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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ค่าร้อยละ ผลการปฏิบัติ 

อุดหนุน 
เรียน
ฟรี  

15 ปี 
รายได้ อุดหนุน 

เรียน
ฟรี  

15 ปี 
รายได้ อุดหนุน 

เรียน
ฟรี 

15 ปี 
รายได้ เป้า 

หมาย 
ผลการ
ปฏิบัต ิ

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่
บรรลุ 
เป้า 

หมาย 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสู่สากล 

ครูเฉลิมศักดิ์                   80 98.06    
   1.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ครูเฉลมิศักดิ ์ 2,000     1,937     63     
        

   1.2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ครูสุธาวด ี 2,000     0     2,000     
        

   1.3 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ครูณัฐนร ี 2,000     0     2,000     
        

        1) นักข่าววิทยาศาสตร ์                             
        2) 1 กลุ่ม 1 ผลิตภณัฑ์ (OGOP)                             
        3) วิทยาศาสตร์สญัจร                             
   1.4 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูเกรยีงศักดิ ์ 2,000     920     1,080     
        

   1.5 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ครูพรสรวง 2,000     1,442     558     
        

   1.6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

ครูวิมลพรรณ 2,000     0     2,000     
        

   1.7 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ครูเปรมรัศม ี 2,000     6,556     -4,556     
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ไม่
บรรลุ 
เป้า 
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   1.8 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 

ครูพนม 2,000     660     1,340     
        

   1.9 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหอ้งสมุดมี
ชีวิต และกิจกรรมสัปดาหร์ักการอา่น 

ครูวารณุ ี 5,000     6,893     -1,893     
        

   1.10 กิจกรรมนิทรรศการทางวชิาการ ครูเฉลมิศักดิ ์ 5,000     5,315     -315             
   1.11 กิจกรรมโครงการโรงเรยีนประชารัฐ 
(มัคคุเทศก์น้อย) 

ครูพรสรวง 3,000     0     3,000             
   1.12 กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้ ครูณัฐญิาภรณ ์   2,000     0     2,000           
   1.13 กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการ 

ครูณัฐญิาภรณ ์ 70,000     118,422     -48,422     
        

   1.14 กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (O-NET) 

ครูณัฐญิาภรณ ์                   
        

   1.15 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้ว
มหาวิทยาลยัและการประกอบอาชีพ 

ครูนรินทรา 9,000   5,000 7,740   5,000 1,260   0 
        

   1.16 กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพนักเรียน
ยากจนพิเศษ 

ครูนรินทรา     83,823     83,823     0         
                              
2. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ครูวิมล                   
80 92.35    

   2.1 กิจกรรมโรงเรยีนวิถีพุทธช้ันน า  ครูวิมล   40,000     41,180     -1,180           
   2.2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ครูวิมล 7,000 5,000   6,892     108 5,000           
   2.3 กิจกรรมค่ายร้อยดวงจิต ศษิย์ ช.ษ. ครูเกรยีงศักดิ ์ 3,000     3,030     -30             
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   2.4 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

ครูเกรียงศักดิ์   1,000     0     1,000   
        

   2.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

ครูเกรียงศักดิ์   1,000     0     1,000           
   2.6 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสขีาว  ครูพนม 2,000     2,025     -25             
   2.7 กิจกรรมอนามยัโรงเรียน ครูปฐมาวด ี 3,000     1,989     1,011             
   2.8 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา 

ครูพนม 30,000     12,800     29,520             
   2.9 กิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  ครูณัฐนร ี                           
     1) กิจกรรม 5ส ครูวิสุทธ์ิ 25,000     15,995     9,005             
     2) กิจกรรมธนาคารขยะ ครูปภาภรณ ์                           
     3) กิจกรรมปุ๋ยมลูไส้เดือน ครูณัฐญิาภรณ ์                           
     4) กิจกรรมปุ๋ยหมัก ครูณัฐนร ี                           
   2.10 กิจกรรมส่งเสิรมสุนทรียภาพ
ทางด้านดนตรี ศลิปะ การแสดง 

ครูเปรมรัศม ี 3,000     0     3,000     
        

                              
3. โครงการพัฒนาการบริหารงานเชิง
ระบบ (PDCA) 

ผอ.สุชาต ิ                   80 94.26    
   3.1 กิจกรรมพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผอ.สุชาต ิ 3,000           3,000     
        

   3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ครูเปรมรัศม ี 2,000           2,000             
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   3.3 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่ม
งานวิชาการ 

ครูวิลาวลัย ์                           
     1) งานบริหารส านักงาน (วิชาการ + 
แนะแนว) 

  30,000   45,000 41,837   44,983 -11,837   17         
     2) กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการ
เรียนรู ้

      30,000     10,165     19,835         
     3) กิจกรรมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) 

ครูนรินทรา     14,000     4,207     9,793         
                              
   3.4 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

ครูวิมลพรรณ                           
     1) งานบริหารส านักงาน   50,000     69,294     -19,294             
     2) งานโสตทัศนปูกรณ ์ ครูศิระ 3,000     4,905     -1,905             
     3) งานยานพาหนะ (ค่าน้ ามัน , ค่าซ่อม
บ ารุง) 

ครูวิสุทธ์ิ 160,000     79,078     80,922             
     4) งานชุมชนสัมพันธ์       3,000     3,750     -750         
                              
   3.5 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่ม
งานบุคลากร 

ครูพรสรวง                           
     1) บริหารส านักงาน   2,000     2,750     -750             
     2) ครูศลิปะ (9,000+450) x 12    113,400     103,950     9,450             
     3) เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด (8,500+425) x 
12 

  107,100     98,175     8,925             
     4) ยาม (6,000+300) x 12   75,600     69,300     6,300             
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     5) นักการภารโรง (8,500+425) x 12   107,100     98,175     8,925             
     6) แม่บ้าน 350 x 20 x 12   84,000                         
     7) ครสูอนภาษาจีน (9,000+450) x 12       113,400           9,450         
     8) ครูชาวต่างชาติ (30,000+750) x 10       307,500                     
     9) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ                             
                              
   3.6 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่ม
งานงบประมาณ 

ครูสุพรรณ ี                           
1) งานบริหารส านักงาน ครูเมวิกา 5,000     3,156     1,844             
2) งานบริหารสินทรัพย์และงานพัสดุ 
(ซ่อมแซมครภุัณฑ์) 

ครูอัยลดัดา 70,000     49,740     20,260             
3) กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า , ค่า
โทรศัพท์ , ค่าน้ ามันตดัหญ้า , ค่าไปรษณียา
กร , ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนเวปไซต์
โรงเรียน) 

ครูปภาภรณ ์                   

        
   - ค่าไฟฟ้า   302,000                         
  - ค่าโทรศัพท์   6,000                         
   - ค่าน้ ามันตัดหญ้า   9,000     6,700     2,300             
   - ค่าไปรษณียากร   4,000                         
   - ค่าจดทะเบยีนเว็บไซต ์   2,100     2,033     67             
   3.7 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่ม
งานกิจการนักเรียน 

ครูวิสุทธ์ิ 1,000     998     2             



โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ค่าร้อยละ ผลการปฏิบัติ 

อุดหนุน 
เรียน
ฟรี  

15 ปี 
รายได้ อุดหนุน 

เรียน
ฟรี  

15 ปี 
รายได้ อุดหนุน 

เรียน
ฟรี 

15 ปี 
รายได้ เป้า 

หมาย 
ผลการ
ปฏิบัต ิ

บรรลุ
เป้าหมาย 
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        1) งานบริหารส านักงาน                             
                              
   3.8 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานกลุ่ม
งานแผนและประกันคณุภาพ 

ครูณัฐนร ี 2,000     2,000     0     
        

        1) งานบริหารส านักงาน                             
        2) กิจกรรมส่งเสริมการนเิทศภายใน                             
                                    
   3.9 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรเทยีบเคียง
มาตรฐานสากล 

ครูเฉลมิศักดิ ์ 3,000      0     3,000             
   3.10 กิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพคร ู ครูอุมาวส ี 60,000     49,897     10,103             
   3.11 กิจกรรมการสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ครูชญานนท์                           
   3.12 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให้มี
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และน่าอยู ่

ครูวิสุทธ์ิ 50,000   40,000 80,272   210 -30,272   39,790 
        

   3.13 กิจกรรมส่งเสรมิการสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้ 

ครูวิสุทธ์ิ     60,000      0     60,000         

(แหล่งเรียนรู้ภายใน ปราชญ์ชาวบ้าน สวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน) 

                    
        

   3.14 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ประชาสัมพันธ์) 

ครูนันทิดา     15,000     15,610     -610 
        

   3.15 กิจกรรมการสรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา 

ผอ.สุชาต ิ 3,000     0     3,000     
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    1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                             
    2) คณะกรรมการชมรมครูผู้ปกครอง
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

                    
        

    3) คณะกรรมการมูลนิธินฤมล นภาลัย วิ
สุทธิชัยกิจ 

                            
    4) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย                             
    5) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน                             
    6) ประชุมศิษย์เก่า                             
    7) ประชุมโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มชัยเกษม                             
                              
4. โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูพรสรวง                   
80 95.43    

   4.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ครูพรสรวง     3,000      2,970     30 
        

      1) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิค
การจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning 

ครูวิลาวลัย ์                   
        

    2) จัดท าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 
Active Learning 

ครูวิลาวลัย ์                           

    3) กิจกรรมประกวดการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

ครูวิลาวลัย ์                   
        

 (ประกวดสื่อ ประกวดผลงานทางวิชาการ
ของครู) 

                            



โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ค่าร้อยละ ผลการปฏิบัติ 

อุดหนุน 
เรียน
ฟรี  

15 ปี 
รายได้ อุดหนุน 

เรียน
ฟรี  

15 ปี 
รายได้ อุดหนุน 

เรียน
ฟรี 

15 ปี 
รายได้ เป้า 

หมาย 
ผลการ
ปฏิบัต ิ

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่
บรรลุ 
เป้า 

หมาย 

    4) กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

ครูวิลาวลัย ์                   
        

    5) จัดท า ID Plan ครูอุมาวส ี                           
    6) จัดท าวิจัยช้ันเรียน ครูวิลาวลัย ์                           
                              
   4.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนรู ้

ครูสุพรรณ ี                   
        

    1) การสร้างสื่อด้วย Google app , DLIT 
, ห้องเรียนประชารัฐ 

      3,000     0     3,000 
        

    2) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ     30,000     3,036     26,964           
                              
   4.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ครูนรินทรา   111,130     117,080     -5,950           
      1)  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ( 330 x 85 )                             
      2)  มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ( 330 x 65 )                             
      3)  มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ( 330 x 51 )                             
      4)  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ( 400 x 39 )                             
      5)  มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ( 400 x 44 )                             
      6)  มัธยมศึกษาปีท่ี  6 ( 400 x 29 )                             
                              
   4.4 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ครูวิสุทธ์ิ                           



โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ค่าร้อยละ ผลการปฏิบัติ 

อุดหนุน 
เรียน
ฟรี  

15 ปี 
รายได้ อุดหนุน 

เรียน
ฟรี  

15 ปี 
รายได้ อุดหนุน 

เรียน
ฟรี 

15 ปี 
รายได้ เป้า 

หมาย 
ผลการ
ปฏิบัต ิ

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่
บรรลุ 
เป้า 

หมาย 

      1) สานสายใยครศูิษย ์                             
      2) เยี่ยมบา้นนักเรียน                             
                              
   4.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (ลูกเสือ เนตร
นารี อาสากาชาด นศท.) 

ครูนรินทรา                   
        

      1)  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 (100 x 85 )     8,500     6,800     1,700           
      2)  มัธยมศึกษาปีท่ี  2 (300 x 65 )     19,500     20,780     -1,280           
      3)  มัธยมศึกษาปีท่ี  3 (300 x 51 )     15,300     15,339     -39           
      4)  อาสากาชาด  ม.4-6 (100 x 73 )     7,300     0     7,300           
      5) นศท.  ม.4-6 ( 300 x 43 )      12,900     12,900     0           
                              
   4.6 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  ครูวิลาวลัย ์   50,000     50,045       -45         
                              

รวม 1,435,300 303,630 722,723               
 


