
81 กิจกรรมทวิศึกษา สาขาการ

โรงแรม

37,500.00      37,500.00   เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการจัด

การศึกษา

หลักสูตรทวิศึกษา

สาขาการโรงแรม

วิชาการ

82 กิจกกรมทวิศึกษา สาขาการ

ท่องเท่ียว

เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการจัด

การศึกษา

หลักสูตรทวิศึกษา

สาขาการท่องเท่ียว

วิชาการ

83 กิจกรรมวัตผลและประเมินผล 113,332.00    113,332.00  เพ่ือจัดท าข้อมูล

เก่ียวกับงาน

ทะเบียนวัดผลท่ี

เป็นระบบคลอบ

คลุมและการ

ประเมินผลการ

เรียนการสอน 

วิชาการ

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ ค่าเคร่ืองแบบ
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรการ 7 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ ค่าเคร่ืองแบบ
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรการ 7 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

84 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะส าคัญ

ของผู้เรียนตามหลักสูตร

558.00          558.00        เพ่ือให้ครูผู้สอนมี

แบบประเมิน

สมรรถนะของ

ผู้เรียนและ

น าไปใช้ในการ

พัฒนาของผู้เรียน

ในแต่ละระดับช้ัน

วิชาการ

85 กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์

7,622.00        7,622.00     เพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีมีผลการ

เรียนต่ ากว่า

เกณฑ์ทุกรายวิชา

วิชาการ

86 กิจกรรมปรับประกาศนียบัตรนักเรียน 33,000.00      33,000.00   เพ่ือมอบผลการ

เรียนให้แก่นัก

รียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6

วิชาการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ ค่าเคร่ืองแบบ
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรการ 7 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

87 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 4,811.00        4,811.00      เพ่ือจัดกิจกรรม

ให้นักเรียนแสดง

ความยินดีกับ

นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6

 ท่ีจะต้องไป

ศึกษาต่อในระดับ

วิชาการ

88 กิจกรรมสอบ GAT/PAT,O-NET เพ่ือส่งเสริมและ

อ านวยความ

สะดวกให้

นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6

วิชาการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ ค่าเคร่ืองแบบ
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรการ 7 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

89 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 1,350.00        1,350.00      เพ่ือให้การบริหาร

จัดการเวลาเรียน

และกิจกรรมลด

เวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู้ได้อย่าง

เหมาะสมท้ังด้าน

วิชาการปฏิบัติ

เต็มตามศักยภาพ

 ตามความสนใจ

และความถนัด

วิชาการ

90 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

15,550.00      15,550.00   เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนมีทักษะ

ในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง

ยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ วิชา

วิชาการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ ค่าเคร่ืองแบบ
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรการ 7 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

91 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ วิทยาศาตร์

3,480.00        3,480.00     เพ่ือให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในระดับ

ต่างๆเพ่ิมข้ึนผ่าน

เกณฑ์มาตราฐาน

ตามหลักสูตร

วิชาการ

92 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ภาไทย

14,384.00      14,384.00   พ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนอ่านคล่อง

เขียนได้และ

วิเคราะห์เป็นมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตาม

หลักสูตร

วิชาการ

93 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ คณิตศาตร์

18,600.00      18,600.00   เพ่ือให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในระดับ

ต่างๆเพ่ิมข้ึนผ่าน

เกณฑ์มาตราฐาน

ตามหลักสูตร

วิชาการ
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โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน
วัตถุประสงค์/

ตัวช้ีวัด
กลุ่มงาน

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหาร ส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ ค่าเคร่ืองแบบ
ค่าอุปกรณ์การ

เรียน

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรการ 7 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

94 โครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียน

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1และ

ปีท่ี 4

1,320.00        1,320.00     เพ่ือปรับพ้ืน

ฐานความรู้ทาง

คณิตศาสตร์

ให้กับนักเรียนใหม่

 ช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี1 และปีท่ี 4

วิชาการ

รวมท้ังส้ิน 251,507.00   245,346.00 -            -            -            -             -             -             6,161.00      
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