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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย            
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
82 24,000 บ. 27,000 บ.  51,000 บ. พ.ค.64–เม.ย.65 ครวูันเพ็ญ  ครกูรวกิาร ์

ครอุไรรัตน์  ครอูมรรัตน ์
ครชูณัธดานนัภ ์ ครลัูดดา 
ครศูักดิ์สิทธิ์ ครวูราภรณ ์  
ครปูรัชญาฎา  ครสิูทธิชัย    

น.3 น.1 ล.2 
ก.1,2, 
3,4,5 
 

ม.1 
ม.3 
 

กิจกรรมวนัส ำคญัทำงภำษำไทย 82  4,000 บ.  4,000 บ. พ.ค.64-ต.ค.64 ครอูุไรรัตน์และคณะ    

กิจกรรมคำ่ยภำษำไทย 82  20,000 บ.  20,000 บ. พ.ค.64–เม.ย.65 ครสูิทธิชัยและคณะ   
กิจกรรมแข่งขันทักษะภำษำไทย 82  3,000 บ.  3,000 บ. พ.ค.64–เม.ย.65 ครอูมรรัตนแ์ละคณะ 
กิจกรรมพัฒนำสื่อกำรเรียนกำร
สอนภำษำไทย 

82 24,000 บ.   24,000 บ. พ.ค.64–เม.ย.65 ครชูณัธดำนันภ์และคณะ 
 

2 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู ้ 77 - -  - พ.ค.64–มี.ค.65 ครวูันเพ็ญ  ครกูรวกิาร ์

ครลัูดดา ครอุไรรัตน์   
ครศูักดิ์สิทธิ์ ครวูราภรณ ์  
ครปูรัชญาฎา  ครสิูทธิชัย   
ครอูมรรัตน์ ครสุูกัญญพร 

น.3 น.2 ล.2 
ก.1,2, 
5 
 

ม.3 
 

3 โครงการอ่านเพื่อการเรียนรู ้ 82 3,000 บ. 4,000 บ.  7,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครวูันเพ็ญ   ครกูรวกิาร ์

ครปูรัชญาฎา  ครลูัดดา  
ครอูุไรรัตน์  ครสุูกัญญพร 
ครศูักดิ์สิทธิ์ ครวูราภรณ์    

ครสูิทธิชัย  ครอูมรรัตน ์

น.3 น.1 ล.2 
ก.1,3 

ม.1,3 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย            
3 โครงการอ่านเพื่อการเรียนรู้(ต่อ) 82 3,000 บ. 4,000 บ.  7,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครวูันเพ็ญ   ครกูรวกิาร ์

ครปูรัชญาฎา  ครลูัดดา  
ครอูุไรรัตน์  ครสุูกัญญพร 
ครศูักดิ์สิทธิ์ ครวูราภรณ์    

ครสูิทธิชัย  ครู
อมรรัตน ์

น.3 น.1 ล.2 
ก.1,3 

ม.1,3 

 กิจกรรมอำ่นคล่องเขยีนคล่อง   4,000 บ.  4,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูปรัชญำฎำ และคณะ 
กิจกรรมกำรอ่ำนตำมแนว PISA  3,000 บ.   3,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครวูันเพ็ญ และคณะ 

4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

82   3,000 บ. 
 

  3,000 บ.  
 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูวันเพ็ญ   ครูกรวกิาร ์
ครูปรัชญาฎา  ครูลัดดา  
ครูอุไรรัตน์  ครูสุกัญญพร 
ครูศักดิ์สิทธิ์ ครูวราภรณ์    
ครูสิทธิชัย  ครูอมรรัตน ์

น.3 น.1 ล.2 
ก.1,3 

ม.1,3 

 กิจกรรมบูรณำกำรงำนสวน
พฤกษศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

82  3,000 บ.  3,000 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครูวรำภรณ์ และคณะ    
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

           

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

82 76,000 บ.  
 

40,000 บ.  76,000 บ. 
อุดหนนุ 

40,000 บ. 
กิจกรรมฯ 

 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูขนิษฐา   
ครูปัทมา  ครูสุภาพร 
ครูประวิทย์  ครูชลธิชา 
ครูค านึง  ครูปิยะวัจน ์
ครูพรรณทิพา  ครณูรงค ์
ครูศริญญา  ครูโยษิตา  
ครูไพรินทร์  ครูสิทธิชัย 
คณะครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  

น.3 น.1-2 ล.2 
ก.1,2, 
4,5 
ล.3 
ก.1,2 
 

ม.1 
ม.3 
 

 กิจกรรมที่  1  พัฒนำสื่อและ
จัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร ์

 10,000 บ. 
 

30,000 บ. 
 

 40,000 บ. 
 

พ.ค.64–ก.พ.65 
 

ครูปิยะวัจน ์
ครูพรรณทิพำ 

กิจกรรมที่  2  พัฒนำทักษะ 
กำรอ่ำน คดิวิเครำะห์ คดิอย่ำงมี
วิจำรณญำณผู้เรียน 

 1,000 บ.   1,000 บ. 
  

พ.ค.64–ก.พ.65 ครูณรงค ์
ครูศริญญำ 
ครูโยษิตำ 

กิจกรรมที่  3  นิเทศกำรจดักำร
เรียนกำรสอน 

 2,000 บ. 
 

  2,000 บ. 
  

พ.ค.64–ก.พ.65 ครูขนิษฐำ   
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

           

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

82 76,000 บ.  
 

40,000 บ.  76,000 บ. 
อุดหนนุ 

40,000 บ. 
กิจกรรมฯ 

 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูขนิษฐา   
ครูปัทมา  ครูสุภาพร 
ครูประวิทย ์ ครูชลธิชา 
ครูค านึง  ครูปิยะวัจน ์
ครูพรรณทิพา  ครณูรงค ์
ครูศริญญา  ครูโยษิตา  
ครูไพรินทร์  ครูสิทธิชัย 
คณะครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  

น.4 น.1-2 ล.2 
ก.1,2, 
4,5 
ล.3 
ก.1,2 
 

ม.1 
ม.3 
 

 กิจกรรมที ่4  ส่งเสริม พัฒนำ
ทักษะทำงวิทยำศำสตร ์
 

 4,000 บ.   4,000 บ. พ.ค.64–ก.พ.65 ครูขนิษฐำ 
ครูประวิทย ์
ครูไพรินทร์ 

กิจกรรมที ่5  ค่ำยวิทยำศำสตร์
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำยในและ
ภำยนอกสถำนที ่

 17,000 บ. 10,000 บ.  27,000 
  

พ.ค.64–ก.พ.65 ครูปัทมำ 
ครูสุภำพร 
ครูชลธิชำ 

กิจกรรมที่  6  พัฒนำแหล่งเรียนรู้
และห้องปฏิบตัิกำรวิทยำศำสตร์
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รูปแบบออนไลน ์

 42,000 บ.   42,000 บ. พ.ค.64–มิ.ย.65 ครคู ำนึง 
ครูณรงค์   
ครูสิทธิชัย 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

           

2 โครงการการเรยีนรู้บูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  

82  5,000 บ. 
 

 5,000 บ. 
 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูขนิษฐา   
ครูปัทมา  ครูสุภาพร 
ครูประวิทย ์ ครูชลธิชา 
ครูค านึง  ครูปิยะวัจน ์
ครูพรรณทิพา  ครณูรงค ์
ครูศริญญา  ครูโยษิตา  
ครูไพรินทร์  ครูสิทธิชัย 
คณะครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  

น.4 น.1-2 ล.2 
ก.1,2, 
4,5 
ล.3 
ก.1,2 
 

ม.1 
ม.3 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 

           

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และการจัดการเรียนการสอน
สาระเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)์ 

72 12,500 บ. 
 

  12,500 บ. 
 

พ.ค.64–ม.ค.65 ครูสามารถ  
ครูอัญชลี    
ครูปิยะฐิฎาร์   
ครูสิรินทิพย ์
ครูธนพร 

น 2,3 น.1,3 ล.1 
ก.2 
ล.2 
ก.5 
ล.3 
ก.2 
ล.4 
ก.2 

ม.1,3 
 

 พัฒนำแหล่งเรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(คอมพวิเตอร์) 

 10,000 บ. 
 

  10,000 บ. 
 

พ.ค.64–ม.ค.65 ครูสำมำรถ  
ครูอัญชลี    
ครูปิยะฐฎิำร์   
ครูสิรินทิพย์ 
ครูธนพร 

นิทรรศกำรแลกเปล่ียนเรียนรูด้้ำน
วิชำกำร 

 2,500 บ. 
 

  2,500 บ. 
 

พ.ค.64–ม.ค.65 ครูสำมำรถ  
ครูอัญชลี    
ครูปิยะฐฎิำร์   
ครูสิรินทิพย์ 
ครูธนพร 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์            
1 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์
 

77 42,000 บ. 40,000 บ.  42,000 บ. 
อุดหนนุ 

40,000 บ. 
กิจกรรมฯ 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครนูงลักษณ ์ครธูวชั 
ครูสุจิราภรณ์   
ครูปภัสรา ครณูชญาดา   
ครูญาณศิา ครูสมชาย   
ครูปวติรา ครูพชร ครสุูขุม 
ครูวรยิา 

น.2,3 น.1,2 ล.2 
ก.1,2 
 

ม.1,ม.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน
คณติศำสตร ์

 21,000 บ.   21,000 บ. พ.ค.64–ธ.ค.64 ครูนงลักษณ์ และคณะ 

กำรจดักำรเรียนรู้แบบโครงงำน  8,000 บ.   8,000 บ. มิ.ย-ม.ค.65 ครูนงลักษณ์ และคณะ 
กำรแข่งขนัทักษะวิชำกำรกลุ่มสำระ
กำรเรยีนรูค้ณติศำสตร ์

  3,000 บ.  3,000 บ. มิ.ย-ม.ค.65 ครูพชร และคณะ 

นิทรรศกำรแลกเปลีย่นเรียนรูด้ำ้น
วิชำกำรกลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณติศำสตร ์

 8,000 บ.   8,000 บ. มิ.ย-ม.ค.65 ครูสุจิรำภรณ์ และคณะ 

ค่ำยคณิตศำสตร ์  - 18,000 บ.  18,000 บ. พ.ค.64-ก.ค.64 ครูสุขุม และคณะ 

คลินิกคณิตศำสตร ์   2,000 บ.-  2,000 บ. มิ.ย.64-ม.ค.65 ครูวริยำ และคณะ   
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์            
1 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์
 

77 42,000 บ. 40,000 บ.  42,000 บ. 
อุดหนนุ 

40,000 บ. 
กิจกรรมฯ 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครนูงลักษณ ์ครธูวชั 
ครูสุจิราภรณ์   
ครูปภัสรา ครณูชญาดา   
ครญูาณศิา ครูสมชาย   
ครูปวติรา ครูพชร ครสุูขุม 
ครูวรยิา 

น.2,3 น.1,2 ล.2 
ก.1,2 
 

ม.1,ม.3 
 

 พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศกำรเรียนรูค้ณติศำสตร์ 

 - 12,000 บ.  12,000 บ. มิ.ย.64-ธ.ค.64 ครูปวิตรำ และคณะ    

กำรเรยีนรู้บรูณำกำรสู่อำเซยีนศกึษำ  -    พ.ค.64–ม.ค.65 ครูปภัสรำ และคณะ    

กำรเรียนรู้บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง  -    พ.ค.64–ม.ค.65 ครูญำณิศำ และคณะ    

นิเทศกำรเรียนกำรสอน  -    พ.ค.64–ม.ค.65 ครูณชญำดำและคณะ    

สอนเสริม  3,000 บ.   3,000 บ. พ.ค.64–ม.ค.65 ครูสมชำยและคณะ    

กำรแข่งขันเกม 24 เพชรพนมฉัตร   5,000 บ.  5,000 บ. พ.ค.64–ม.ค.65 ครูสุขุม และคณะ 

Fanpage คณติศำสตร ์  2,000 บ.   2,000 บ. พ.ค.64–ม.ค.65 ครูวริยำ และคณะ   

2 โครงการการเรยีนรู้บูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

70  3,000 บ. 
 

 3,000 บ. 
 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูนงลักษณ ์ ครธูวัช  ครูปภัสรำ 
ครณูชญำดำ  ครญูำณศิำ  
ครูสมชำย  ครูสุจิรำภรณ์   
ครูปวติรำ ครูพชร ครสูุขมุ 
ครูวรยิำ   

น.4 น.1-2 ล.2 
ก.1,2, 
4,5 
ล.3 
ก.1,2 

ม.1 
ม.3 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ            
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
 

100 55,500 บ. 20,000 บ.   75,500 บ. 
  

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูประสพโชค 
ครูสุเมธ ีครูค ารณ  
ครนูงคน์ุช ครู
ล าใย 
ครูธนะสิทธิ ์

น.1 น.1,2 ล.2 
ก.1-3 
 

ม.1, 
ม.3, 
 

 กิจกรรมพัฒนำกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม 
สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

 20,500 บ.   20,500 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครูประสพโชค 
ครูสุเมธ ีครูค ำรณ  
ครูนงค์นชุ ครูล ำใย 
ครูธนะสิทธิ ์ 

กิจกรรมแข่งขันทักษะและส่งเสริมควำม
เป็นเลิศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

  20,000 บ.  20,000 บ. พ.ค.64–ก.พ.65 

กิจกรรมพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

 35,000 บ.   35,000 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 

2. โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
 

100  3,000 บ. 
 

 3,000 บ. 
 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูประสพโชค 
  

น.1 น.1,2 ล.2 
ก.1-3 
 

ม.1 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 

รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

           

1 โครงการยกระดับคณุภาพ
ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

82 66,000 บ. 
 

30,000 บ. 
 

 
 

 

96,000 บ. 
 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูเผ่าไทย และครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

น.2,3 น.1-2 ล.2 
ก.2.4,5 
ล.3 
ก.2 

 

ม.1 
ม.3 

 กิจกรรมพัฒนำสื่อเทคโนโลย ี  30,000 บ. 10,000 บ.  40,000 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครูอังคณำ ครูอัญชนำ 
ครูวรัญญำ 

กิจกรรมวนัส ำคญัของชาต ิ  30,000 บ.   30,000 บ. พ.ค.64-ม.ีค.65 ครูจันทร์แรม ครูสุภำวด ี
ครูอัญชนำ 

กิจกรรมนิเทศกำรเรียนกำร
สอน กลุ่มสำระ  กำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

 6,000 บ.   6,000 บ. พ.ค.64-ม.ีค.65 ครูวรัญญำ  
ครูสุภำวด ี
 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร และส่งเสริมควำมเป็น
เลิศทำงสังคมศึกษำ 

  15,000 บ.  15,000 บ. พ.ค.64-ม.ีค.65 ครูปภำวรำ ครูเจนวิทย ์
ครูเผ่ำไทย 

กิจกรรมนิทรรศกำรสังคมก้ำว
ไกล (Open House) 

  5,000 บ.  5,000 บ. พ.ค.64-ม.ีค.65 ครูปวิช  
ครูธงชัย 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 

รวม เวลาด าเนนิการ ผูร้ับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

           

2 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

77  3,000 บ.   3,000 บ.  พ.ค.64–มี.ค.65 ครูฉัตรชัย   
ครสุูชาติ   
ครปูภาวรา    
ครูกลุ่มสาระสังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

น.3 น.1,2 ล.2 
ก.4,5 
ล.3 
ก.2 
 

ม.3 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

           

1 โครงการยกระดับคณุภาพ
ผู้เรียน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
 

82 20,500 บ.   20,500 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครูวิชุดำ ครูศศิวงษ ์
ครูพัฒนพล ครูพิสิฐ 
ครูพิมพ์พิมล 

น.1,3,4 น.1,2,
3 

ล.2 
ก.1-4 
 

ม.1 
ม.3 

 - กำรแข่งขันทักษะและส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศทำงสุขศึกษำฯ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

  10,800  10,800 พ.ค.64–มี.ค.65 ครูวิชุดำ ทองหำญ 
และคณะ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
 การแข่งขนัทักษะ  

82  59,200 บ. 
100,000 บ. 

 59,200 บ. 
100,000 บ. 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูวิชุดา ครูศศิวงษ ์
ครูพัฒนพล ครูพิสิฐ 
ครูพิมพ์พิมล 

น.1 น.1 ล.2 
ก.1 

ม.1 

3 โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

93  3,000 บ 
 

  3,000 บ.  
 

พ.ค.64–มี.ค.65 คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 

น.3 น.1,2 ล.2 
ก.4,5 
ล.3 
ก.2 

ม.3 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ            
1 โครงการยกระดับคณุภาพนกัเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
82 88,487 บ. 45,494 บ. 

 
 136,981 บ. 

  
พ.ค.64–เม.ย.65 ครูประยงค ์

ครูวิทยา   
ครูณรงคศ์ักดิ์   
ครูกัลยา 
ครธูิดารัตน ์ 
ครูจันทร์จิรา  

น.1,2 น.1,2 ล.2 
ก.1,2,4 
ล.4 
ก.1 
 
 

ม.1,ม.3 
 

กิจกรรมพัฒนำสื่อและกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 

 88,487 บ.   88,487 บ. พ.ค.64–เม.ย.65 ครูประยงค ์
ครูวิทยำ   
ครูณรงค์ศกัดิ ์  
ครูกัลยำ 
ครูธิดำรัตน ์ 
ครูจันทร์จิรำ  

กิจกรรมฝึกทักษะแขง่ขัน นิทรรศกำร
และโอเพ่นเฮ้ำ 

 

 

45,494 บ.  

45,494 บ. 

พ.ค.64–เม.ย.65 

2 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

93  3,000 บ.   3,000 บ.  
 

พ.ค.64–เม.ย.65 คณะครกูลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 

น.3 น.1,2 ล.2 
ก.4,5 
ล.3 
ก.2 

ม.3 

 
 
 



 72 
 

 

ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ            
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการ

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  

77 36,000 บ. 40,000 บ.  76,000 บ. เม.ย.64–มี.ค.65 ครูกนกววรรณ 
ครูมาลัย ครูสินี  
ครธูีรญาณ 
ครูสุดสวาท 
ครูภัสราภรณ์   
ครูศิริพร ครูศุภกิา   
ครูปาริฉัตร 
ครูสุนทร ีครูศาศวัต 

น.2,3 น.1 ล.2 
ก.1,2, 
3,4,5 

ม.1 
ม.3 
 

 1. กิจกรรมพัฒนำสื่อและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

 36,000 บ.   36,000 บ. เม.ย.64–มี.ค.65 ครูมำลยั ครูปำริฉตัร  
ครูศิริพร ครูสินี  
ครูกลุ่มสำระฯ 
(อังกฤษ) 

 2. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
 

 - 
 

 

 

 -- เม.ย.64–มี.ค.65 ครูกนกวรรณ ครู
สุดสวำท 
ครูภัสรำภรณ์  
ครูกลุ่มสำระฯ 
(อังกฤษ) 

 3. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร 
 

  4,190 บ. 

 

 4,190 บ. เม.ย.64–มี.ค.65 ครูศิริพร  ครูศุภิกำ    
ครูกลุ่มสำระฯ 
(อังกฤษ) 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ            
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการ

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  

77 36,000 บ. 40,000 บ.  76,000 บ. เม.ย.64–มี.ค.65 ครูกนกววรรณ 
ครูมาลัย ครูสินี  
ครธูีรญาณ 
ครูสุดสวาท 
ครูภัสราภรณ์   
ครูศิริพร ครูศุภกิา   
ครูปาริฉัตร 
ครูสุนทร ีครูศาศวัต 

น.2,3 น.1 ล.2 
ก.1,2, 
3,4,5 

ม.1 
ม.3 
 

 4. กิจกรรมนิทรรศกำรผลงำนนักเรียน   2,840 บ. 

 

 2,840 บ. 
 

 เม.ย.64–มี.ค.65 ครูศิริพร  ครูศุภิกำ    
ครูกลุ่มสำระฯ 
(อังกฤษ) 

5. กิจกรรมวันส ำคญัทำงวัฒนธรรม 
ตะวันตก ( คริสตม์ำส )   

  

4,000 บ. 
 

  
 

4,000 บ. 
 

  
 
พ.ค.64–มี.ค.65 

ครูสุดสวำท   
ครูภัสรำภรณ ์  
ครูกนกวรรณ  
ครูศภุิกำ   
ครูกลุม่สำระฯ 
(อังกฤษ) 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

           

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ    

77 36,000 บ. 40,000 บ.  76,000 บ. เม.ย.64–มี.ค.65 ครูกนกววรรณ 
ครูมาลัย ครูสุดสวาท 
ครูธีรญาณ  ครูสินี 
ครูภัสราภรณ์ ครูสุนทรี   
ครูศิริพร ครูศุภกิา   
ครูปาริฉัตร ครูศาศวัต 

น.2,3 น.1 ล.2 
ก.1,2, 
3,4,5 

ม.1 
ม.3 
 

 6. กิจกรรมวันส ำคญัทำง
วัฒนธรรมตะวันออก ( ตรุษจีน ) 

  4,000 บ. 
 
 
 

 4,000 บ. 
 

พ.ค.64–มี.ค.65  
ครูศำศวตั ครภูัสรำภรณ ์  
ครูสุดสวำท ครูศิริพร 
ครูธีรญำณ   

7.ค่ำยภำษำและวัฒนธรรม   
 

(งบจดัสรร
เพิ่มเตมิ) 

 เม.ย.64–มี.ค.65 

8.กิจกรรมทัศนศึกษำ  - - 
 

- - ก.ค.64-มี.ค.65 ครูสุดสวำท  ครมูำลยั ครสูินี 
ครูกลุ่มสำระฯ (อังกฤษ) 

    

9.กิจกรรมเพชรพนมฉัตร พัฒนำ
ด้ำนกำรคดิอยำ่งมีวิจำรณญำณ 

 - 8,625 บ. 
 

- 8,625 บ. พ.ค.64-ส.ค.64 ครูภัสรำภรณ์ ครศูิริพร   ครู
กลุ่มสำระฯ (อังกฤษ) 

    

10.พัฒนำห้องเรียนคุณภำพ 
(จีน-เกำหลี-ญี่ปุ่น) 

  
16,345 บ. 

 

 16,345 บ. เม.ย.64–มี.ค.65 ครูศำศวตั ครูธีรญำณ  ครู
สุนทรี และครูกลุ่มสำระฯ 
ภำษำต่ำงประเทศ 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

           

2 โครงการบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ 

90 
 

- 3,000 บ. 

 

 

- 3,000 บ. 

 

พ.ค.64–มี.ค..65 ครูศาศวัต  
และครูกลุ่มสาระฯ 
(อังกฤษ) 

น.3 น.1,2 ล.2 
ก.4,5 
ล.3 
ก.2 

ม.3 


