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โรงเรียนพร้าววิทยาคม   อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม ่

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

 



 
 

ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ :  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีวินัย มีจิตส านึกรับผิดชอบ รักท้องถิ่น พร้อมเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 
ภายในปี 2567 
 
พันธกิจ : 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560)  
              และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

              คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

เป้าประสงค์ : 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562   
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 
3. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

ประเด็นกลยุทธ์ : 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามหลักสูตร 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 
4.. พัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
 
 



 
 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
ปี 2564 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับดีข้ึนไป 

92.84 93.39 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งใน 
และนอกสถานศึกษา  

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตรแกนกลาง 
2551 ฉบับปรับปรุง 
2560)  และหลักสูตร
ระกาศนียบัตร   
วิชาชีพ 2562 

ร้อยละของผู้เรียน 
มีคุณภาพตามหลักสูตร 
แกนกลาง 2551 
ฉบับปรับปรุง 2560)  
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 2562  
ตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตร 

80 81 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามหลักสูตรแกนกลาง 
2551 ฉบับปรับปรุง 2560) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2562 โดยการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญโดยใช้วิธีการ 
ที่หลากหลาย สร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
ปี 2564 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

92.59 93.01 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์โดยการจัด
ประสบการณ์ กิจกรรม 
ในรูปแบบที่หลากหลายและ
การบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก  

 
 
 



 
 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
ปี 2564 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 (มุ่งเน้น
ทักษะการใฝ่เรียนรู้ 
การคิดวิเคราะห์  
การแก้ปัญหา การสร้าง 
และน าเสนอนวัตกรรม       

ร้อยละของผู้เรียน 
มีทักษะการใฝ่เรียนรู้   
ระดับดีข้ึนไป 

71 72 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยความร่วมมือ 
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ 
นอกสถานศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ระดับดีข้ึนไป 

88.10 88.25 

ร้อยละของผู้เรียน 
มีทักษะการแก้ปัญหา    
ระดับดีข้ึนไป 

89.20 89.40  

ร้อยละของผู้เรียน 
มีทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีทีป่ลอดภัย
ระดับดีข้ึนไป 

97.50 98.00  

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
ปี 2564 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

1. ครูมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของครู 
มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงระดับ
ดีขึ้นไป 

100 100 พัฒนาครูให้มีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดได้ 
และปฏิบตัิจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน 

2. ครูสามารถปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของครู 
มีความสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
วิชาชีพตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

100 100 พัฒนาครูให้มีสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวชิาชีพ
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาครูใน
รูปแบบที่หลากหลายและ
ส่งเสริมครูเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 

 
 



 
 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
                          ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
ปี 2564 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

1. สถานศึกษา 
มีหลักสูตรเหมาะสม
สอดคล้องกับท้องถิ่น
และสังคมล้านนา   

สถานศึกษามีหลักสูตร 
เหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษาท้องถิ่น
และสังคมล้านนา  
ระดับยอดเยี่ยม  

100 100 พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ท้องถิ่นและ
สังคมล้านนาโดยการ 
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  

2. สถานศึกษามี
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

สถานศึกษามี
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับยอดเยี่ยม 

100 100 พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

3. สถานศึกษามีการ
วัดผล  ประเมินผล 
ในรูปแบบที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง 

สถานศึกษามีการวัดผล
ประเมินผลในรูปแบบ 
ที่หลากหลายตาม
สภาพจริง 
ระดับยอดเยี่ยม 

100 100 พัฒนาการวัดผลประเมินผล
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการ 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ที่หลากหลาย มีการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือ 
และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
ปี 2564 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

1. สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ   

สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ระดับยอดเยี่ยม  

100 100 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ  

2. บริหารจัดการคุณภาพ    
ของสถานศึกษาบรรลุ   
ตามเป้าหมายการ
พัฒนา 

บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา ระดับดีเลิศ 

100 100 บริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษาบรรลุ 
ตามเป้าหมายการพัฒนา
โดยการเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา และ
การนิเทศ ก าหับ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน 
ที่เป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  
(1 เมษายน -30 กันยายน 2565) 

 
 กลุ่ม จ านวน  เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินบ ารุง 

การ 
ศึกษา 

 รวม 

 โครงการ/                 เงินอุดหนุนรายหัว   เงินเรียนฟรี  เงินอื่นๆ งบประมาณ 
 กิจกรรม งบจัดสรร งบ

ด าเนินงาน  
   งบพัฒนา     
   คุณภาพฯ   

15 ปี  ทุกประเภท 

1. บริหาร 
งานวิชาการ 

        

  1.1 พัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการกลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

5/64 442,425 - - 4,057,846 - - 4,500,271 

  1.2 พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีน 
(กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ 
12 กลุ่ม) 

12/74 740,000 - - - - - 740,000 

2. อ านวย 
การ 

4/16 94,594 2,033,771 - - 3,804,360 - 5,932,725 

3. บริหาร
ทั่วไป 

3/10 567,564 - - - - - 567,564 

4. บริหาร 
งานกิจการ    
นักเรียน 

 
3/37 

 
331,079 - - - - 28,270 359,349 

5. นโยบาย
และพัฒนา
คุณภาพ 
การศึกษา 

 
3/10 

 
47,297 - - - - - 47,297 

6. งบส ารอง
จ่าย 

- - - 2,172,970 - - - 2,172,970 

รวมท้ังหมด 30/211 3,405,384 2,033,771 2,172,970 4,057,846 3,804,360 28,270 14,320,176 

 
 
 
 



 
 
 

โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,182,425  บาท 

 
โครงการ: พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาระบบจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 25,500.00 

งบจัดสรร 
2  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล 46,000.00 
3  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 15,300.00 
4  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการเรียนรู้ 750.00 

รวม 87,550.00 
  
โครงการ: พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8,500.00 

งบจัดสรร 
2  พัฒนาการเรียนรู้ทักษะช่างเชื่อม 100,000.00 
3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 107,875.00 

รวม 216,375.00 

 
โครงการ: ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 42,500.00 

งบจัดสรร 

2  ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000.00 
3  ความส าเร็จสู่รั้วมหาวิทยาลัย 5,000.00 
4  แนะแนวการศึกษาต่อเพ่ือเส้นทางแห่งอนาคต         

ทางการศึกษา 
4,000.00 

5  เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้สู่การศึกษาต่อและอาชีพ 2,000.00 
6  ทุนการศึกษา 2,000.00 
7  อาเซียนศึกษาและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 2,000.00 

รวม 62,500.00 
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โครงการ: พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 

1  กิจกรรมวิชาการ (Open House Phraowittayakom) 200,000.00 

เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2565 
2,619,875 บาท 
และเหลือจ่าย 

เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2564 
1,437,971 บาท 

2  กิจกรรมวิชาการ (ยกระดับผลสัมฤทธิ์) 20,000.00 
3  กิจกรรมวิชาการ (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เรียนรวม) 2,000.00 
4  กิจกรรมวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 500,000.00 
5  กิจกรรมวิชาการ                                             

(ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ   
ดีเยี่ยม) 

17,000.00 

6  กิจกรรมวิชาการ                                           
(พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย) 

5,000.00 

7  กิจกรรมวิชาการ (ค่ายภาษาจีน) 30,000.00 
8  กิจกรรมวิชาการ (ค่ายศิลป์-กีฬา) 8,600.00 
9  กิจกรรมวิชาการ (พัฒนาทักษะกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ) 37,736.00 
10  กิจกรรมวิชาการ (การแข่งขันกีฬา PK. Cup) 17,575.00 
11  กิจกรรมวิชาการ (กีฬาสี) 76,536.00 
12  กิจกรรมวิชาการ (ค่ายบูรณาการ STEM Education) 22,495.00 
13  กิจกรรมวิชาการ (English on tour) 20,000.00 
14  กิจกรรมวิชาการ                                            

(ค่ายฝึกทักษะช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) 
15,000.00 

15  กิจกรรมคุณธรรม (เปิดเทอมสร้างสุข ปฐมนิเทศนักเรียน) 37,500.00 
16  กิจกรรมคุณธรรม (ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี) 300,000.00 
17  กิจกรรมคุณธรรม (ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21) 
100,000.00 

18  กิจกรรมคุณธรรม (ค่ายคุณธรรม ม.1 - ม.6) 50,864.00 
19  ทัศนศึกษา 350,000.00 
20  การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 129,000.00 
21  หนังสือเรียน 1,434,325.00 
22  กิจกรรมวิชาการ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างเชื่อม) 3,000.00 
23  กิจกรรมวิชาการ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์) 10,000.00 
24  กิจกรรมวิชาการ (วันภาษาไทย) 10,000.00 
 
 
 

https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=93
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=94
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=95
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=96
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=97
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=97
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=97
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=98
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=98
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=99
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=100
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=101
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=102
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=103
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=104
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=105
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=106
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=106
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=107
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=108
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=109
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=109
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=110
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=111
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=113
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=142
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=190
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=191
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=192


 
 
 
โครงการ: พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 

25  กิจกรรมวิชาการ (วันตรุษจีน) 10,000.00 เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2565 
2,619,875 บาท 
และเหลือจ่าย 

เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2564 
1,437,971 บาท 

26  กิจกรรมวิชาการ (สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ) 10,000.00 
27  การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 591,215.00 
28  ค่ายคุณธรรมดี ไม่มีศูนย์ 50,000.00 

รวม 4,057,846.00 

 
โครงการ: บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้(วัสดุกลุ่มสาระ) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
16,000.00 

งบจัดสรร 
 

2  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11,000.00 
3  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7,000.00 
4  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12,000.00 
5  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
9,000.00 

6  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา              5,000.00 
7  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4,000.00 
8  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     

(คหกรรม) 
2,000.00 

9  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(ธุรกิจ) 2,000.00 
10  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

(อุตสาหกรรม) 
5,000.00 

11  บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
(เกษตกรรม) 

2,000.00 

12  บริหารจัดการงานแนะแนว 1,000.00 
รวม 76,000.00 

จ านวนโครงการรวม 5 โครงการ    
จ านวนกิจกรรมรวม 64 กิจกรรม 
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โครงการกลุ่มอ านวยการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,128,365 บาท  

โครงการ: ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ 532,500.00 งบด าเนินงาน 

รวม 532,500.00 
 

โครงการ: การบริหารจัดการงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  เบิกจ่ายค่าตอบแทน (วิทยากร) 45,000.00 

งบด าเนินงาน 
1,388,771 บาท 

และเงินบ ารุงการศึกษา 
647,000 บาท 

 

2  เบิกจ่ายค่าใช้สอย (เบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าชดเชย
น้ ามันเชื้อเพลิง เหมาบริการ) 

700,000.00 

3  เบิกจ่ายค่าวัสดุ (กระดาษหมึกเครื่องโรเนียวและ
เครื่องถ่ายเอกสาร) 

488,771.00 

4  เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า            
ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เนต ค่าไปรษณีย์) 

802,000.00 

รวม 2,035,771.00 

 
โครงการ: จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  จัดจ้างบุคลากร 1,449,280.00 

เงินบ ารุงการศึกษา 
 

2  จัดจ้างครูชาวต่างชาติ 1,086,960.00 
3  จัดจ้างครูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 621,120.00 

รวม 3,157,360.00 
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โครงการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มอ านวยการ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
10,000.00 

งบจัดสรร 
94,594 บาท 
งบด าเนินงาน 
112,500 บาท 

2  ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 2,500.00 
3  พัฒนาการเงินและบัญชี 25,000.00 
4  พัฒนางานธุรการ 9,594.00 
5  พัฒนางานพัสดุ 20,000.00 
6  พัฒนางานบุคลากร 30,000.00 
7  พัฒนางานปฎิคม 10,000.00 
8  อบรมพัฒนาครูและบุคลากรปีการศึกษา 2565 100,000.00 

รวม 207,094.00 
 
จ านวนโครงการรวม 4 โครงการ    
จ านวนกิจกรรมรวม 16 กิจกรรม 
 

โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 567,564 บาท 

 
โครงการ: กลุ่มงานบริการ         
 ที่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  งานประชาสัมพันธ์ 109,750.00 

 
งบจัดสรร 

 

2  สัมพันธ์ชุมชน 125.00 
3  โยธวาทิต 10,000.00 
4  ซ่อมบ ารุง 125.00 

รวม 120,000.00 
 
โครงการ: กลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป    
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  ส านักงาน/ธุรการ 25,000.00  

งบจัดสรร 
 

2  ประกันคุณภาพกลุ่ม 5,000.00 
รวม 30,000.00 
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โครงการ: พัฒนางานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 

1 
 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท างานส าหรับนักการภาร
โรง 

30,000.00 

งบจัดสรร 
 

2  พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 80,000.00 
3  งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง 257,564.00 
4  งานโสตทัศนูปกรณ์และระบบไฟฟ้า 50,000.00 

รวม 417,564.00 
 
จ านวนโครงการรวม 3 โครงการ    
จ านวนกิจกรรมรวม 10 กิจกรรม 

 

โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 331,079 บาท 

 
โครงการ: พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                   
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2,800.00 

งบจัดสรร 

2  โภชนาการ 5,540.00 
3  อนามัย 29,075.00 
4  อย.น้อย 3,891.00 
5  ปัจฉิมนิเทศ 39,960.00 
6  เลือกตั้งสภานักเรียน 20,960.00 
7  อบรมสภานักเรียน 45,710.00 
8  ศึกษาดูงานสภานักเรียน 2,200.00 
9  ธนาคารโรงเรียน 11,769.00 
10  อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวินัยเชิงบวก 11,560.00 
11  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 50,622.00 

รวม 224,087.00 
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โครงการ: ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์      
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  คุณธรรมทั้งระบบ ( คณะสี ) 5,000.00 

งบจัดสรร 

2  คุณธรรมทั้งระบบ ( อารยเกษตร ) 18,427.00 
3  วันส าคัญทางศาสนา ประเพณี                                     

( วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ) 
2,200.00 

4  วันไหว้ครู 3,600.00 
5  วันลอยกระทง 4,100.00 
6  วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 18,400.00 
7  แบบอย่างที่ดีมีค่าที่สุด ( จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ) 3,600.00 
8  อบรมแกนน านักเรียน อารยเกษตร 4,000.00 
9  ปลูกวันแม่เก่ียววันพ่อ 4,500.00 
10  1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 11,700.00 

รวม 75,527.00 
     
โครงการ: โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  อบรมจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 1,500.00 

งบจัดสรร 

2  รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 7,450.00 
3  ฟุตบอล 5 คนต้านยาเสพติด 2,940.00 
4  ดนตรีต้านยาเสพติด 2,200.00 
5  การประกวดเต้นทูบีนัมเบอร์วัน 4,400.00 
6  การประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอล (ชาย-หญิง) 3,000.00 
7  ดนตรีบ าบัด (จิตอาสา) 250.00 

8 

การแข่งขันวอลเลย์บอลเขื่อนผากทูบีนัมเบอร์วันคัพ 
และการประกวดเต้น Cover To Be Number 
One ประจ าปี 2564 ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขื่อนผาก            

15,000.00 
 

*งบอ าเภอ 

9 
 วินัยสร้างคน ( ยาเสพติด สารวัตรนักเรียน รวมกับ
อบรมนักเรียนแกนน า)                                     

12,670.00 
 

*งบ ปปส. 

10  ร่วมด้วยช่วยกัน                                     200.00 *งบ ปปส. 
11  การคัดกรองและพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง       100.00 *งบปปส. 
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โครงการ: โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
12  การตรวจสารเสพติด                               100.00 *งบ ปปส. 
13  คลินิกเสมารักษ์                                     100.00 *งบ ปปส. 
14  เพ่ือนที่ปรึกษา 8,000.00  
15  ตู้แดงเสมารักษ์                                      100.00 *งบ ปปส. 

16 
 แต่งตั้งคณะกรรมการในการท างาน ประสาน 
ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานต่อผู้บริหาร 

1,725.00 งบจัดสรร 

รวม 59,735.00  
 
จ านวนโครงการรวม 3 โครงการ    
จ านวนกิจกรรมรวม 37 กิจกรรม 

 

โครงการกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 47,297 บาท 

งบส ารองจ่าย 472,970 บาท และงบเหลือจ่ายปีการศึกษา 2564   1,700,000 บาท 
 

โครงการ: พัฒนาระบบงานกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  บริหารส านักงานกลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
16,872.00 

งบจัดสรร 

2  ส่งเสริมและพัฒนางานนโยบายและประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

21,600.00 

3  พัฒนาระบบสารสนเทศ 1,125.00 
4  จัดท างานวิจัยสถาบัน 500.00 
5  จัดระบบควบคุมภายใน 7,200.00 

รวม 47,297.00 
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โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง 1,693,164.80 งบส ารองจ่าย  

472,970 บาท 
และงบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 2564   
1,700,000 บาท 

2 ชุคบอล 68,250.00 
3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน 211,555.20 

รวม 1,972,970.00 

 
โครงการ: ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1 สนับสนุนการด าเนินงานเมื่อเกิดเหตุการณ์       

แพร่ระบาดของ COVID19 ในสถานศึกษา 
100,000.00 

งบเหลือจ่าย 
ปีการศึกษา 2564 

2 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
เชื้อ COVID 19 

100,000.00 

รวม 200,000.00 
 
จ านวนโครงการรวม 3 โครงการ    
จ านวนกิจกรรมรวม 10 กิจกรรม 
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โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 740,000  บาท 

 
โครงการ: พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน ชั้น ม.1 
10,000.00 

งบจัดสรร 

2 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 10,000.00 
3 Distance teaching & Creative of Mathematic 10,000.00 
4 เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตวิถีใหม่ 10,000.00 
5 การพัฒนาการเรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
10,000.00 

6  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

10,000.00 

7 Mathematics Education Development 2022 10,000.00 
8 พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 10,000.00 
9 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
10,000.00 

10 พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา        
ค22201 และ ค22202 

10,000.00 

11 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 10,000.00 
รวม 111,000.00 
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โครงการ: พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 10,000.00 

งบจัดสรร 

2  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 10,000.00 
3  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 10,000.00 
4  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 และ IS 10,000.00 
5  พัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์ ชั้น ม.4 10,000.00 
6  พัฒนาการเรียนการสอนเคมี ชั้น ม.4 10,000.00 
7  พัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยา ชั้น ม.4 10,000.00 
8  พัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์ ชั้น ม.5 10,000.00 
9  พัฒนาการเรียนการสอนเคมี ชั้น ม.5 10,000.00 
10  พัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์ ชั้น ม.6 10,000.00 
11  พัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยา ชั้น ม.6 10,000.00 
12  พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี ชั้น ม.1 และ ม.4 10,000.00 
13  พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี ชั้น ม.2 และ ม.5 10,000.00 
14  พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี ชั้น ม.3 10,000.00 
15  พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี ชั้น ม.6 และ ปวช.1 10,000.00 
16  พัฒนาการเรียนการสอนเคมี ชั้น ม.6 10,000.00 

รวม 160,000.00 
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โครงการ: พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาการใช้ห้องสมุดด้วย

กระบวนการ Active Learning ระดับชั้น ม.1 
10,000.00 

งบจัดสรร 

2  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยกระบวนการ 
Active Learning ระดับชั้น ม.1 

10,000.00 

3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยกระบวนการ 
Active Learning ระดับชั้น ม.2 

10,000.00 

4  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยกระบวนการ 
Active Learning ระดับชั้น ม.3 

10,000.00 

5  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยกระบวนการ 
Active Learning ระดับชั้น ม.4 

10,000.00 

6  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยกระบวนการ 
Active Learning ระดับชั้น ม.5 

10,000.00 

7  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยกระบวนการ 
Active Learning ระดับชั้น ม.6 

10,000.00 

รวม 70,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=46
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=46
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=47
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=47
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=48
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=48
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=49
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=49
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=50
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=50
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=51
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=51
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=52
https://www.pwks.ac.th/plan/budget_control/project_manager/myActivityReport.php?act_id=52


 

 

โครงการ: พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 10,000.00 

งบจัดสรร 

2  Improve English Skills 10,000.00 
3  Talents Unlimited 10,000.00 
4  English For Fun 10,000.00 
5  My vocabulary book 10,000.00 
6  Tools of Titans 10,000.00 
7  การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนด้วยกระบวนการ      

Active learning ภายใต้สถานการณ์โควิด19 
10,000.00 

8  One day one story (English for life) 10,000.00 
9  English active learning for M.2 10,000.00 
10  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ 

Active Learning 
10,000.00 

11 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกระบวนการ 
Active Learning 

10,000.00 

12 Active Learning for M.1 10,000.00 
รวม 120,000.00 
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โครงการ: พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยรูปแแบบ

flipped classroom and active learning 
10,000.00 

งบจัดสรร 

2  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาม.2 ใน
เทคนิคการสอนแบบ Active learning 

10,000.00 

3  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาม.6 ใน
เทคนิคการสอนแบบ Active learning 

10,000.00 

4  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาม.4 ใน
เทคนิคการสอนแบบ Active learning 

10,000.00 

5  พัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาชั้นม.3ด้วยกระบวนการ 
Active learning 

10,000.00 

6  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาม.5โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ Active learning 

10,000.00 

7  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาม.1ด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

10,000.00 

รวม 70,000.00 
 

โครงการ: ส่งเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ(ศิลปะ,ดนตร,ีนาฏศิลป์)  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 10,000.00 

งบจัดสรร 
2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านดนตรี 1 10,000.00 
3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านดนตรี 2 10,000.00 
4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ 10,000.00 

รวม 40,000.00 
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โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 10,000.00 

งบจัดสรร 

2  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 10,000.00 
3  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 10,000.00 
4  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 10,000.00 
5  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 10,000.00 

รวม 50,000.00 
 
โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานธุรกิจ)  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาการบัญชีบริษัทจ ากัดและ

วิชากระบวนการจัดท าบัญชีด้วยกระบวนการ Active 
Learning ปีการศึกษา 2565 

10,000.00 

งบจัดสรร 2  พัฒนาการจัดการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นและวิชาการ
บัญชีกิจการซื้อขายสินค้าด้วยกระบวนการ Active 
Learning ปีการศึกษา 2565 

10,000.00 

รวม 20,000.00 
 
โครงการ: พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ คหกรรม 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ คหกรรม    

งานประดิษฐ์ 
10,000.00 

งบจัดสรร 
2  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาช่างขนมอบ 10,000.00 

รวม 20,000.00 
 
โครงการ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หมวดเกษตรกรรม)  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning การเลี้ยงสัตว์ 10,000.00 

งบจัดสรร 2  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning การปลูกพืช 10,000.00 
รวม 20,000.00 
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โครงการ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หมวดอุตสาหกรรม)  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  ยกผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะช่างพ้ืนฐาน 10,000.00 

งบจัดสรร 

2  ยกผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนแบบ 10,000.00 
3  ยกผลสัมฤทธิ์ด้านการงานอาชีพ 10,000.00 
4  ยกผลสัมฤทธิ์ด้านวัสดุงานช่าง 10,000.00 
5  ยกผลสัมฤทธิ์ด้านงานเชื่อมต่างๆ 10,000.00 

รวม 50,000.00 
 
โครงการ: พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ประเภทงบประมาณ 
1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว 10,000.00 

งบจัดสรร 
รวม 10,000.00 

 
จ านวนโครงการรวม 12 โครงการ    
จ านวนกิจกรรมรวม 74 กิจกรรม  

 
และโปรแกรมระบบแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน  
   (เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์https://www.pwks.ac.th/plan) 
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