
 

 

 

รายงานการกำกับติดตาม  

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

 1.พัฒนา
ความสามารถ
การอ่าน การ
เขียน การ
สื่อสารและ
การคิด
คำนวณ  

อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
สื่อสารชัดเจน  

 1.คัดกรองนักเรียนที่ขาดทักษะ
ทางด้านการอ่าน เขียน สื่อสาร   
2.จัดทำสื่อการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสาร  - บัตรคำ   ,เล่มบัญชี
คำพ้ืนฐาน 
3. จัดทำนวัตกรรมการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสาร  - แบบฝึก
ทักษะการอ่าน 20 ชุด,แบบฝึก
ทักษะการเขียน  20  ชุด 

 
 
 
 
 

3,490 

 
 
 
 
 

1,430 

 
 
 
 
 

2,060 

วรรณคดีพาเพลิน ม.5-6   แผนการจัดการเรียนรู้  เน้นเรื่อง
การประยุกต์ใช้คุณธรรมจาก
วรรณคดี  

1,520 1,430 90 

ส่งเสริมทักษะการ
ดำเนินการของจำนวน
และตรวจสอบคำตอบ  

 นักเรียนมีทักษะการดำเนินการ
ของจำนวนและตรวจสอบคำตอบ  

1,100 - 1,100 

พัฒนาความสามารถใน
การคิดคำนวณ
คณิตศาสตร์  

  360 - - 

การเรียนการสอนเรื่อง
ของไหล ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่ 6/1  

 การสร้างหอคอยสีรุ้งและพาน้อง
น้ำลงถัง  

410 410.00 0 

อบรมการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น  

1,000 850 150 

English is fun  
  

 1.สมุดคำศัพท์ Mini book   1,875 - 1,875 

English พาเพลิน   1.ป้ายนิเทศประจำห้องเรียน  2,860 - 2,860 
English On Tour   ทัศนศึกษา ณ อุทยาน

ประวัติศาสตร์ จ.สุโขทัย  
5,670 - 5,670 

จัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา เรื่อง พุทธ
สาวก สาวิกาและศาสนิก
ชนตัวอย่าง  

 สร้างสรรค์ผลงาน “ทำดีได้ ด้วย
สองมือ”  

1,010 - 1,010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการเรียนรู้ เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น  
“ความจำเป็นและความ
ต้องการ”  

 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น  “ความ
จำเป็นและความต้องการ”  

588 - 588 

จัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
และศาสนิกชนตัวอย่าง  

 สร้างสรรค์ผลงาน “ใจพร้อม กาย
พร้อมทำดี”  

1,140 - 1,140 

คิดอย่างศิลป์   1.ออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔  

10,295 10,249 46 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร 
ใช้

งบประมาณ 
คงเหลือ 

2.พัฒนา
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์คิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปราย
แลกเปลี่ยน 

 2. ส่งเสริมการวิเคราะห์
ข้อมูล อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความ  

 วิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ เข้าใจ
และใช้ความรู้ทางสถิติในการ
นำเสนอข้อมูล  

300 - 300 

 7. กิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องของไหลชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6/1  

 กิจกรรมสร้างหุ่นยนต์ย้ายของและ
กิจกรรมสร้างเรือของขนสินค้า  

1,175 1,175 0 

 8. กิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาฟิสิกส์ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  

 บันจีจัมป์หรรษา  594 - 594 

3.พัฒนา
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

สื่อเสริมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรม 1,100 - 1,100 

.สื่อเสริมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรม 850 - 850 

สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะ 
: Phasa Pa Plearn 
Let’s Learn English 

 1,650 - 1,650 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องกลไกราคา  “การ
ผลิตเพื่อจำหน่าย” 

 3,124 - 3,124 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

4.พัฒนา
ความสามารถ 
ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ 
สื่อสาร 

1.หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง
วรรณคดีเล่มโปรด 

หนังสือเล่มเล็ก เรื่องวรรณคดีเล่ม
โปรด 

3,000 - 3,000 

2.เขียน  อ่าน  พูดตาม
สถานการณ ์ 

เขียน  อ่าน  พูดตามสถานการณ์  1,510 - 1,510 

3.การค้นคว้าข้อมูลจาก
สื่อเทคโนโลยี 

การค้นคว้าข้อมูลจากสื่อเทคโนโลย ี 500 - 500 

จัดการเรียนรู้ เรื่อง
นโยบายการเงิน-การคลัง  
“เงินเฟ้อ-เงินฝืด” 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
นโยบายการเงิน-การคลัง  “เงิน
เฟ้อ-เงินฝืด” 

84 0 84 



 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

5.ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย 

ทางการเรียน
ภาษาไทย 

7,949 5,713 2,236 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

การเรียนคณิตศาสตร์ 32,825 26,355 6,470 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

การเรียนวิทยาศาสตร์ 26,736 22,690 4,046 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

การเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

11,602 5,520 6,082 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษาฯ 

การเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

18,508 14,450 4,058 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุข
ศึกษาฯ 

การเรียนสุขศึกษาฯ 130,870 72,950 57,920 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
งานอาชีพ 

การเรียนการงาน
อาชีพ 

87,107 68,510 18,597 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ การเรียนศิลปะ 32,435 29,690 2,745 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  17,224 - 17,224 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันทักษะวัน

ภาษาไทย 
5,920 3,660 2,260 

แข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ 

27,208 13,620 13,588 

แข่งขันทักษะ
วิทยาศาสตร์ 

7,880 1,040 6,840 

แข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

20,540 0 20,540 

แข่งขันทักษะสังคม
ศึกษาฯ 

10,000 4,600 5,400 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  29,655   
งานแนะแนว  10,000 10,000 0 
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพ 8 
กลุ่มสาระ 

 400,000   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

6.พัฒนา
ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่
ดีต่องาน
อาชีพ 
งานอาชีพ 

พัฒนาทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

การเรียนการสอนการ
งานอาชีพในรายวิชา
การงานอาชีพ 

10,000 
0 10,000 

อุทยานแห่งศิลป์  8,000 8,000 0 
อบรมการสร้างงานด้วย CANVA   1,000 0 1,000 
ชุมนุมช่างประปา (นักศึกษาวิชาทหาร)  3,000 2,048 952 
ทัศนศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปี 
ที่ 4 ณ จังหวัดกำแพงเพชร 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
19,460 0 

19,460 

ขนมอบสร้างอาชีพ       3,000      3,000 0 
การจัดการเรียนรู้ เรื่องการค้าและการ
ลงทุน“เขตการค้าเสรี(FTA)” 

 
84 

0 
84 

สำรวจและแนะแนวอาชีพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
3,000 

0 
3,000 

แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 
ม.4 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

 
4,600 

0 
4,600 

ชุมนุมคหกรรมอาหาร  2,900 2,879 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

7.ส่งเสริม
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์และ
ค่านิยมที่ดี
งาม 

ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร การเรียนการสอน
นักศึกษาวิชาทหาร 

40,980 17,100 23,880 

ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 45,920  45,920 
วันสำคัญทางศาสนา(แห่เทียนพรรษา) แห่เทียน 1,000 700 300 
ปัจฉิมนิเทศ ปรับพื้นฐานนักเรียน 5,000 5,000 0 
ลูกเสือ – ยุวกาชาดม.1 การเรียนการสอน

ลูกเสือ – ยุวกาชาด 5,000 0 
5,000 

ลูกเสือ – ยุวกาชาดม.2 
การเรียนการสอน
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

13,717 241 
13,476 

ลูกเสือ – ยุวกาชาดม.3 
การเรียนการสอน
ลูกเสือ – ยุวกาชาด 41,080 0 

41,080 

ปฐมนิเทศ   5,000  4,902 98 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

9.ส่งเสริม
สนับสนุน
การอยู่ใน
สังคมที่
แตกต่างและ
หลากหลาย 

เลือกตั้งสภานักเรียน          1,000  360 640 
วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่          3,000    

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

10.โรงเรียน
สร้างเสริม
สุขภาวะ 

การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2565  66,000 38800 27200 
นักเรียนไทยสุขภาพดี  16,900 13412 3488 
พัฒนาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สร้างแกนนำชมรม  

To Be Number 
One   1,000 

  

จัดห้องชมรม  To 
Be Number One 

13,092 
  

ประกวด  To Be 
Number One 
Dancercise  

3,000 
1700 1300 

คุ้มครองผู้บริโภค (อ.ย.น้อย)  5,000   
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

     100,000  
19820 80180 

การเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) 

 300,000 
227664.67 78030.33 

สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข(กิจกรรมห้องเรียนสีขาว) 

 20,000   

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

8.รักษ์ความ
เป็นไทยและ
ภูมิใจใน
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

สืบสาน รักษา ความเป็นไทย ลานวัฒนธรรม 8,000 0 8,000 
ค่ายร้อยเรียงถ้อยความ ค่ายเรียงร้อยถ้อย

ความ 
5,000 0 5,000 

วันสุนทรภู ่ วันสุนทรภู ่ 3,970 3,000 970 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แนวคิด
ชาตินิยม  “ค่านิยมไทย” 

 363 0 363 

อนุรักษ์วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและ
การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1,320 0 1,320 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

12.พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจดัการคณุภาพของ
สถานศึกษา 

ซ่อมแซมครภุณัฑ์
การศึกษา 

10,000 7490 2510 

 ซ่อมแซมครภุณัฑ์
ยานพาหนะ 

50,000 39,415.85 10,584.15 

 ซ่อมแซมครภุณัฑ์
สำนักงาน 

15,000 13,395 1,605 

บริหารสำนักงาน พัฒนางานฝ่าย
บริหารงานธุรการ 

30,000 27,186 2,814 

 พัฒนางานฝ่ายบริหารง
ปฏิคมฝ่ายบรหิารทั่วไป 

4,500 1800 2700 

 พัฒนางานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

13,000 3,040 9,960 

 พัฒนางานฝ่าย
บริหารงานอาคาร
สถานที่ 

18,000 8,500 9,500 

 พัฒนางานฝ่าย
บริหารงบประมาณ
และแผน กลุ่มงาน
การเงิน 

20,000 15,755 4,245 

 พัฒนางานฝ่าย
บริหารงบประมาณ
และแผน กลุ่มงาน
พัสดุ 

9,000 4,864 4,136 

 พัฒนางานฝ่าย
บริหารงบประมาณ
และแผน กลุ่มงาน
แผนงาน   

6,000 2,280 3,720 

 พัฒนางานฝ่าย
กิจการนักเรียน   

2,500 2,460 40 

พัฒนาการบริการตามศักยภาพ งานยานพาหนะ
(น้ำมันรถ) 

100,000 81,290 18,290 

 งานถ่ายเอกสาร 
 

35,000 32,172.66 2,827.34 

สาธารณูปโภค  668,400 564,300 104,100 
 

 

 

 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

13.พัฒนา
หลักสูตร 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
อย่างรอบ
ด้าน 

พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างรอบด้าน 

การปรับหลักสูตร 
 

3,250   
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14.พัฒนา
หลัก
ศักยภาพครู
ตาม
มาตรฐาน
วิชาการ 

จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาโรงเรยีน ประชุม อบรม 
สัมมนา (นอก
โรงเรียน ) 

64,187 63,582 659 

ศึกษาดูงาน 50,000 50,000 0 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

78,000 76,710 12,900 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

78,000 68,700 9,300 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

72,000 62,100 9,900 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

72,000 58,200 13,800 

จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียน 

102,000 81,362.50 38,637.50 
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15.พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และแหล่ง
เรียนรู้ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ  และระบบสาธารณูปโภค 

ซ่อมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

219,800 219,800 0 

ซ่อมแซมระบบ
น้ำประปา 

12,000 10,693 1,307 

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมแหล่ง
เรียนรู้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

23,000 23,000 0 

ซ่อมห้องเรียน(ตามที่
ครูประจำห้อง) 

91,250 89,224 2,026 

ปรับปรุงถนนทางเข้า
บ่อน้ำประปาข้าง
สระและหลังอาคาร
วิทย์(หินคุก) 

20,000 18,748 1,252 

ลอกคูระบายน้ำหลัง
แปลงเกษตร 

5,000 5100 0 

ทำรางระบายน้ำหน้า
โรงอาหาร 

20,000 19,693 307 

เติมน้ำยาดับเพลิง 5,000 5,000 0 

ดูดส้วมครูและ
นักเรียน 

3,000 3,000 0 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 30,000 30,000 0 

ปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัย 

10,000 10,000 0 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด
บริเวณโรงเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียน 

5,000 5,000 0 

ตัดแต่งก่ิงไม้ยืนต้น 3,000 2,000 1,000 

ปล่อยพันธ์ปลาในวัน
สำคัญต่าง ๆ ในสระ
น้ำโรงเรียน 

2,000 0 2,000 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ทำความสะอาด
สำนักงาน(ตะเข่ง,ไม้
กวาดฯลฯ) 

19,862 19,862 0 



 ทำปุ๋ยหมัก (ซื้อมูล
สัตว์) 

5,000 3,000 2,000 

ห้องสมุดสุดแสนด ี ส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 

34,400 28,534 5,866 

 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

16.จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการ
จัดการเรียนรู ้

 ปรับปรุงและซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้
ห้องคอมพิวเตอร์ 

 

23,000 
23,000 0 

ค่าเช่าบริการเว็บไซต์โรงเรียน และ 
Host Name สำหรับ Microsoft 
Office 

 
6,000 

4,710 1,290 

งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 
40,000 

40,000 0 

งานประชาสัมพันธ์ และส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ชุมชน 

 5,000 2,800 2,200 
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17.จัดการ
เรียนรู้เน้น
ทักษะการคิด
และปฏิบัติจริง 

Valentine’s Day 
 

 

2,500 

0 0 
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18.จัดการ
เรียนรู้ที่ใช้สื่อ  
สารสนเทศ
และแหล่ง
เรียนรู้ 

การเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน 
31201  เรื่อง สัทอักษรพินอิน (The 
Magic  Broad) 

 

1,445 
0 1,445 

การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
(อ 32204 ) เรื่อง การเขียนคำโดยการ
เทียบเสียงสระ-พยัญชนะไทยกับ
อังกฤษ 

 

905 

0 905 

จัดการเรียนการสอนวิชาการปกครอง
ท้องถิ่นของไทย เรื่อง เทศบาลบ้านเรา 

 900 
 

0 900 
 

การเรียนการสอนสุขศึกษาและ
เพศศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1,3,4,5,6  

 
3,100 

 

0 3,100 
 



โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นร.ม.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
จังหวัดพิษณุโลก 

32,160 0 32,160 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นร.ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
จังหวัดเชียงใหม่ 50,160 

0 

50,160 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นร.ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน

จังหวัดแพร่ 26,160 

0 

26,160 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นร.ม.6 ม. 6 

30,000 

0 

30,000 
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19.จัดการ
เรียนรู้เน้น
ทักษะการคิด
และปฏิบัติจริง 

ห้องเรียนน่าอยู่  เรียนรู้สนุก (ห้อง
ภาษาไทย 314) 

ปรับปรุงพัฒนาชั้น
เรียนให้เป็นชั้นเรียน

เชิงบวก 

760 
0 0 

ห้องเรียนน่าอยู่ (ห้องภาษาไทย 316) ปรับปรุง  พัฒนาชั้น
เรียนให้เป็นชั้นเรียน

เชิงบวก 

        1,360  
0 

        
1,360  

ปรับปรุงห้องเรียนเป็นชั้นเรียนเชิงบวก 
(ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)  

ปรับปรุง  พัฒนาชั้น
เรียนให้เป็นชั้นเรียน

เชิงบวก 

          500  
0 

          
500  

ปรับปรุงห้องเรียนเป็นชั้นเรียนเชิงบวก  
(ห้องเรียนภาษาจีน) 

ปรับปรุง  พัฒนาชั้น
เรียนให้เป็นชั้นเรียน

เชิงบวก 

        1,340  
        1,340 0 

ห้องเรียนคุณภาพ คณิตศาสตร์ 321 แผนการจัดกิจกรรม/
ตารางปฏิบัติงาน 

        2,500  
        2,500 0 

การจัดชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ 

แผ่นป้ายความรู้-วิถี
ปฏิบัติ         4,000  

        0         
4,000 

ปรับปรุงห้องเรียนเป็นชั้นเรียนเชิงบวก   วางแผนการปรับปรุง  
พัฒนาชั้นเรียนให้

เป็นชั้นเรียนเชิงบวก 

500 
 

500 
 

0 
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20.พัฒนาการ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็น
ระบบ และนำ
ผลไปพัฒนา 

พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล  

     322,236  
203,057 119,179 

พัฒนาระบบงานทะเบียน  

      70,320 
43,265 

27,055 

การประกันคุณภาพการศึกษา  
     

127,102.67  

51,012 
76,090.76 
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21.แลกเปลี่ยน
เรียนรู้   เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน   
อย่างเป็น
ระบบ( PLC ) 
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22.สวน
พฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน 

สวนพรรณไม้ประจำโรงเรียน       

      27,720  

0       
27,720 
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23.เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดการเรียนการสอน  

21,000 
2,540 18,460 

 ปรับปรุงฐานการเรียนรู ้  

21,000 
21,000 0 
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23.โรงเรียน
สุจริต 

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
การ์ตูนสร้างสรรค์ต้านทุจริต 

ทำหนังสือการ์ตูน  
โดยมีโครงเรื่องเป้น
เรื่องความ สุจริต 

1,510 
 

1,340 170 

สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 
ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  และ ป.ป.ช. สพฐ.
ชุมชน 

 

500 

0 

500 
ค่ายเยาวชน  “คนดีของแผ่นดิน”  

8,600 

0 

8,600 
กิจกรรม  “บริษัทสร้างการดี”    บริษัท

ดอกไม้จันทน์ 
1,800 

0 
1,800 

 

    บริษัทปุ๋ยใบไม้ 300 
0 

300 

     บริษัท SNK 
SHOP 

300 
0 

300 

กิจกรรม ประกวดสื่อสร้างสรรค์  ต้าน
ทุจริต 
 

 

3,000 
 

0 
3,000 
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25.โรงเรียน
ปลอดขยะ 

การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  2,000 0 2,000 

ศรีนครร่วมใจ รู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 10,000 3,930 

6,070 
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  การทำเขตพ้ืนที่ของ

นักเรียน 
 

    6,138.00  
 

6,138.00 

0 
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26.เครือข่าย
โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ 

ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 

 6,690 
 

4,960 1,730 
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27.พัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 

 25,700 

9,983 15,717 
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28.
สถานศึกษา
ปลอดภัย 

สถานศึกษาปลอดภัย อบรมการป้องกัน
การระงับอัคคีภัย  

และฝึกซ้อมดับเพลิง  
อพยพหนีไฟ 

        5,700  3,000 2,700 

 พ่ีสอนน้อง เรื่อง 
“ภัยจากเทคโนโลยี” 

        1,000  0         
1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


