กิจกรรมเพชรภาษาไทย 10,000            10,000  

 3. โครงการส่งเสริมรักษ์ภาษา   

รักษ์การอา่น  และพัฒนาแหล่งสืบค้น 

              

   3.1 กิจกรรมวรรณคดีมีชีวิต 10,000           10,000   

   3.2 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน               

 4. โครงการยกระดับคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

ภาษาไทย   4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้

กระบวนการวจิัยและ PLC 

              

 5. โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

              

   5.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

              

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 กิจกรรมจัดปา้ยนิเทศ แหล่งเรียนรู้

ภาษาไทย 

5,000           5,000   

   13.2 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ 

              

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายของ

ภาครัฐ 

              

   18.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ-วัสดุอปุกรณ์การ

เรียนการสอนและสำนักงาน 

37,400           37,400   

   18.2 กิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นท์เตอร์ 

15,000           15,000   

 รวม 97,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 67,400 10,000  

คณิตศาสตร ์ 1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา               

   1.1 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง               

 2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   2.1 การแข่งขันทักษะภายในโรงเรียน 5,000            5,000  

   2.2 การแข่งขันทักษะภายนอกโรงเรียน 5,000            5,000  

   2.3 กิจกรรามความถนัดทาง

คณิตศาสตร์ (PAT 1) 

24,000      24,000        
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

คณิตศาสตร ์ 3. โครงการส่งเสริมรักษ์ภาษา  

รักษ์การอา่น และพัฒนาแหล่งสืบค้น 

              

   3.1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

              

   3.2  Math fun คณติคิดนอกกรอบ 8,204           8,204   

 4. โครงการยกระดับคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

              

   4.1 ประชุมเชิงวิชาการ               

   4.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

              

 5. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมทางการศึกษา 

              

   5.1 พัฒนาสื่อทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมการสอน 

3,000           3,000   

   5.2 จัดซื้อและสร้างสื่อการเรียนการสอน 50,000           50,000   

   5.3 ดูแล/รักษา/ซ่อมบำรุงสื่อการเรียน

การสอน วัสดุ คุรุภัณฑ์ 

10,000           10,000   

 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

และพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 

ที่ 21 

              

   8.1 อ่าน คิด คำนวณ ตามระดับชั้น               

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ (ห้องศูนย์

การเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

              

 รวม 105,204 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 71,200 10,000  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
เงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา               

   1.1 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง               

 2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   2.1 กิจกรรมติวก่อนสอบ               

   2.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

90,000            90,000  

   2.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

              

 5. โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

              

   5.1 กิจกรรมพัฒนาและผลิตสื่อการสอน 10,000           10,000   

 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

              

   8.1 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดขั้นสูง               

   8.2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

30,000           30,000   

 11. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   11.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

              

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

              

   13.2 กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ 

20,000           20,000   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

  13.3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

              

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบาย

ของภาครัฐ 

              

   18.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

260,000   260,000           

   18.2 กิจกรรมซ้ือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ 

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์

50,000        50,000      

 รวม 460,000 0 0 260,000 0 0 0 0 50,000 0 0 60,000 90,000  

ศิลปะ 1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา               

   1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานตาม

ศาสตร์พระราชา 

              

 2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   2.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนศิลปะโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏบิัติ 

              

   2.2 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม

ประกวด และแข่งขันทกัษะทางศิลปะ

ภายนอกโรงเรียน 

20,000           20,000   

   2.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายในสู่

ความเป็นเลิศทางศิลปะ 

13,000            13,000  

 5. โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

              

   5.1 กิจกรรม Arts Multimedia 10,000            10,000  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
เงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

ศิลปะ 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ 

              

 14. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา 

              

   14.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปะ  

(ทัศนศิลป์, ดนตรี และนาฏศิลป์) 

10,000           10,000   

   14.2 กิจกรรม Write SARA               

   14.3 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ

ทางดนตรี 

50,000           50,000   

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายของ

ภาครัฐ 

              

   18.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30,000           30,000   

   18.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุทัศนศิลป์ 17,000           17,000   

   18.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุดนตรีสากล 40,700           40,700   

   18.4 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องวงโยธวาทติ               

   18.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุดนตรีไทย 5,000           5,000   

   18.6 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์               

   18.7 กิจกรรมจัดซ่อมดนตรีสากล 10,000            10,000  

   18.8 กิจกรรมจัดซ่อมเครื่องดนตรีไทย 5,000            5,000  

   18.9 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 

วงโยธวาทิต 

              

   18.10 กิจกรรมซ่อมเครื่องวงโยธวาทติ 70,000            70,000  

   18.11 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 20,000           20,000   

   18.12 กิจกรรมจัดซื้อชุดประกอบพธิีไหว้ครู 70,000           70,000   

 รวม 370,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262,700 108,000  



12 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
เงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา                    

   1.1 กิจกรรมการวางแผนดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ครอบครัวและชุมชนตามแผนปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการโดยใช้หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ

เรียนการสอน 

              

 2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   2.1 กิจกรรมจัดซื้อหุ่นจำลองการฝึก และ

สอนการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 

50,000           50,000   

 4. โครงการยกระดับคุณภาพครแูละบุคคากร

ทางการศึกษา 

              

   4.1 งานวิจยัในชั้นเรียน               

 5. โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา. 

              

   5.1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา               

 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

              

   8.1 การจัดทำ PLC (Professional 

Learning Community) 

              

   8.2 การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน               

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซ่มห้อง

ศูนย์สุขศึกษา 

              

   13.2 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมห้อง

ออกกำลังกายและจัดซื้ออปุกรณ์ออกกำลัง

กาย 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
เงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

14. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา 

              

   14.1 กิจกรรมการเตรียมความพรอ้มเพื่อ

พัฒนาทักษะวิชาการทางด้านสุขภาพและกีฬา 

              

   14.2 การพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้าง

ความรอบรู้สุขภาพ 

              

   14.3 กิจกรรมการปลูกฝังการเล่นกีฬาไทย

และกีฬาสากล 

              

   14.4 กิจกรรมการวิเคราะหแ์ละประเมิน

สภาวะสุขภาพของตนเองเพื่อการวางแผนดูแล

สุขภาพและทักษะการเล่นกีฬาดา้นต่างๆ 

              

   14.5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 50,000     50,000         

   14.6 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหวา่ง

โรงเรียน 

53,000            53,000  

   14.7 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ฟุตบอลและฝึกทกัษะกีฬาฟุตบอล 

300,000            300,000  

   14.8 กิจกรรมการส่งเสริมสุนทรียภาพสร้าง

ขวัญกำลังใจ สวัสดิการสนับสนุนโครงการด้าน

กีฬา 

              

   14.9 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายของนักเรียน 

20,000           20,000   

   14.10 กิจกรรมจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์การเรียน

การสอน และวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

50,000            50,000  

   14.11 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจดัการ

เรียนการสอน 
60,000           60,000   

 17. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและ

คุณภาพด้านวิชาการ   

              

   17.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
เงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

  17.2 การพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

50,000           50,000   

   17.3 กิจกรรมงานทำบุญเปิดอาคารศูนย์

กีฬาและห้องฟิตเนส กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนสำหรับนกัเรียน ครู 

และบุคลากรในโรงเรียน 

50,000          50,000    

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายของ

ภาครัฐ 

              

   18.1 จัดซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

5,000            5,000  

   18.2 จัดซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในกลุ่ม

สาระ 

5,000            5,000  

 รวม 690,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 180,000 413,000  

การงานอาชีพ 1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา                    

   1.1 กิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพ 7,000    7,000          

   1.2 กิจกรรมอัฒจรรย์พืชผัก 3,000    7,000          

 2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   2.1 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรูแ้ก่

นักเรียนโดยวิทยากรภายนอก 

5,000   5,000           

 4. โครงการยกระดับคุณภาพครูและ

บุคคลากรทางการศึกษา 

              

   4.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
เงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

การงานอาชีพ 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 

21 

              

   8.1 กิจกรรมการแข่งขันทกัษะ

ความสามารถทางการงานอาชีพ 

10,000  10,000            

   8.2 กิจกรรมการแข่งขันทกัษะ

ความสามารถทางการงานอาชีพ ภายนอก

สถานศึกษา 

10,000   10,000           

   8.3 กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม

การงานอาชพี 

12,000  12,000            

   8.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนงานเกษตร 

5,000   5,000           

   8.5 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

งานคหกรรม 

85,000   85,000           

   8.6 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

งานธุรกิจ 

5,000   5,000           

   8.7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

งานประดิษฐ์ 

5,000   5,000           

   8.8 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

งานอุตสาหกรรม 

20,000   20,000           

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การ

งานอาชีพ 

              

 รวม 171,000 0 22,000 135,000 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0  

สังคมศึกษาฯ 1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา                    

   1.1 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

1,000    1,000          

   1.2 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงสังคม

ศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
เงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

สังคมศึกษาฯ 2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สังคมศึกษาฯ 

2,000         2,000     

   2.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ ม.6  2,500         2,500     

   2.3 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมและ

การแข่งขันวิชาการ 

5,120  5,120            

   2.4 กิจกรรมแข่งขันวิชาการภายนอก

สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

8,000   8,000           

 3. โครงการส่งเสริมรักษ์ภาษา รักษ์การอ่าน 

และพัฒนาแหล่งสืบค้น 

              

   3.1 กิจกรรมประกวดนิทานคุณธรรมสอง

ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   

1,000    1,000          

 4. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   4.1 กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

              

   4.2 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

              

 5. โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

              

   5.1 กิจกกรมพัฒนาสือ่ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ 

10,000           10,000   

 9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรม 

อัตลักษณ์ 

              

   9.1 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 36,000         36,000     

   9.2 กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร ์ 10,080         10,080     
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
เงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

สังคมศึกษาฯ   9.3 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 2,000  2,000            

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุม่

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

              

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายของ

ภาครัฐ 

              

   18.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา 

37,690              37,690      

   18.2 กิจกรรมจัดซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 8,000           8,000   

 19. โครงการโรงเรียนคุณธรรม               

   19.1 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 12,000         12,000     

   19.2 กิจกรรมธรรมศึกษา              21,600  

เงินนอก

งบประมาณ   
 รวม 135,390  7,120 8,000 2,000 0 0 0 0 62,580 55,690 0 0  

ภาษา 

ต่างประเทศ 

1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา                    

   1.1 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

              

 2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   2.1 กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้

ภาษาอังกฤษ 

5,000    5,000          

 4. โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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ภาษา 

ต่างประเทศ 

  4.1 กิจกรรมวิจยัเพื่อพัฒนาในการเรียนรู้                

   4.2 กิจกรรมพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ 

PLC 

              

 5. โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

              

   5.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและ

นวัตกรรมการสอน 

3,200      3,200        

 6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนา

คุณภาพด้านภาษา 

              

   6.1 กิจกรรมการจัดจา้งครูชาวต่างชาติ 1,300,000      1,300,000        

   6.2 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 20,000    20,000          

   6.3 กิจกรรมติวสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  6,000          6,000    

   6.4 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามเนื้อ

เร่ือง (Picture Dictation) 

3,000          3,000    

   6.5 กิจกรรม Smart Reading & 

Creative Mind Mapping 
3,000   3,000           

   6.6 กิจกรรมการแข่งขัน Mini Reviewer 2,120     2,120         

   6.7 กิจกรรมประกวดแข่งขันการร้องเพลง 

Singing Contest 2022 
5,000          5,000    

 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

              

   8.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas 

Day) 

36,900   36,900           

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 จกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์

ภาษาอังกฤษ 
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ภาษา 

ต่างประเทศ 

18. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม  

              

   18.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์

ภาษาอังกฤษ 

160,000    160,000          

 รวม 1,544,220 0 0 39,900 185,000 2,120 1,303,200 0 0 0 14,000 0 0  

GIFTED  

(ม.ต้น) 

2. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

              

   2.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

ความสามารถ ของผู้เรียนทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

69,535           69,535   

 7. โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพเิศษ               

   7.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 750,470      750,470            

   7.2 จัดจ้างครูต่างชาต ิ 990,000              990,000    

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 87,310           87,310   

   13.2 ปรับปรุงห้องเรียน               

 รวม 1,897,315 0 0 0 750,470   0 0 0 0 0 0 156,845 990,000    

GIFTED  

(ม.ปลาย) 

7. โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพเิศษ               

   7.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เข้มข้น 

928,560            928,560  

 รวม 928,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928,560  

ห้องเรียน

พิเศษ MEP 

7. โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพเิศษ               

   7.1 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทา 

วิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 

1,720,835            1,720,835  

 รวม 1,720,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928,560  
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ห้องเรียน

พิเศษ  

วิทย์-เทคโน 

7. โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพเิศษ               

   7.1 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทาง

วิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 

เทคโนโลยี 

1,003,320      1,003,320        

 รวม 1,003,320 0 0 0 0 0 1,003,320 0 0 0 0 0 0  

ห้องเรียน

ภาษาเกาหล ี

6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนา

คุณภาพด้านภาษา 

              

   6.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนการ

สอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี 

672,200           672,200   

 รวม 672,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672,200 0  

ห้องเรียน

ภาษาจีน

เข้มข้น 

6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนา

คุณภาพด้านภาษา 

              

   6.1 กิจกรรมติวสอบวิชาวัดความถนัดด้าน

ภาษาจีน PAT 7.4 

30,000    30,000          

   6.2 กิจกรรมติวสอบวัดระดับความรู้

ภาษาจีน HSK 

20,000    20,000          

   6.3 กิจกรรมวันตรุษจีน 30,000    30,000          

   6.4 กจิกรรมสอบวัดระดับความรูภ้าษาจีน 

HSK 

26,000           26,000   

   6.5 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสอื

ค้นคว้าและเอกสารประกอบการเรียนการ

สอน 

200,000      200,000        

   6.6 กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทาง

ภาษาจีน 

10,000    10,000          

   6.7 กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกฎุ

ภาษาจีน 

5,000   5,000           
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ห้องเรียน

ภาษาจีน

เข้มข้น 

  6.8 กิจกรรม Chinese one day trip 

 

220,000    220,000          

   6.9 กิจกรรมค่ายภาษาจีน               

 7. โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพเิศษ               

   7.1 กิจกรรมการจัดจา้งครูสอนภาษาจีน 660,000        660,000      

   7.2 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการ

สอน 

20,000         20,000     

   7.3 กิจกรรมค่าหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ 15,000          15,000    

   7.4 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์

ภาษาจีน 

50,000           50,000   

   7.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 20,000    20,000          

 รวม 1,306,000 0 0 0 330,000 0 200,000 0 660,000 20,000 15,000 76,000 0  

ห้องเรียน

พิเศษ

ภาษาญี่ปุ่น 

 6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและ

พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 

              

   6.1 กิจกรรมวันทานาบาตะ 20,000          20,000    

   6.2 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้

ภาษาญี่ปุ่น JLPT 

108,000           108,000   

   6.3 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือค้นคว้าและเสริม

การสอนภาษาญีปุ่่น 

43,800      43,800        

   6.4 กิจกรรมค่ายภาษา และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 74,525         74,525     

   6.5 กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น 

              

 7. โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพเิศษ               

   7.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอน 

13,275           13,275   
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ห้องเรียน

พิเศษ

ภาษาญี่ปุ่น 

  7.2 กิจกรรมจัดจ้างครูชาวต่างชาต ิ 300,000        300,000      

   7.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ห้องศูนย์

การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 

10,000           10,000   

 รวม 569,600 0 0 0 0 0 43,800 0 300,000 74,525 20,000 131,275 0  

ห้องเรียน

ภาษาญี่ปุ่น 

6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนา

คุณภาพด้านภาษา 

              

   6.1 กิจกรรมการแข่งขันทกัษะภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

6,040    6,040          

   6.2 กิจกรรมจัดบอร์ดส่งเสริมความรู้

ภาษาญี่ปุ่น 

5,000  5,000            

   6.3 กิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาญี่ปุน่ 9,600         9,600     

   6.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นJLPT 

4,800         4,800     

   6.5 กิจกรรมจัดซื้อจัดทำหนังสือเรียนและ

แบบฝึกหัด 

30,420      30,420        

 7. โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพเิศษ               

   7.1 กิจรรมจัดซื้อน้ำหมึกเครื่องพิมพ์และ

กระดาษ 

4,940        4,940      

 รวม 60,800 0 5,000 0 6,040 0 30,420 0 4,940 14,400 0 0 0  

ห้องเรียน

พิเศษภาษา

ฝรั่งเศส 

7. โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพเิศษ               

   7.1 จ้างครูต่างชาติภาษาฝรั่งเศส 153,600        153,600      

   7.2 กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส 

(DELF)     

67,600    67,600          

   7.3 กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาฝรัง่เศส 

(DELF)     

14,400   14,400           
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ห้องเรียน

พิเศษภาษา

ฝรั่งเศส 

  7.4 ค่ายฝรั่งเศส 289,000         289,000     

   7.5 กิจกรรมวันรักภาษาฝรั่งเศส 5,000          5,000    

   7.6 กิจกรรมติว PAT ภาษาฝรั่งเศส 9,600   9,600           

   7.7 กิจกรรมค่าหมึกปริ้นเตอร์และกระดาษ 2,000  2,000            

   7.8 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรียนภาษา

ฝรั่งเศส  

9,000      9,000        

 รวม 550,200 0 2,000 24,000 67,600 0 9,000 0 153,600 289,000 5,000 0 0  

ห้องเรียน

ภาษาฝรั่งเศส 

6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนา

คุณภาพด้านภาษา 

              

   6.1 กิจกรรมจา้งครูต่างชาติภาษาฝรั่งเศส 

(ห้องเรียนปกติ)   
 

25,600        25,600      

 รวม 25,600 0 0 0 0 0 0 0 25,600 0 0 0 0  

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

4. โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

              

   4.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มวีุฒิทาง

ลูกเสือที่สูงขึ้น 

              

 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

              

   8.1 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แห่งชาติ 

1,950         1,950     

   8.2 กิจกรรมอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ 

ลูกเสือ เนตรนารี ม.1 

63,590      63,590        

   8.3 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และ

ค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

85,890     85,890         

   8.4 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ค่าย

คุณธรรมและทัศนศึกษา ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

431,330     431,330         
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กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

  8.5 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ค่าย

คุณธรรมและทัศนศึกษา ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

447,800     447,800         

   8.6 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

220,440            220,440  

   8.7 ทัศนศึกษา ม.4 236,250            236,250  

   8.8 ทัศนศึกษา ม.5 219,600            219,600  

   8.9 ทัศนศึกษา ม.6 200,000            200,000  

 9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรม 

อัตลักษณ์ 

              

   9.1 กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน

สาธารณประโยชน ์

              

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายของรัฐ 

              

   18.1 กิจกรรมขอจัดซื้อวัสดุ งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

5,480           5,480   

   18.2 กิจกรรมขอใช้หมึกและกระดาษ 8,500  8,500            

   18.3 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 36,000  36,000            

   18.4 กิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และเครื่องปริ้นเตอร์ 

8,000           8,000   

   18.5 วันวชิราวธุ 2,000  8,000            

 19. โครงการโรงเรียนคุณธรรม               

   19.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.4 26,000     26,000         

   19.2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.5 25,980          25,980    

   19.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวันปัจฉิม

นิเทศ (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

และ 6) 

78,045      78,045        

 รวม 2,096,855 0 25,500 0 0 991,020 141,635 0 0 1,950 25,980 13,480 876,290  
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งานทะเบยีน

วัดผล 

5. โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

              

   5.1 กิจกรรมการจัดทำข้อมูลผลการเรยีน 

(กระดาษคำตอบและซ่อมบำรุง) 

60,000   60,000           

   5.2 กิจกรรมพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 50,000  50,000            

 17. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและ

คุณภาพด้านวิชาการ      

              

   17.1 กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 90,000      90,000        

   17.2 กิจกรรมตรวจสอบวุฒกิารศึกษา               

   17.3 กิจกรรมจัดทำ จัดซื้อแบบรายงานผล

การสอบ 

17,000      17,000        

   17.4 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนซ่อม

เสริม (เรียนซ้ำรายวิชา) 

11,000   11,000           

   17.5 ปรับปรุงห้องสำนักงานทะเบยีนวัดผล               

   17.6 จัดทำตารางเรียนตารางสอน 20,000      20,000        

 รวม 248,000 0 50,000 71,000 0 0 127,000 0 0 0 0 0 0  

งานแนะแนว 1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา               

   1.1 ตลาดนัดพอเพยีง 2,000     2,000         

 9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรม 

อัตลักษณ์ 

              

   9.1 ครูในดวงใจ 1,000    1,000          

 10. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน               

   10.1 ระเบียนสะสม 42,000   42,000           

   10.2 กิจกรรมทุนการศึกษา (โรงเรียน, 

หน่วยงานภายนอก,กยศ.) 

5,025          5,025    

   10.3 ทุนปัจจยัพื้นฐานเพื่อนกัเรียนยากจน 5,600          5,600    
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งานแนะแนว   10.4 กิจกรรมงานรวบรวมข้อมูลนกัเรียน

พิการเรียนรวม (LD) 

4,200  4,200            

 12. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหวา่ง

องค์กร เครือข่ายและชุมชน 

              

   12.1 กิจกรรมแนะแนวโรงเรียน

ประถมศึกษา 

2,400    2,400          

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 ปรับปรุงห้องแนะแนว               

 17. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและ

คุณภาพด้านวิชาการ      

              

   17.1 กิจกรรมติดตามผลและข้อมูล

สารสนเทศในการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3,

ม.6 

3,000    3,000          

   17.2 กิจกรรมเปิดโลกทัศนก์ารศึกษาต่อ ม.

3,6 

              

   17.3 กิจกรรมจัดปา้ยนิเทศและส่งเสริม

การค้นคว้าข้อมูล 

3,000    3,000          

   17.4 กิจกรรมพีพ่บน้อง 20,615           20,615   

   17.5 นิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ 3,000    3,000          

   17.6 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อและ

พัฒนาทักษะอาชีพ 

5,000           5,000   

   17.7 กิจกรรมจัดทำหนังสืออนุสรณ ์

สารวิทยา สำหรับนกัเรียนชั้นม.6 

              

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายของ

ภาครัฐ 
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งานแนะแนว   18.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

สำนักงานจัดซ่อมเครื่องพิมพ์และซ่อมแซม

วัสดุครุภัณฑ์ภายในหอ้งแนะแนว 

20,000  20,000            

 รวม 116,840 0 28,000 0 12,400 2,000 0 0 0 0 10,625 25,615 0  

ห้องสมุด 3. โครงการส่งเสริมรักษ์ภาษา  รักษ์การอ่าน  

และพัฒนาแหล่งสืบค้น 

              

   3.1 กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด 10,000           10,000   

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายของรัฐ 

              

   18.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ-วัสดุอปุกรณ์การ

เรียนการสอนและสำนักงาน 

162,100    162,100          

 รวม 172,100 0 0 0 162,100 0 0 0 0 0 0 10,000 0  

งานบุคคล 1. โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา                    

   1.1 ตลาดนัดทักษะอาชีพ 26,300           26,300   

 4. โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

              

   4.1 จัดจ้างครูและบุคลากรทางการสึกษา 7,000,000 7,000,000             

   4.2 พัฒนาครูและบุคลากร 1,394,748 1,394,748             

   4.3 การประเมินครูและบุคลากร 15,000            15,000  

   4.4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 38,820     38,820         

   4.5 สานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

53,325    53,325          

 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

              

   8.1 บริหารกจิการนักเรียน 745,600  745,600            

 9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรม 

อัตลักษณ์ 
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งานบุคคล   9.1 วันสำคัญ 158,000   158,000           

   9.2 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 133,450        133,450      

   9.3 พัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัย 22,000  22,000            

   9.4 ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา

นักเรียน 

195,030   195,030           

 10. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน               

   10.1 ปรับปรุงสื่อสารบ้านและโรงเรียน 809,800        809,800      

   10.2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 17,150   17,150           

   10.3 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 64,250   64,250           

   10.4 เยี่ยมบา้นนักเรียน 151,250    151,250          

   10.5 กิจกรรมจิตอาสาบรจิาคโลหิต 3,600   3,600           

   10.6 ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการสู่อาชพี 12,000     12,000         

 11. โครงการสถานศึกษาสีขาวและ

โรงเรียนสุจริต 

              

   11.1 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน

ยาเสพติด 

115,600   115,600           

 16.โครงการยกระดับคุณภาพการบริหาร

สถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็น

เลิศ   

              

   16.1 พัฒนางานสำนกังานกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

178,230    178,230          

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายของ

ภาครัฐ 

              

   18.1 ระบบรักษาความปลอดภยั 1,082,900            1,082,900  

 19. โครงการโรงเรียนคุณธรรม               

   19.1 กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน

คุณธรรม 

74,000    74,000          

 รวม 12,191,053 2,094,748 767,600 553,630 456,805 20,820 0 0 943,250 0 0 26,300 1,097900  
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งบประมาณ 4. โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

              

   4.1 กิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนาครู

และบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 

              

 18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายของ

ภาครัฐ 

              

   18.1 กิจกรรมบริหารการเงิน 1,000            1,000  

   18.2 กิจกรรมบริหารการบัญช ี 1,000            1,000  

   18.3 กิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผล

และรายงานการใช้เงิน 

3,350            3,350  

   18.4 กิจกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน

หน่วยงาน 

300            300  

   18.5 กิจกรรมระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

87,125   87,125           

   18.6 กิจกรรมจัดระบบงานข้อมูล

สารสนเทศ 

4,000 4,000             

   18.7 กิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการหลอม

แผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร 

150,000           150,000   

   18.8 กิจกรรมค่าเช่าระบบติดตาม

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 

10,000 10,000             

   18.9 กิจกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติ

การ,จัดทำเล่มรายงานผลการปฏบิัติการ,

จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

9,000            9,000  

   18.10 กิจกรรมจัดซื้อ และซ่อมวัสดุ 

ครุภัณฑ์สำนักงานงานนโยบายและ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

40,000  40,000            
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งบประมาณ   18.11 กิจกรรมงานพัสดุและสินทรัพย ์ 516,870   516,870           

   18.12 กิจกรรมสารบรรณโรงเรียน 229,875 229,875             

   18.13 กิจกรรมสำนกังานผู้อำนวยการ 98,575  229,875            

 รวม 1,151,095 257,875 269,875 603,995 - - - - - - - 150,000 14,650  

บริหารทัว่ไป 5. โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

              

   5.1 กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบำรุง

โสตทัศนูปกรณ์ 

100,000  100,000            

   5.2 กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมโปรเจคเตอร์

และอุปกรณ์ขยายเสียงประจำหอ้งเรียน 

200,000  200,000            

   5.3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สตูดิโอผลติสื่อ

ครบวงจร 

350,000  350,000            

   5.4 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน 

Smart Classroom 

367,500  367,500            

   5.5 กิจกรรมจัดทำป้ายกจิกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน 

50,000   50,000           

 9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรม 

อัตลักษณ์ 

              

   9.1 กิจกรรมการให้บริการเปิดบัญชีการรับ

ฝากและถอนเงินแก่นักเรียนและครู 

              

   9.2 กิจกรรมการให้ความรู้ในหัวข้อหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การออม

และการประหยัด 

              

 12. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหวา่ง

องค์กร เครือข่ายและชุมชน 

              

   12.1 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศโครงสร้าง

องค์กร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสารวิทยา 

50,000  50,000            
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บริหารทัว่ไป   12.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กจิกรรม

โรงเรียนด้วยระบบจอภาพโฆษณา LED 

1,000,000            1,000,000  

   12.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กจิกรรม

โรงเรียนและสื่อสิ่งพิมพ์ 

137,000  137,000            

   12.4 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ความรอบ

รู้ด้านสุขภาพ 

              

   12.5 จกรรมการประชาสัมพันธ์ความรอบรู้

ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

              

   12.6 กิจกรรมงานสถาปนาโรงเรียน 55,000          55,000    

   12.7 กิจกรรมบริการชุมชน 5,500   5,500           

   12.8 กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน 4,000  4,000            

 13. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

              

   13.1 กิจกรรม “พัฒนาอาคารสถานที”่

โรงเรียนสารวิทยา 

5,956,640  5,956,640            

   13.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน Smart 

Classroom สนองยุทธศาสตร์  

 

              

   13.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องสตูดิโอครบ

วงจร 

              

   13.4 กิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 

(Green Clean Health) 

330,000  330,000            

 14. โครงการส่งเสริมสุขนิสัยสุขภาพกาย

สุขภาพจิตสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีกีฬา 
              

   14.1 กิจกรรมอบุัติเหตุ 756,250          756,250    

 16. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหาร

สถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ   

              

   16.1 กิจกรรมงานบริการจัดเล้ียงและ

รับรอง 

50,000  50,000            
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน
เงิน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต ุ

บริหาร

ทั่วไป 

18. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตามแผนงานและนโยบายของภาครัฐ 

              

   18.1 กิจกรรค่าต่อ พรบ.ประกันภยัรถยนต์ 12,000            12,000  

   18.2 กิจกรรมซ่อมบำรุงครุภัณฑ์งาน

ประชาสัมพันธ ์

100,000  100,000            

   18.3 กิจกรรมค่าทางด่วนและค่าสนับสนุน

ค่าธรรมเนียมในงานบริการ 

5,000 5,000             

   18.4 กิจกรรมค่าบำรุงรักษาสภาพรถ 120,000 120,000             

   18.5 กิจกรรกมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000 200,000             

   18.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพือ่พัฒนา

ระบบงานประชาสัมพันธ ์

44,600  44,600            

   18.7 กิจกรรมงานพัฒนาระบบการบรหิารงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป 

61,000      61,000        

   18.8 กิจกรรมจัดซื้อระบบภาพและเสียงห้อง

ประชุมผู้อำนวยการ 

450,000  450,000            

 20. โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครวั

อุปถัมภ์) 

              

   20.1 กิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัว

อุปถัมภ์) 

              

 21. โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ               

   21.1 กิจกรรมอาหารปลอดภยั สะอาด ส่งเสริม

สุขภาพด ี

3,000  3,000            

   21.2 การส่งเสริมการออกกำลังกายเพือ่สุขภาพ

สำหรับครู บุคลากรในโรงเรียน 

3,000  3,000            

   21.3 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการ

พยาบาล 

60,000   60,000           

   21.4 กิจกรรมการจัดซ้ือหมึกพิมพ์กระดาษและ

อุปกรณ์สำนักงานสำหรับงานอนามยัโรงเรียน 

5,000    5,000          
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ที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมาย
เหต ุ

บริหารทัว่ไป   21.5 กิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัด

ยุงลาย 

2,000   2,000           

   21.6 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด

ใหญ่ 

              

   21.7 กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ 

              

   22.8 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

การศึกษา 

600,000            600,000  

   22.9 กิจกรรม อสม.นอ้ยดแูลสุขภาพ               

   22.10 กิจกรรมการบูรณาการโรงเรียน

รอบรู้ด้านสุขภาพสู่การเรียนการสอนทั้ง

ภายในกลุ่มสาระและนอกกลุ่มสาระ 

              

   22.11 กิจกรรมการประกวดแกนนำ

นักเรียนด้านสุขภาพ 

3,000            3,000  

   22.12 กิจกรรมการอบรมครูเกี่ยวกับ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

27,650        27,650      

   22.13 กิจกรรมการอบรมเครือข่าย

ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับความรอบรู้

ด้านสุขภาพ 

19,000   19,000           

   22.14 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรวจคัด

กรองเช้ือ Covid-19 

30,000  30,000            

 รวม 11,157,140 325,000 8,175,740 136,500 5,000 - 61,000 - 27,650 - 811,250 - 1,651,000  

5 ค่าสาธารณูปโภค 6,000,000            6,000,000  

6 งบประมาณสำรอง 2,061,961            2,061,961  

 รวมทั้งสิ้น 55,049,308 2,677,623 9,352,835 1,832,025 1,991,415 1,106,760 2,993,375 111,000 5,639,440 462,455 1,027,545 3,698,735 15,391,321  
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนสารวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนสารวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 55,049,308 บาท จึงได้จัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน ดังต่อไปนี้  

 
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณ จำแนกตามฝ่ายงาน 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   

1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นางสาวไพลิน  ชยามาศ 25,000 

2 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ 

  

2.1 กิจกรรมงานจัดสอนแทน นางสาวชนิกานต์ ศรีนรา - 
2.2 กิจกรรมงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์ - 
2.3 กิจกรรมงานสำรวจการจัดการเรียนการสอน นายเดียร ์สุขเพ็ชรี - 
2.4 กิจกรรมเตรียมความพรอมในการศึกษาต่อ นายโสภณ จุ้ยจิตร 84,800 
2.5 กิจกรรมเตรียมความพรอมในการสอบ สอวน. 
ระดับ ม.ตน 

นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข 
 

- 

2.6 กิจกรรมเตรียมความพรอมสอบ GAT/PAT 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

นายวันฮัซราฟี แวหะมะ 14,400 
 

2.7 กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา นางจีรนันท ธำรงวิศว 10,000 
2.8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ 

นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข - 

2.9 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.4 นายธีระวัฒน์  สีหาบุญลี 42,000 
2.10 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน นายธเนศ วิริยะมนตรี 10,000 

4 โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  

4.1 กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ นางสาวนิรชา สุวรรณมณี 3,400 
4.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร นางสาวพรสุริยุ วงศ์ใหญ่ - 

5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

  

5.1 กิจกรรมการสร้าง/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู้ 

นายวิชชวิทย จัวนาน 2,000,000 
 

5.2 กิจกรรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน นางสาวอักษราภัค สิทธิพรรัต
นมณี 

- 
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5.3 กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียนสาร
วิทยา 

นายกิตติธัช กายสะอาด 2,000,000 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
5 5.5 กิจกรรมการอบรม/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู้ 
นายกิตติธัช กายสะอาด 34,320 

 
5.6 กิจกรรมอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนการสอน นางสาวอักษราภัค สิทธิพรรัต

นมณี 
324,000 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

  

8.1 กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) นางสาวธันย์ชนก อรัญญิก 18,000 
8.2 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ นางสาวสุวิมล เพ็ชรไพโรจน - 

11 โครงการสถานศึกษาสีขาวและโรงเรียนสุจริต   
11.1 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง 10,000 

12 โครงการส่งเสริมความสัมพันธระหว่างองคกร 
เครือข่ายและชุมชน 

  

12.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ SARA OPEN 
HOUSE 

นายชัยณรงค ทรายทอง 90,800 

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ภูมิทัศนและ
สิ่งแวดล้อม 

  

13.1 กิจกรรมการแข่งขันประกวดจัดบอร์ดนิเทศ
ระดับห้องเรียน 

นายชัยณรงค ทรายทอง 
 

- 

13.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

นางสาวพรพิมล จงรักวิทย์ 
 

200,000 

15 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (นิเทศ ติดตาม) 

  

15.1 กิจกรรรมการนิเทศ ติดตาม นายธนภัทร บุญศรีวงษ์ 20,000 
15.2 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นายธนภัทร บุญศรีวงษ์ 

 
30,000 

17 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพด้าน
วิชาการ 

  

17.1 กิจกรรมการรับนักเรียน นางสาวพิชามญชุ์ เลิศความเพียร 101,000 
17.2 กิจกรรมบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู
ตามแนวทางการประเมินผล 

นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข 
 

- 

17.3 กิจกรรมวัสดุของใช้สำนักงาน นางสาวดวงพร เถอะจา 90,000 
17.4 กิจกรรมหนังสือเรียนฟรี 15 ปี นางสาวดวงพร เถอะจา 3,500,000 
17.5 กิจกรรมห้องอัดสำเนาและบริการเอกสาร
สิ่งพิมพ์ 

นางสาวเฉลิมศรี เกตุจำปา 1,080,000 

18 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 

  

18.1 กิจกรรมงานสารสนเทศกลุมบริหารวิชาการ นางสาวพรสุริยุ วงศ์ใหญ่ - 
18.2 กิจกรรมแผนงานกลุมบริหารวิชาการ นางสาวสาวิตรี เนานะมะบัติ - 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
2 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนและความเปนเลิศ

ทางวิชาการ 
  

2.10 กิจกรรมคลินิกหมอภาษา การแก้ปัญหาอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง โดยใช้สื่อการสอนและ
นวัตกรรม 

นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ 
 

- 

2.11 กิจกรรมเพชรภาษาไทย นางสาววนัสนันท คำแสน 10,000 
2.12 กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู 20,000 
2.13 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านทักษะ
ภาษาไทย  

นางสาวธณัฐฐา สว่างรักษ์ 
 

- 

3 โครงการส่งเสริมรักษ์ภาษา รักษ์การอ่าน และ
พัฒนาแหล่งสืบค้น 

  

3.1 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ - 
3.2 กิจกรรมวรรณคดีมีชีวิต นายธนภัทร บุญศรีวงษ์ 10,000 

4 โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  

4.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้
กระบวนการวิจัยและ PLC 

นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู - 

5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

  

5.7 กิจกรรมพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

นายเมธี รัษฎานุกูล - 

13 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิทัศนและสิ่งแวดล
อม 

  

13.3 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นางสาวพรพิมล ดีประสิทธิ์  
13.4 กิจกรรมจัดปายนิเทศ แหลงเรียนรูภาษาไทย นางสาววิชณี มิ่งขวัญ 5,000 

18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 

  

18.3  กิจกรรมจัดซื้อสื่อ-วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและสำนักงาน 

นางสาวดาวเรือง เกณฑ์สาคู 37,400 

18.4 กิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพริ้นท์เตอร์ 

นางสาวดาวเรือง เกณฑ์สาคู 15,000      
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 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   

1.2 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ์ - 
2 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 
  

2.14 การแข่งขันทักษะภายในโรงเรียน นางสาวอรนันท์ จันทร์ประภาพ 5,000 
2.15 การแข่งขันทักษะภายนอกโรงเรียน นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์ 5,000 
2.16 กิจกรรามความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) นางสาวอรนันท์ จันทร์ประภาพ 24,000 

3 โครงการส่งเสริมรักษ์ภาษา รักษ์การอ่าน และพัฒนา
แหล่งสืบค้น 

  

3.3 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวจิดาภา  โสภณธรรมภาณ - 
3.4 Math fun คณิตคิดนอกกรอบ นางสาวปัทมา ประพฤติงามพงศา 8,204   

4 โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  

4.4 ประชุมเชิงวิชาการ นางสาวอรนันท์ จันทร์ประภาพ - 
4.5 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางจีรนันท์ ธำรงวิศว - 

5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

  

5.8 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน นางวัลวิภา เพ็งประสพ 3,000   
5.9 จัดซื้อและสร้างสื่อการเรียนการสอน นายวรางค์ สุจริต 50,000 
5.10 ดูแล/รักษา/ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุ คุรุภัณฑ ์

นายณัฐพล   สุดหอม 10,000 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

  

8.3 อ่าน คิด คำนวณ ตามระดับชั้น นางสาวนุชจิรา ทะมานนท์ - 
13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
  

13.5 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ (ห้องศูนย์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์) 

นางสาวกฤษณา   ชำนาญ - 
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 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   

1.3 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง นางธีราภรณ์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ - 
2 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 
  

2.17 กิจกรรมติวก่อนสอบ นางสาววนิดา  หลากจิตร - 
2.18 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางสาวพิชามญชุ์  เลิศความเพียร - 

2.19 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายธาราดล สิงห์สูงเนิน 90,000   

5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

  

5.11 กิจกรรมพัฒนาและผลิตสื่อการสอน นางสาวรัตติยากร  เสลจุล 10,000   
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา

ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  

8.4 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดขั้นสูง จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์  ทองประเทอืง - 
8.5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนันท์นภัส วิรัตน์ภัทธริากร 30,000 

11 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

  

11.3 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย์ - 

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   
13.6 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

นายคมสันต์  คำผง - 

13.10 กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นายคมสันต์  คำผง 20,000 
13.11 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

นายกิตติธัช กายสะอาด - 

18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 

  

18.12 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 

นางสาวพรสุริยุ  วงศ์ใหญ่ 260,000   

18.13 กิจกรรมซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ 

นางสาวลดาวัลย์  กันธมาลา 50,000 
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 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานตามศาสตร์
พระราชา 

นางสิรินิติ ไทยภักดี - 

2 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

  

2.20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะโดย
ใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ 

นางสาวธันย์ชนก  อรัญญิก - 

2.21 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวด และ
แข่งขันทักษะทางศิลปะภายนอกโรงเรียน 

นางสาววนัสนันท์  ถิ่นรัตน์ 20,000 

2.22 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายในสู่ความเป็นเลิศ
ทางศิลปะ 

นายณัฐพล  มั่นเรือง 13,000 

5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

  

5.12 กิจกรรม Arts Multimedia มหิธร  ธิติปวัตน ์ 10,000 
13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   

13.9 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

นางสาววนัสนันท์  ถิ่นรัตน์ - 

14 โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

  

14.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปะ ( ทัศนศิลป์, 
ดนตรี และนาฏศิลป์) 

นางสาวณัฐดา สาสกุล 10,000 

14.2 กิจกรรม Write SARA นางสาวนภวรรณ นาคอุไร - 
14.3 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางดนตรี นายณัฐพล  มั่นเรือง 50,000 

18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 

  

18.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน นางสาวกมลรัตน์ ฤทธิชัย 30,000 
18.8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุทัศนศิลป์ นางสาวณัฐดา สาสกุล 17,000     
18.9 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุดนตรีสากล มหิธร  ธิติปวัตน ์ 40,700 
18.10 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องวงโยธวาทิต นายณัฐพล  มั่นเรือง - 
18.11 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุดนตรีไทย นางธมนวรรณ ชุตินธรานนท์ 5,000 
18.12 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ นางสาวกมลรัตน์ ฤทธิชัย - 
18.13 กิจกรรมจัดซ่อมดนตรีสากล มหิธร  ธิติปวัตน ์ 10,000     
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18.14 กิจกรรมจัดซ่อมเครื่องดนตรีไทย นางธมนวรรณ ชุตินธรานนท์ 5,000 
18.15 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต นายณัฐพล  มั่นเรือง - 
18.16 กิจกรรมจัดซ่อมเครื่องวงโยธวาทิต นายณัฐพล  มั่นเรือง 70,000    
18.17 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย นางธมนวรรณ ชุตินธรานนท์ 20,000     
18.18 กิจกรรมจัดซื้อชุดประกอบพิธีไหว้ครู นางสาวนภวรรณ นาคอุไร 70,000     

 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   

1.5 กิจกรรมการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนตามแผนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 

นางสาวธนภรณ์  ไพบูลย์ - 

2 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

  

2.23 กิจกรรมจัดซื้อหุ่นจำลองการฝึก และสอนการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 

นางสาวทิพรวี เตชะหงษา   50,000     

4 โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคคากรทาง
การศึกษา 

  

4.18 งานวิจัยในชั้นเรียน นางสาวเฉลิมศรี เกตุจำปา - 
5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
  

5.13 กิจกรรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา นางสาวสุชินันท์ งามสมชนม์ - 
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา

ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  

8.6 การจัดทำ PLC (Professional Learning 
Community) 

นางสาวสุชินันท์ งามสมชนม์ - 

8.7 กิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

นางสาวพิมลมาศ ปัญญาสัย - 

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   
13.10 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซ่มห้องศูนย์สุข
ศึกษา 

นางสาวทิพรวี เตชะหงษา - 

13.11 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมห้องออกกำลัง
กายและจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย 

นางธิดา หวังสุข - 

14 โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

  

14.7 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา
ทักษะวิชาการทางด้านสุขภาพและกีฬา 

นางสาวธนภรณ์ ไฟบูลย์ - 

14.8 การพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความ
รอบรู้สุขภาพ 

นางสาวธนภรณ์ ไฟบูลย์ - 
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14.9 กิจกรรมการปลูกฝังการเล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากล 

นางสาวเฉลิมศรี เกตุจำปา - 

14.10 การวิเคราะห์และประเมินสภาวะสุขภาพของ
ตนเองเพ่ือการวางแผนดูแลสุขภาพและทักษะการ
เล่นกีฬาด้านต่างๆ 

นางสาวสุชินันท์ งามสมชนม์ - 

14.11 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน นางสาวพิมลมาศ  ปัญญาสัย 50,000     
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
14 โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
  

14.12 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน นายอาภากร แสนอินทร์ 50,000 
14.13 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
ฟุตบอลและฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล 

นายอาภากร แสนอินทร์ 300,000   

14.14 กิจกรรมการส่งเสริมสุนทรียภาพสร้างขวัญ
กำลังใจ สวัสดิการสนับสนุนโครงการด้านกีฬา 

นายไตรรัตน์  ศรีจิตรแจ่ม   - 

14.15 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 

นางธิดา หวังสุข 20,000 

14.16 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
และวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

นางสาวธนภรณ์  ไพบูลย์ 50,000 

14.17 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการเรียน
การสอน 

นางธิดา หวังสุข 60,000 

17 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพด้าน
วิชาการ   

  

17.6 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21 

นางสาวธนภรณ์ ไพบูลย์ - 

17.7 การพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญ 50,000 

17.8 กิจกรรมงานทำบุญเปิดอาคารศูนย์กีฬาและ
ห้องฟิตเนส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียน คร ูและบุคลากรในโรงเรียน 

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ 50,000      

18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 

  

18.20 จัดซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวธนภรณ์  ไพบูลย์ 5,000      

18.21 จัดซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในกลุ่มสาระ นางสาวพิมลมาศ ปัญญาสัย 5,000      
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 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   

1.6 กิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพ นายญาณภัทร  พุกอ่อน 7,000    
1.7 กิจกรรมอัฒจรรย์พืชผัก นางสาวชลลดา ยวงใย 3,000    

2 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

  

2.24 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโดย
วิทยากรภายนอก 

นายญาณภัทร  พุกอ่อน 5,000    

4 โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา 

  

4.6 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

นางสุชีนันท์  ณ จันทร์ - 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

  

8.8 กิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางการ
งานอาชีพ 

นางสาววีนัฐดา  แก้วโท 10,000  

8.9 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการงานอาชีพ
ภายนอกสถานศึกษา 

นางสาววีนัฐดา  แก้วโท 10,000      

8.10 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนงาน
เกษตร 

นางสาวชลลดา  ยวงใย 5,000       

8.11 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
งานคหกรรม 

นางสาววีนัฐดา  แก้วโท 85,000      

8.12 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนงาน
ธุรกิจ 

นางพิชญ์สินี  คำแก้ว 5,000       

8.13 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนงาน
ประดิษฐ์ 

นางสุชีนันท์   ณ จันทร์ 5,000       

8.14 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนงาน
อุตสาหกรรม 

นางสาวชลลดา ยวงใย 20,000       

8.15 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมการงาน
อาชีพ 

นางสาววีนัฐดา  แก้วโท 12,000       

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   
13.12 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวชลลดา ยวงใย - 
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8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   

1.8 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

นายวิชิต   จีนพวด 1,000      

1.9 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงสังคมศึกษา นางสาวไพลิน ชยามาศ -    
2 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 
  

2.25 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน สังคมศึกษาฯ 

นางสาวสุนิสา วาริน 2,000      

2.26 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ ม.6 นายธเนศ  วิริยะมนตรี 2,500          
2.27 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมและการแข่งขัน
วิชาการ 

นายธีระวัฒน์  สีหาบุญลี 5,120       

2.28 กิจกรรมแข่งขันวิชาการภายนอกสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

นางสาวตรีรัก  บุญเติม 8,000      

3 โครงการส่งเสริมรักษ์ภาษา รักษ์การอ่าน และ
พัฒนาแหล่งสืบค้น 

  

3.5 กิจกรรมประกวดนิทานคุณธรรมสองภาษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   

นางสาวอุไรวัลย์ สมร 1,000   

4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

  

4.7 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายธเนศ  วิริยะมนตรี - 

4.8 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 

นายปภังกร  จันทร์หอม - 

5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

  

5.14 กิจกกรมพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

นางสาวรังสิยา ตั้งถาวรสิริกุล 10,000 

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และคุณธรรมอัตลักษณ์ 

  

9.1 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นางจุฑามาศ   พัฒนชู 36,000    
9.2 กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ นางสาวณัฐณิชา  จันทฤทธิ์ 10,080    
9.3 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย นางสาวขนิษฐา  สิ้นทุกข์ 2,000    
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13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

  

13.13 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นายประพจน์  อังคเรืองรัตนา - 

 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 
  

18.22 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

นางสาวชารียา  แสงแก้ว 37,690    

18.23 กิจกรรมจัดซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ นางสาวชารียา  แสงแก้ว 8,000    
19 โครงการโรงเรียนคุณธรรม   

19.1 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นางกนกลักษณ์ แท่งทอง 12,000    
19.2 กิจกรรมธรรมศึกษา นางสาวสุรีพร  ศรีขวัญเมือง 21,600    

 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   

1.10 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสาวอรอนงค์  องค์นาม -    

2 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

    

2. 29  กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ภาษาอังกฤษ นางพรประภา วัฒนะกูล 5,000  
4 โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
  

4.8 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาในการเรียนรู้ (กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง - 

4.9 กิจกรรมพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ PLC 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

นางสาวชนินทร์พร  โพทิพยวงศ์ - 

5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

  

5.15 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและนวัตกรรมการ
สอน 

นางสาวธัญญาภรณ์ สริิวรรณพิพัฒน์ 3,200   

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพ
ด้านภาษา 

  

6.1 กิจกรรมการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ (กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

นายกิตติพัทธ์ สุขลิ้ม 1,300,000   

6.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนา นางพิชฎาณัฏฐ์ มหาชัย 20,000   
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คุณภาพด้านภาษา 
6.3 กิจกรรมติวสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ นางสาวชนิกานต์  ศรีนรา 6,000   
6.4 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามเนื้อเรื่อง 
(Picture Dictation) 

นางสาวประวิดา  จันที 3,000 

 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพ

ด้านภาษา 
  

6.5 กิจกรรม Smart Reading & Creative Mind 
Mapping 

นายทวิตย์  วรรณชัยมงคล 3,000   

6.6 กิจกรรมการแข่งขัน Mini Reviewer นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน 2,120 
6.7 กิจกรรมประกวดแข่งขันการร้องเพลง Singing 
Contest 2022 

นางสาวนิรชา สุวรรณมณ ี 5,000 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

  

8.16 กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) นางสาวธัญญาภรณ์ สริิวรรณพิพัฒน์ 36,900   
13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   

13.14 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์
ภาษาอังกฤษ 

นางสาวชนิกานต์  ศรีนรา - 

18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนและนโยบายของภาครัฐ 

  

18.24 กิจกรรมงานพัฒนาการเรียนการสอน นายทวิตย์  วรรณชัยมงคล 160,000 
 
10. ห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.ต้น 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
2 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 
  

2.30 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของ
ผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

นางสาวประภาวดี เจริญจติร 69,535     

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ   
7.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก นางสาวประภาวดี เจริญจติร 750,470   
7.2 กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ นางสาวประภาวดี เจริญจติร 990,000   

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   
13.15 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นางสาวประภาวดี เจริญจติร 87,310     
13.16 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน นางสาวประภาวดี เจริญจติร - 

 
11. ห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.ปลาย 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
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7 โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ   
7.3 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์เข้มข้น 

นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย ์ 928,560 

  
 
 
 
12. ห้องเรียนพิเศษ MEP 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
7 โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ   

7.4 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 

นางสาวอนัญญา วันทยานันท์ 1,720,835 

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   
13.17 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 

นางสาวอนัญญา วันทยานันท์ - 

 
13. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลย ี

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
7 โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ   

7.5 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี 

นางสาวลดาวลัย์  กันธมาลา 1,066,320 

 
14. ห้องเรียนภาษาเกาหลี 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพ

ด้านภาษา 
  

6.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษา
และวัฒนธรรมเกาหลี 

นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน 672,000 

 
15. ห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพ

ด้านภาษา 
  

6.9 กิจกรรมติวสอบวิชาวัดความถนัดด้านภาษาจีน 
PAT 7.4 

นางสาวเจนจริา แอ่งบัวใหญ่ 30,000 

6.10 กิจกรรมวันตรุษจีน นางสาวธนิสรา ภู่ไพบูลย ์ 30,000 
6.11 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK นางสาวดวงพร     เถอะจ๋า 26,000 
6.12 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

นางสาวธนิสรา ภู่ไพบูลย ์ 200,000 
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6.13 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน นางสาวเจนจริา แอ่งบัวใหญ่ 10,000 
6.14 กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน นางสาวดวงพร     เถอะจ๋า 5,000 
6.15 กิจกรรม Chinese one day trip นางสาวธนิสรา ภู่ไพบูลย ์ 220,000 
6.16 กิจกรรมค่ายภาษาจีน นางสาวเจนจริา แอ่งบัวใหญ่ -    

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ   
7.6 กิจกรรมการจัดจ้างครูสอนภาษาจีน นางสาวเจนจริา แอ่งบัวใหญ่ 660,000 

 
ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน 
7 โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ   

7.7 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน นางสาวดวงพร     เถอะจ๋า 20,000 
7.8 กิจกรรมค่าหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ นางสาวดวงพร     เถอะจ๋า 15,000 
7.9 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์ภาษาจีน นางสาวดวงพร     เถอะจ๋า 50,000 
7.10 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา นางสาวดวงพร     เถอะจ๋า 20,000 

 
16. ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพด้าน

ภาษา 
  

6.22 กิจกรรมวันทานาบาตะ นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 20,000 
6.23 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นJLPT นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 108,000 
6.24 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือค้นคว้าและเสริมการสอน
ภาษาญี่ปุ่น 

นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 43,800 

6.25 กิจกรรมค่ายภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 74,525 
6.26 กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

นายเดียร์  สุขเพ็ชรี - 

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ   
7.12 กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน 

นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 13,275 

7.13 กิจกรรมจัดจ้างครูชาวต่างชาติ นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 300,000 
7.14 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่น 

นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 10,000 

 
17. ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพด้าน

ภาษา 
  

6.17 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 6,040 

6.18 กิจกรรมจัดบอร์ดส่งเสริมความรู้ภาษาญี่ปุ่น นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 5,000 
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6.19 กิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาญี่ปุ่น นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญขวัญ 9,600 
6.20 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาญี่ปุ่นJLPT 

นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญขวัญ 4,800 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพด้าน

ภาษา 
  

6.21 กิจกรรมจัดซื้อจัดทำหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 30,420 
7 โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ   

7.11 กิจรรมจัดซื้อน้ำหมึกเครื่องพิมพ์และกระดาษ นายเดียร์  สุขเพ็ชรี 4,940 
 
18. ห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
7 โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ   

7.15 กิจกรรมจ้างครูต่างชาติภาษาฝรั่งเศส นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 153,600 
7.16 กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF)    นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 14,400 
7.17 กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF)   นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 67,600 
7.18 กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 289,900 
7.19 กิจกรรมวันรักภาษาฝรั่งเศส นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 5,000 
7.20 กิจกรรมติว PAT ภาษาฝรั่งเศส นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 9,600 
7.21 กิจกรรมค่าหมึกปริ้นเตอร์และกระดาษ นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 2,000 
7.22 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศส นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 9,000 

 
19. ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพด้าน

ภาษา 
  

6.27 กิจกรรมจ้างครูต่างชาติภาษาฝรั่งเศส (ห้องเรียน
ปกติ) 

นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง 25,600 
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20. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
4 โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
  

4.10 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีวุฒิทางลูกเสือที่
สูงขึ้น 

นางสาวกัญญาทิพ  มัคเจรญิ - 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   

  

8.17 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นายธาราดล สิงห์สูงเนิน 1,950 
8.18 กิจกรรมอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือ เนตร
นารี ม.1 

นางสาววนัสนันท์ คำแสน 63,590 

8.19 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และค่าย
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางสาวธณัฐฐา  สว่างรักษ ์ 85,890 

8.20 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ค่ายคุณธรรม
และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

นางสาวกัญญารัตน์  อาโรโจ 431,330 

8.21 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ค่ายคุณธรรม และทัศน
ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา 447,800 

8.22 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นายณัฐพล  สุดหอม 220,440 
8.23 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4 นายธีระวัฒน์  สีหาบุญลี 236,250 
8.24 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายวันฮัซราฟี แวหะมะ 219,600 
8.25 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6 นางสาวเฉลมิศรี เกตุจำปา 200,000 

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และคุณธรรมอัตลักษณ์ 

  

9.4 กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
สาธารณประโยชน์ 

นางสาวธันย์ชนก  อรัญญิก - 

18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและนโยบายของรัฐ 

  

18.25 กิจกรรมขอจัดซื้อวัสดุ งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นางสาววนัสนันท์ คำแสน 5,480 

18.26 กิจกรรมขอใช้หมึกและกระดาษ นางสาววนัสนันท์ คำแสน 8,500 
18.27 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ นางสาวชนิกานต์  ศรีนรา 36,000  
18.28 กิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และ นางสาววนัสนันท์ คำแสน 8,000 
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เครื่องปริ้นเตอร์ 
18.29 กิจกรรมวันวชิราวุธ นายธาราดล สิงห์สูงเนิน 2,000 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
19 โครงการโรงเรียนคุณธรรม   
 19.3 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.4 นายธีระวัฒน์  สีหาบุญลี 26,000 
 19.4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.5 นายวันฮัซราฟี แวหะมะ 25,980 
 19.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

(นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6) 
นางสาวเฉลมิศรี เกตุจำปา 78,045 

 
21.งานทะเบียนวัดผล 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
  

 5.16 กิจกรรมการจัดทำข้อมูลผลการเรียน 
(กระดาษคำตอบและซ่อมบำรุง) 

นายวิชชวิทย์ จัวนาน 60,000 

 5.17  กิจกรรมพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช 50,000  
17  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพด้าน

วิชาการ  
  

 17.9  กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน นางธิดา  หวังสุข 90,000 
 17.10 กิจกรรมตรวจสอบวุฒิการศึกษา นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช - 
 17.11 กิจกรรมจัดทำ จัดซื้อแบบรายงานผลการ

สอบ 
นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช 17,000 

 17.12  กิจกรรมจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม 
(เรียนซ้ำรายวิชา) 

นายกัมปนาท  สมชาติ 11,000 

 17.13  กิจกรรมปรับปรุงห้องสำนักงานทะเบียน
วัดผล 

นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์ 20,000 

 17.14 กิจกรรมจัดทำตารางเรียนตารางสอน นางนิธิวดี   แพรวัฒนะสุข 20,000 
 
22. งานแนะแนว 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   
 1.11 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นางสาวภัครนันท์     โปธา 2,000 
9  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์และคุณธรรมอัตลักษณ์ 
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 9.5 กิจกรรมครูในดวงใจ สิบเอกหญิงปาริชาติ หมดมณทิล 1,000   
10 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 10.7 กิจกรรมระเบียนสะสม สิบเอกหญิงปาริชาติ หมดมณทิล 42,000 
 10.8 กิจกรรมทุนการศึกษา (โรงเรียน, หน่วยงาน

ภายนอก,กยศ.) 
นางสาววิภาภร  อำพันกาญจน์ 5,025 

 
 
 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
10 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 10.9 กิจกรรมทุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อนักเรียนยากจน นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร 5,600 
 10.10 กิจกรรมงานรวบรวมข้อมูลนักเรียนพิการ

เรียนรวม (LD) 
นางสาวภัครนันท์     โปธา 4,200 

12 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
เครือข่ายและชุมชน 

  

 12.2 กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนประถมศึกษา นางสาวภัครนันท์     โปธา 2,400 
13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
  

 13.18 กิจกรรมปรับปรุงห้องแนะแนว สิบเอกหญิงปาริชาติ หมดมณทิล - 
17 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพ

วิชาการ 
  

 17.15 กิจกรรมติดตามผลและข้อมูลสารสนเทศใน
การศึกษาต่อของนักเรียน ม.3,ม.6 

นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร 3,000   

 17.16 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การศึกษาต่อ ม.3,6 นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร - 
 17.17 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศและส่งเสริมการค้นคว้า

ข้อมูล 
นางสาวภัครนันท์     โปธา 3,000   

 17.18 กิจกรรมพ่ีพบน้อง นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร 20,615 
 17.19 นิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ นางสาววิภาภร  อำพันกาญจน์ 3,000   
 17.20 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อและพัฒนา

ทักษะอาชีพ 
นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช 5,000   

 17.21 กิจกรรมจัดทำหนังสืออนุสรณ์สารวิทยา 
สำหรับนักเรียนชั้นม.6 

นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร - 

18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 

  

 18.30 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานจัดซ่อม
เครื่องพิมพ์และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ภายในห้อง
แนะแนว 

นางสาววิภาภร  อำพันกาญจน์ 20,000   

 
23. งานห้องสมุด 
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ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
3 โครงการส่งเสริมรักษ์ภาษา  รักษ์การอ่าน  และ

พัฒนาแหล่งสืบค้น 
  

 3.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นายธีรวุฒิ  เพ็ญบุญ 10,000 
18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 
  

 18.31 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ-วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและสำนักงาน 

นายธีรวุฒิ  เพ็ญบุญ 162,100 

 
24. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
1 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา   
 1.12 กิจกรรมตลาดนัดทักษะอาชีพ นายศุภวัฒน์  คัมภิรานนท์ 26,300 
4 โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
  

 4.11 กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ์ 7,000,000 
 4.12 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร นางสาวนันท์นภัส วิรัตน์ภัทธริากร 1,394,748 
 4.13 กิจกรรมการประเมินครูและบุคลากร นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย 15,000 
 4.14 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ นางสาวสุภาลักษณ์  อุตตะมะ 38,820 
 4.15 กิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ์ 50,000 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

  

 8.26 กิจกรรมบริหารกิจการนักเรียน นายพิทักษ์   ชินสีห์ 745,600 
9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์และคุณธรรมอัตลักษณ์ 
  

 9.6 กิจกรรมวันสำคัญ นางรุ่งเพ็ชร์ สร่องศรี 158,000 
 9.7 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นายณัฐพล  สุดหอม 133,450 

 9.8 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัย นายศุภวัฒน์  คัมภิรานนท์ 22,000   
 9.9 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน นายประพจน์  อังคเรืองรัตนา 195,030 

10 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 10.1 กิจกรรมปรับปรุงระบบสื่อสารบ้านและ

โรงเรียน 
นายณัฐพล  สุดหอม 809,800 

 10.2 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นางสาวอรอนงค์  องค์นาม 17,150 
 10.3 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

(Classroom Meeting) 
นางสาวอรอนงค์  องค์นาม 64,250 

 10.4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวอรอนงค์  องค์นาม 151,250 
 10.5 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ์ 3,600 
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 10.6 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้บูรณาการสู่อาชีพ 
Friendly land โรงเรียนสารวิทยา (SRV E-sport 
Model สู่ Youth start up high school) 

นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ์ 12,000  

11 โครงการสถานศึกษาสีขาวและโรงเรียนสุจริต   
 11.5 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด นายวันฮัซราฟี  แวหะมะ 107,750 

16 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ   

  

 16.1 กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

นางรุ่งเพ็ชร์ สร่องศรี 178,230 

 
ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 
  

 18.32 กิจกรรมระบบรักษาความปลอดภัย นายพิทักษ์   ชินสีห์ 1,082,900 
19 โครงการโรงเรียนคุณธรรม   
 19.7 กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม นายพิทักษ์   ชินสีห์ 74,000 

 
25. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
4 โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
  

 4.16 กิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนาครูและ
บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางนิภาวรรณ  การุญ 50,000 

18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 

  

 18.33 กิจกรรมบริหารการเงิน นางสาวราตรี เหล่าหะเกียรติ 1,000 
 18.34 กิจกรรมบริหารการบัญชี นางสาวราตรี เหล่าหะเกียรติ 1,000      
 18.35 กิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลและ

รายงานการใช้เงิน 
นางสาวราตรี เหล่าหะเกียรติ 3,350 

 18.36 กิจกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

นางสาวรังสิยา ตั้งถาวรสิริกุล 300 

 18.37 กิจกรรมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาวราตรี เหล่าหะเกียรติ 87,125 

 18.38 กิจกรรมจัดระบบงานข้อมูลสารสนเทศ นางสาวสุนิสา วาริน 4,000 
 18.39 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการหลอม

แผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร 
นางสาวศิรธันย์  สามเชียง 150,000 

 18.40 กิจกรรมค่าเช่าระบบติดตามแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ 

นางสาวศิรธันย์  สามเชียง 10,000 

 18.41 กิจกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ, นางสาวศิรธันย์  สามเชียง 9,000 
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จัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติการ,จัดทำรูปเล่ม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 18.42 กิจกรรมจัดซื้อ และซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์
สำนักงานงานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

นางสาวกมลรัตน์ ฤทธิชัย 40,000 

 18.43 กิจกรรมงานพัสดุและสินทรัพย์ จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์  ทองประเทอืง 516,870 
 18.44 กิจกรรมสารบรรณโรงเรียน นางนิภาวรรณ  การุญ 229,875 
 18.45 กิจกรรมสำนักงานผู้อำนวยการ นายปภังกร  จันทร์หอม 98,575      

 
 
 
26. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
5 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
  

 5.18 กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ 100,000 
 5.19 กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมโปรเจคเตอร์และ

อุปกรณ์ขยายเสียงประจำห้องเรียน 
นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ 200,000 

 5.20 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สตูดิโอผลิตสื่อครบวงจร นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ 350,000 
 5.21 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน Smart 

Classroom 
นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ 367,500 

 5.22 กิจกรรมจัดทำป้ายกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ 50,000 
9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์และคุณธรรมอัตลักษณ์ 
  

 9.10 กิจกรรมการให้ความรู้ในหัวข้อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การออมและการประหยัด 

นางสาวเจนจิรา แอ่งบัวใหญ่ - 

 9.11 กิจกรรมการให้บริการเปิดบัญชีการรับฝาก
และถอนเงินแก่นักเรียนและครู  

นางสาวเจนจิรา แอ่งบัวใหญ่ - 

12 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
เครือข่ายและชุมชน 

  

 12.3 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศโครงสร้างองค์กร คร ู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

นางสาวกัญญารัตน์   อาโรโจ 50,000 

 12.4 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
ด้วยระบบจอภาพโฆษณา LED 

นางสาวกัญญารัตน์   อาโรโจ 1,000,000 

 12.5 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
และสื่อสิ่งพิมพ์ 

นางสาวกัญญารัตน์   อาโรโจ 137,000   

 12.6 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

นางสาวกัญญารัตน์   อาโรโจ - 

 12.7 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน นางสาวกัญญารัตน์   อาโรโจ - 
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สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 12.8 กิจกรรมงานสถาปนาโรงเรียน นางสาววีนัฐดา  แก้วโท 55,000 
 12.9 กิจกรรมบริการชุมชน นางสาวประจบ แสงสีบับ 5,500 
 12.10 กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน นางสาวประจบ แสงสีบับ 4,000 

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

  

 13.18 กิจกรรม “พัฒนาอาคารสถานที่”โรงเรียน
สารวิทยา 

นายธันวา  เดชะศิริ 5,956,640 

 13.19 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน Smart 
Classroom 

นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ - 

 13.20 กิจกรรมปรับปรุงห้องสตูดิโอครบวงจร นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ - 
 

ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
  

 13.21 กิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (Green 
Clean Health) 

นางสาวรัตติยากร  เสลจุล 330,000 

14 โครงการส่งเสริมสุขนิสัยสุขภาพกายสุขภาพจิต
สุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีกีฬา 

  

 14.15 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ นางสาวปัทมา ประพฤติงามพงศา - 
16 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษา

โดยใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
  

 16.2 กิจกรรมงานบริการจัดเลี้ยงและรับรอง นางสาววีนัฐดา  แก้วโท 50,000        
18 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

แผนงานและนโยบายของภาครัฐ 
  

 18.46 กิจกรรมค่าต่อ พรบ นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์ 12,000        
 18.47 กิจกรรมซ่อมบำรุงครุภัณฑ์งาน

ประชาสัมพันธ์ 
นางสาวกัญญารัตน์   อาโรโจ 100,000 

 18.48 กิจกรรมค่าทางด่วนและค่าสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมในงานบริการ 

นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์ 5,000 

 18.49 กิจกรรมค่าบำรุงรักษา นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์ 120,000 
 18.50 กิจกรรมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์ 200,000 
 18.51 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา

ระบบงานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวกัญญารัตน์   อาโรโจ 44,600        

 18.52 กิจกรรมงานพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

นางสาวนภวรรณ นาคอุไร 61,000        

 18.53 กิจกรรมจัดซื้อระบบภาพและเสียงห้อง
ประชุมผู้อำนวยการ 

นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ 450,000 

20 โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)   
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 20.1 กิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) นางสาววนัสนันท์ คำแสน 574,000 
21 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ   
 21.1 กิจกรรมอาหารปลอดภัย สะอาด ส่งเสริม

สุขภาพดี 
นางสาววีนัฐดา  แก้วโท 120,600 

 21.2 การส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
สำหรับครู บุคลากรในโรงเรียน 

นางสาวธนภรณ์  ไพบูลย์ 3,000      

 21.3 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการ
พยาบาล 

นางวัลวิภา  เพ็งประสพ 60,000 

 21.4 กิจกรรมการจัดซื้อหมึกพิมพ์กระดาษและ
อุปกรณ์สำนักงานสำหรับงานอนามัยโรงเรียน 

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ 5,000 

 21.5 กิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย นายธีระวัฒน์  สีหาบุญลี 2,000 
 21.6 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ นางสาวณัฐติญา สะนารี - 
 21.7 กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ นางสาวณัฐติญา สะนารี - 
 21.8 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา   

 
ที ่ โครงการ ผูร้บัผดิชอบ จ านวนเงนิ 
21 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ   
 21.8 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา นางสาวธนภรณ์ ไพบูลย์ 600,000 
 21.9 กิจกรรมอสม.น้อยดูแลสุขภาพ นางสาวณัฐติญา สะนารี - 
 21.10 กิจกรรมการบูรณาการโรงเรียนรอบรู้ด้าน

สุขภาพสู่การเรียนการสอนทั้งภายในกลุ่มสาระและ
นอกกลุ่มสาระ 

นางสาวพิมลมาศ ปัญญาสัย - 

 21.11 กิจกรรมการประกวดแกนนำนักเรียนด้าน
สุขภาพ 

นางสาวสุชินันท์  งามสมชนม์ 3,000 

 21.12 กิจกรรมการอบรมครูเกี่ยวกับความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ 27,650 

 21.13 กิจกรรมการอบรมเครือข่ายผู้ปกครองและ
นักเรียนเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ 19,000 

 21.14 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรวจคัดกรองเชื้อ 
Covid-19 

นางสาวธนภรณ์ ไพบูลย์ 30,000 

 


