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ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน
ศึกษา 

ระยะเวลาใน 
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และ
วิชาชีพ 

วิชาการ 15,630 3,4 2 พฤษภาคม 64 -  มีนาคม 65 ครูโสภ ี

 กิจกรรมที่ 1 นิเทศภายใน     พฤษภาคม 64 -  มีนาคม 65 ครูโสภ ี

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านเทคนิคการวัด ผลประเมินโดยใช้สื่อ ICT  5,650   พฤษภาคม 64 ครูบัญชา 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวม  9980   พฤษภาคม 64 -  มีนาคม 65 ครูธิดารัตน์,ครูสายสุนีย์ 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชาการ 122,300 2 1 พฤษภาคม 64 -  มีนาคม 65 ครูโสภ ี

 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1,4  13,300   พฤษภาคม 64 ครูโสภ ี

 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  103,000   กันยายน 64 ครูศิริวรรณ 

 กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรตินักเรียนผลการการเรียนดี     สิ้นภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครูธนศร 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้  O-Net  6,000   ตลอดภาคเรียนที่ 2 ครูธนศร 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ วิชาการ 260,000 1,2,3,5,6 3 พฤษภาคม 64 -  มีนาคม 65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง,ครูบัญชา 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ จัดหา ปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อในการเรียนรู้  250,000   สิงหาคม 64 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง,ครูบัญชา 

 กิจกรรมที่ 2 การอบรมสร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์  5,000   มิถุนายน 64 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง,ครูบัญชา 

 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการท าวิจัยการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
บริหารงานวิชาการ 

 5,000   พฤษภาคม 64 -  มีนาคม 65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง,ครูบัญชา 
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4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มวิชาการ วิชาการ 406,000 2,4,5,6 1,2 พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูนิตยา 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ  391,000   เมษายน 65 – มีนาคม 65 ครูนิตยา 

 กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องใช้ในห้องวิชาการ  15,000   เมษายน 65 – มีนาคม 65 ครูนิตยา 

5. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิชาการ 5,000 2,4,5,6 1,2 พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูธนศร 

 กิจกรรมที่ 1 ทบทวนมาตรฐานค่าเป้าหมายสถานศึกษา     พฤษภาคม 64 – มิถุนายน 64 ครูธนศร 

 
กิจกรรมที 2 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือประเมินการประกัน
คุณภาพภาย ในสถานศึกษา 

    
กรกฎาคม 64 – สิงหาคม 64 

ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมทื่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  5,000   พฤศจิกายน 64  ครูวิรดา 

 กิจกรรมที่ 4 ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     มกราคม 65 ครูธนศร 

 กิจกรรมที่ 5 จัดท ารายงานประเมินตนเอง     กุมภาพันธ์ 65 ครูธนศร 

6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการ 15,000 2,6 1,3 พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูจุฬาพร 

 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาฐานการเรียนรู้  15,000   มิถุนายน 64 - กันยายน 64 ครูจุฬาพร,ครูแกนน า 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนปาล์ม  10,00   พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูเลิศ 

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ วิชาการ 375,000 2,6 1 พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านและการจัดบรรยากาศห้องสมุด  6,700   พฤษภาคม 64 – กุมภาพันธ์ 64 ครูสายสุนีย์  

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อจัดหาสารนิเทศห้องสมุด  3,300   พฤษภาคม 64 – กุมภาพันธ์ 64 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด  15,000   พฤษภาคม 64 – กุมภาพันธ์ 64 ครูปราณี 
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 กิจกรรมที่ 4 จัดท ามุมเฉลิมพระเกียรติ  50,000   พฤษภาคม 64 – กุมภาพันธ์ 64 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศิลปะ  300,000   พฤษภาคม 64 – กุมภาพันธ์ 64 ครูจันจิรา 

8. พัฒนางานแนะแนวเพื่อสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน วิชาการ 10,000 1,2 6 พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูวิรดา 

 กิจกรรมที่ 1 แนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ  2,220   กุมภาพันธ์ 64 ครูวิรดา 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแนะแนว  5,780   พฤษภาคม 64 ครูวิรดา 

 กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการศึกษาต่อเพ่ือการประกอบอาชีพ  2,000   ตุลาคม 64 ครูวิรดา 

9. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และม.6 วิชาการ 20,000 1,2 6 พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูวิรดา 

 กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ  20,000   มีนาคม 65 ครูวิรดา 

10. การพัฒนาศักภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาการ 24,980 2 1,2,3 พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูสุนันทา 

  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  3,000   พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูธัญลักษณ์ 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์  21,980   พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

11. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ 10,000 2 1,2,3 พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูธนศร 

 กิจกรรมที่ 1 วันตรุษจีน  5,000   กุมภาพันธ์ 64 ครูอุดมศักดิ์ 

 กิจกรรมที่ 2 วันคริสต์มาศ  5,000   ธันวาคม 64 ครูธนศร 

 กิจกรรมที่ 3 ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน     พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูพรรณี 

 กิจกรรมที่ 4 ภาษาอังกฤษภาษาจีนวันละค า     พฤษภาคม 64 – มีนาคม 65 ครูจุติรัตน์ 
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12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ 10,000 2 1,2,3 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธนศร 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  10,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธนศรและครูใน
กลุ่มสาระฯ 

13. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาไทย วิชาการ 18,000 2 1 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูในกลุ่มสาระฯ 

 กิจกรรมที่ 1 นิเทศการเรียนการสอน  1,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสิริกาญจน์ 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านภาษาไทย 

 1,000   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 

ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาไทย  4,500   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศิริวรรณ 

 กิจกรรมที่4กิจกรรมวันส าคัญด้านภาษาไทย  11,500   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสายสุนีย์ 

14. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาการ 80,000 2 3 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเอกชัย 

 กิจกรรมที่1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  25,690   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเอกชัย 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน การสอนครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 1,710   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเอกชัย 

 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  28,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเอกชัย 

 กิจกรรมทื่ 4 กีฬาภายในอ ามฤตเกมส์  34,600   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเอกชัย 

 กิจกรรมที่ 5 ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย  -   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเอกชัย 
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15. ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาการ 30,000 1,2,5,6 1,3 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูในกลุ่มสาระฯ 

 กิจกรรมที่ 1 งานอาชีพ  4,160   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสมจิตร์ 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  900   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสมจิตร์ 

 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะการงานอาชีพ  6,695   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธิดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 4จัดซื้ออุปกรณ์งานคหกรรม  18,245   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธิดารัตน์ 

16. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ 70,000 1,2 1 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูในกลุ่มสาระฯ 

 กิจกรรมที่ 1  STEAM INNOVATION     พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  25,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 กิจกรรมที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  19,540   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์  25,460   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูภัสธิตา 

17. พัฒนาศักภาพผู้เรียนด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี นาฏศลิป์) วิชาการ 30,000 1,2,4,6 1,2,3 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูในกลุ่มสาระฯ 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษด้านดนตรี  6,700   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสามารถ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์  9,955   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสมบูรณ์ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  13,345   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูจันจิรา 

18. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาการ 15,000 1 1 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูในกลุ่มสาระฯ 

 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านดนตรี  8,300   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสามารถ 

 กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสาระนาฏศิลป์  5,050   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสมบูรณ์ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม

บริหาร 
งบประมาณ
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มาตรฐาน
ศึกษา 

ระยะเวลาใน 
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ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสาระทัศนศิลป์  1,650   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูจันจิรา 

19. พัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาการ 17,000 2 1,2,3 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูในกลุ่มสาระฯ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  3,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรัณยา 

 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  7,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรัณยา 

 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันการตอบปัญหาวันรพี  1,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเขมจิรา 

 กิจกรรมที่ 4 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  1,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเขมจิรา 

 กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  2,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพีระฎา 

 กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนวิถีพุทธ     พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพีระฎา 

 กิจกรรมที่ 7 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  2,500   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรัณยา 

 กิจกรรมที่ 8 สอบธรรมศึกษา  1,500   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูในกลุ่มสาระฯ 

20. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาการ 10,000 2,5 1,2,3 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูในกลุ่มสาระฯ 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ O-Net     พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรณัยาและครูในกลุ่ม
สาระฯ 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ในห้องเรียน  10,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรัณยา 
 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
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21. พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 5 ดาว วิชาการ 5,040 2,4 1 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรัณยา 

 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และมูลนิธิยุวพัฒน์ 

 5,040   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 

ครูศรัณยา 

 กิจกรรมที่ 2 นิเทศตดิตามผลการด าเนินงานมลูนิธิยุวพัฒน์และหน่วยงานต้นสังกัด     พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรัณยา 

22. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ 765,791 1,5 1 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูปราณี 

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 50,600   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 

ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือและวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  2,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูปราณี 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือ
วิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร 

 112,479.50   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 

ครูปราณ ีและคณะท างาน 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทัศนศึกษา  226,116   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูปราณ ีและคณะท างาน 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  112,479.50   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูปราณ ีและคณะท างาน 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  226,116   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรัณยาและคณะท างาน 

 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงโควิค 19  36,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูปราณ ีและคณะท างาน 

23. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านกิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 117,000 1 6 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเอกชัย 

 กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน  25,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเอกชัย 

 กิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาการด าเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  33,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพรรณี 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
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 กิจกรรมที่ 3 งานกิจกรรมนักเรียนและวันส าคัญ  24,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสายสุนีย์ 

 กิจกรรมที่ 4 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  6,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูเอกชัย 

 กิจกรรมที่ 5 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  29,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสายสุนีย์ 

24. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวินัยให้นักเรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจการนักเรียน 35,765 2 1 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสามารถ ครูธัญลักษณ ์

 กิจกรรมที่ 1 นศท.จิตอาสา     พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสามารถ ครูธัญลักษณ ์

 กิจกรรมที่ 2 นศท.จราจร  4,665   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสามารถ ครูธัญลักษณ ์

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  31,1000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสามารถ ครูธัญลักษณ ์

25. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคคล 821,970 3 2 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูในกลุ่มบุคคล 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานบุคคล  22,350   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสรุิยัน ครสูิริกาญจน ์

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร  30,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสรุิยัน ครูพรรณ ี

 กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร  200,380   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสรุิยัน ครูพรรณ ี

 กิจกรรมที่ 4 งานเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา     พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสรุิยัน ครูธิดารัตน ์

 กิจกรรมที่ 5 จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  469,240   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสรุิยัน ครูพรรณ ี
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26. การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ งบประมาณ 68,504 3,4 2 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพีระฎา 

 กิจกรรมที่ 1 การอบรมจัดท าแผนและจัดท าเล่มปฏิบัติการ  31,890   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพีระฎา 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริหารการเงิน  7,430   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานบริหารการบัญชี  1,572   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธัญลักษณ์ 

 กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการส านักงานการเงินและบัญชี  7,862   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูจันจิรา 

 กิจกรรมที่ 5 จัดซื้องานพัสดุประจ าปี  14,100   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูจริน 

 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการออม  5,650   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครสูุนันทา 

27. เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ งบประมาณ 1,249,254 1 2 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 1 หนังสือเรียนฟรี  667,224   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การเรียน  280,280   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน  301,750   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสุดารัตน์ 

28. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในโรงเรียน งบประมาณ 618,923 4 2 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสุดารัตน์ และคณะท างาน 

 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า  454,510   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูจันจิรา 

 กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต  92,413   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธัญลักษณ์ 

 กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการค่าไปรษณีย์  6,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการก าจัดขยะ  24,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการค่าถ่ายเอกสาร  42,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูจันจิรา 
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29. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ทั่วไป 1,034,849 2,4 2 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝ่ายโสตทัศนศึกษา  27,790   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสามารถ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานธุรการส านักงาน  83,770   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูสิริกาญจน์ 

 กิจกรรมที่ 3 งานบริการและปฏิคม  8,700   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธิดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 4 โรงอาหารสะอาด ปลอดภัย  ใส่ใจคุณภาพ  8,565   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธิดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่โรงอาหาร  153,095   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธิดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงป้าย จุดคัดแยกขยะ ตามประเภท  5,500   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธิดารตัน์และคณะ 

 กิจกรรมที่ 7 รณรงค์ลดปัญหาขยะ     พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธิดารตัน์และคณะ 

 กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาและให้บริการ  19,310   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรณัยาและคณะ 

 กิจกรรมที่ 9 ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคตา่งๆในโรงเรียน  664   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรณัยาและคณะ 

 กิจกรรมที่ 10 ตรวจสุขภาพนักเรียน  800   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรณัยาและคณะ 

 กิจกรรมที่ 11 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  4,384   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูศรณัยาและคณะ 

 กิจกรรมที่ 12 น ้าดื่มสะอาดใส่ใจคุณภาพ  38,340   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูธิดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 13 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ  70,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 14 ปรับปรุงสวนหย่อม  10,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 15 ปรับปรุงระบบไฟ  58,931   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 16 ปรับปรุงระบบประปา  59,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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งบประมาณที่

ได้รับ 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน
ศึกษา 

ระยะเวลาใน 
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 17 งานจัดหาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  35,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 18 งานโสตบริการ  78,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
กิจกรรมที่ 19 งานควบคุมดูแลและบริการยานพาหนะของ
สถานศึกษา 

 172,000   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 20 งานสถานที่และปรับปรุง ภูมิทัศน์  280,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 21 ปรับรุงห้องส านักงานทั่วไป  101,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 22 งานประชาสัมพันธ์  20,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

30. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ วิชาการ 173,000 3 1,2,3,5,6 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพีระภัทร์ 

 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ 

 164,000   
พฤษภาคม64 – มีนาคม65 

ครูพีระภัทร์ 

 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต  6,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาและดูแลเว็บไซน์โรงเรียน  3,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

31. สะเต็มศึกษาสรรสร้างผลิตภัทฑ์และนวัตกรรมป้องกันโควิค 19 สู่การพัฒนา วิชาการ 48,500 1 1,2,5,6 พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 กิจกรรมที่ 1 อบรมการเป็นยักธุรกจิน้อยและจ าลองการท างานในรูปแบบบริษัท  10,000    ครูภสัธิตา 

 กิจกรรมที่ 2 ผลิตยาฆ่าเชื้อ  25,000    ครูพิมพ์น ้าผึ้ง า 

 กิจกรรมที่ 3 นวัตกรรมป้องกัน COVID-19  3,500    ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 กิจกรรมที่ 4  ผลิตสื่อการเผยแพร่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  10,000   พฤษภาคม64 – มีนาคม65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน
ศึกษา 

ระยะเวลาใน 
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ วิชาการ 1,440,240 1 2 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูพรรนี 

 กิจกรรมที่ 1.1 หนังสือเรียนฟรี  771,240   พฤษภาคม 65 ครูโสภ ี

 กิจกรรมที่ 1.2 อุปกรณ์การเรียน  322,100   พฤศจิกายน 65 ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 1.3 เครื่องแบบนักเรียน  346,900   พฤษภาคม 65 ครูสุดารัตน์ 

2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ วิชาการ 358,600 2,4,5,6 1,2 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูนิตยา 

 
กิจกรรมที่ 2.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ
ตามแผน 

 358,600   กุมภาพันธ์ 66 ครูนิตยา 

 
กิจกรรมที่ 2.2 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจ าห้องบริหารงาน
วิชาการ 

 5,000   พฤศจิกายน 65 ครูนิตยา 

3. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิชาการ 4,000 1,2,3,5,6 3 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูธนศร 

 กิจกรรมที่ 3.1 ทบทวนมาตรฐานค่าเป้าหมายสถานศึกษา  -   มีนาคม 65 ครูธนศร 

 กิจกรรมที 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  -   สิงหาคม 65 ครูสุดารัตน์ 

 กิจกรรมทื่ 3.3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  -   พฤศจิกายน 65 ครูวิรดา 

 กิจกรรมที่ 3.4 ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  -   มกราคม 66 ครูธนศร 

 กิจกรรมที่ 3.5 จัดท ารายงานประเมินตนเอง  4,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูธนศร 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
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4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค วิชาการ 91,154 2 1 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูโสภ ี

 กิจกรรมที่ 4.1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  28,000   พฤษภาคม 65 ครูโสภ ี

 4.1.1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1,4  28,000   พฤษภาคม 65 ครูโสภ ี

 4.1.2 เชิดชูเกียรตินักเรียนผลการการเรียนดี  -   สิ้นภาคเรียนที่ 1,2 ครูธนศร 

  กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนางานแนะแนวเพ่ือสร้างศักยภาพในการจัดการเรยีนการสอน  30,154    ครูวิรดา 

  4.2.1 กิจกรรมแนะแนวสัญจร  3,460   กุมภาพันธ์ 66 ครูวิรดา 

  4.2.2 กิจกรรมติดตามผลการศึกษาต่อ  3,750   พฤษภาคม 66 ครูวิรดา 

  4.2.3 พัฒนางานแนะแนว  15,944   พฤษภาคม 65 ครูวิรดา 

  4.2.4 MV. Open House  4,000   ตุลาคม 65 ครูวิรดา 

  4.2.5 คลินิกวัยรุ่น  3,000   พฤษภาคม 65 ครูวิรดา 

 กิจกรรมที่ 4.3 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  33,000   มีนาคม 65 วิชาการ 

 4.3.1 ปัจฉิมนิเทศ  33,000   มีนาคม 65 วิชาการ 

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ 279,766.00 1,2,5,6 1,2,3 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูโสภ ี

 กิจกรรมที่ 5.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  36,840    ครูโสภีและคณะ 

 5.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     ตุลาคม 65 ครูโสภีและคณะ 

 5.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้     ตุลาคม 65 ครูโสภีและคณะ 
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 5.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล     ตุลาคม 65 ครูโสภีและคณะ 

 5.1.4 ส่งเสริมการวิจัยในชั้นและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา  5,000   ตุลาคม 65 กลุ่มบริหารวิชาการ 

 5.1.5 นิเทศการจัดการเรียนการสอน     ตุลาคม 65 กลุ่มบริหารวิชาการ 

 5.1.6 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-Net  36,840   ตุลาคม 65 กลุ่มบริหารวิชาการ 

 กิจกรรมที่ 5.2  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด      กลุ่มบริหาวิชาการ 

 
5.2.1 ลด 0,ร ,มส 
 

 
 

  กุมภาพันธ์ 66 
ครูศรัณยาและครู
กลุ่มสังคมศึกษาฯ 

 
5.2.2 สอนซ่อมเสริม 
 

 
 

  พฤษภาคม 65 
ครูศรัณยาและครู
กลุ่มสังคมศึกษาฯ 

 
5.2.3 เห็นแก่ลูก 
 

 
 

  พฤษภาคม 65 
ครูศรัณยาและครู
กลุ่มสังคมศึกษาฯ 

 
5.2.4 ค่ายเยียวยาผลการเรียน 
 

 
 

  พฤษภาคม 65 
ครูศรัณยาและครู
กลุ่มสังคมศึกษาฯ 

 กิจกรรมที่ 5.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  25,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสิริกาญจน์ 

 5.3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  10,000   มีนาคม 65 ครูสิริกาญจน์ 

 5.3.2 พัฒนาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูกลุ่มภาษาไทย 

 5.3.3 นิเทศการจัดการเรียนการสอน     กุมภาพันธ์ 66 ครูสิริกาญจน์ 
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 กิจกรรมที่ 5.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสุนันทา 

 5.4.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์     มีนาคม 66 ครูสุนันทา 

 
5.4.2 วิจัยในชั้นเรียน 
 

 
 

  เมษายน 65 
ครูวาสนาและครูกลุ่ม

คณิตศาสตร์ 

 
5.4.3 การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 

  เมษายน 65 
ครูสุนันทาและครู
กลุ่มคณิตศาสตร์ 

 
5.4.4 การพัฒนาสื่อการสอน 
 

 
10,000 

  พฤษภาคม 65 
ครูธัญลักษณ์และครู
กลุ่มคณิตศาสตร์ 

 
5.4.5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
 

  มีนาคม 66 
ครูบัญชาและครูกลุ่ม

คณิตศาสตร์ 

 
5.4.6 ติวเข้มม.3  และ ม.6 
 

 
 

  มีนาคม 66 
ครูจุฬาพรและครู
กลุ่มคณิตศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 5.5.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์     มีนาคม 66 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

 5.5.2 วิจัยในชั้นเรียน     เมษายน 65 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

 5.5.3 การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้     เมษายน 65 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

 5.5.4 การพัฒนาสื่อการสอน  17,400   มีนาคม 66 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

 5.5.5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้      พฤษภาคม 65 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
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 5.5.6 ติวเข้มม.3  และ ม.6     มีนาคม 66 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

 5.5.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและส านักงาน  120,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 5.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  8,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูธนศร 

 5.6.1 พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  8,000   พฤษภาคม 66 ครูธนศร 

 กิจกรรมที่ 5.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  10,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูศรัณยาและคณะ 

 5.7.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ O-Net ม.6      กุมภาพันธ์ 66 ครูศรัณยาและคณะ 

 5.7.2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ในห้องเรียน  10,000   พฤษภาคม 65 ครูศรัณยาและคณะ 

 กิจกรรมที่ 5.8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  15,455   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูธิดารัตน์ 

 5.8.1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  2,210   มีนาคม 66 ครูธิดารัตน์ 

 5.8.2 จัดซื้ออุปกรณ์การงานอาชีพ  13,245   มีนาคม 66 ครูธิดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 5.9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  15,690   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูเอกชัย 

 
5.9.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางทักษะ
วิชาการ 

 
15,690 

  พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 
ครูเอกชัย 

 กิจกรรมที่ 5.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  31,381   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

 5.10.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะ      มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

 5.10.2 วิจัยในชั้นเรียน      มีนาคม 66 ครูสมบูรณ์ 

 5.10.3 นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้      มีนาคม 66 ครูสามารถ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่

ได้รับ 

กลยุทธ์

โรงเรียน 

มาตรฐา

นศึกษา 

ระยะเวลาใน 
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 5.10.4 การพัฒนาสื่อการสอนสาระะดนตรี  8,300   มีนาคม 66 ครูสามารถ 

 5.10.5 การพัฒนาสื่อการสอนสาระนาฏศิลป์  4,675   มีนาคม 66 ครูสมบูรณ์ 

 5.10.6 การพัฒนาสื่อการสอนสาระทัศนศิลป์  20,620   มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

 5.10.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      มีนาคม 66 ครูสามารถ 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ วิชาการ 624,535.00 1,2,3,4,5,6 1,2,3 ตอลดปีการศึกษา ครูโสภี 

 กิจกรรมที่ 6.1  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิชาการ  100,280   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูศิริวรรณ 

 6.1.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  100,280   กันยายน 65 ครูศิริวรรณ 

 กิจกรรมที่ 6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  11,500   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสิริกาญจน์ 

 6.2.2 กิจกรรมวันส าคัญด้านภาษาไทย  11,500   กุมภาพันธ์ 66 ครูสายสุนีย์ 

 6.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ     กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 6.2.3 กิจกรรมคลีนิคภาษาไทย     กุมภาพันธ์ 66 ครูสิริกาญจน์ 

 6.2.4 ติวโอเน็ต ม.6     กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  23,178   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสุนันทา 

 6.3.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  3,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสุนันทา 

 6.3.2 กิจกรรมคลีนิคคณิตศาสตร์  1,973   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูวาสนา 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่

ได้รับ 

กลยุทธ์

โรงเรียน 

มาตรฐา

นศึกษา 

ระยะเวลาใน 
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 6.3.3 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์  18,205   พฤษภาคม 65 ครูบัญชา 

 6.3.4 ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)     ธันวาคม 65 ครูธัญลักษณ์ 

 กิจกรรมที่ 6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  220,942   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 6.4.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  40,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 

 6.4.3 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์  35,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 6.4.4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์  25,942   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูภัสธิตา 

 6.4.5 จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและส านักงาน  120,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 

 6.4.6 ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  220,942   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 

 กิจกรรมที่ 6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   10,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูธนศร 

 6.5.1 วันตรุษจีน   5,000   มีนาคม 66 ครูอุดมศักดิ์ 

 6.5.2 วันคริสต์มาศ   5,000    ธันวาคม 65 ครูธนศร 

 6.5.3 ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน     กุมภาพันธ์ 66 ครูพรรณี 

 6.5.4 ภาษาอังกฤษภาษาจีนวันละค า     กุมภาพันธ์ 66 ครูจุติรัตน์ 

 6.5.5 ค่ายวิชาการมัธยมศึกษาปีที่ 4     พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 กลุ่มสาระอังกฤษ 

 
กิจกรรมที่ 6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
17,000 

  
พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 

กลุ่มสาระสังคม 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่

ได้รับ 

กลยุทธ์
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มาตรฐา

นศึกษา 

ระยะเวลาใน 
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 6.6.1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  3,000   มีนาคม 66 ครูศรัณยา 

 6.6.2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  6,000   กรกฎาคม 65 ครูศรัณยา 

 6.6.3 แข่งขันการตอบปัญหาวันรพี     สิงหาคม 65 ครูเขมจิรา 

 6.6.4 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม  1,000   สิงหาคม 65 ครูเขมจิรา 

 6.6.5 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  2,000   พฤศจิกายน 65 ครูพีระฎา 

 6.6.6 โรงเรียนวิถีพุทธ     มีนาคม 66 ครูพีระฎา 

 6.6.7 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  3,500   พฤษภาคม 65 ครูศรัณยา 

 6.6.8 สอบธรรมศึกษา  1,500   ธันวาคม 65 ครูกลุ่มสังคมฯ 

 6.6.9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.2)     สิงหาคม 65 ครูกลุ่มสังคมฯ 

 กิจกรรมที่ 6.7 กลุ่มสาะการเรียนรู้การงานอาชีพ  6,695   มีนาคม 65 ครูธิดารัตน์ 

 6.7.1 แข่งขันทักษะการงานอาชีพ(งานใบตอง)  6,695   มีนาคม 65 ครูธิดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  64,310   มีนาคม 66 ครูเอกชัย 

 
6.8.1 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
1,710 

  มีนาคม 66 
ครูเอกชัย 

 6.8.2 สนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ(กีฬาภายนอก)  28,000   มีนาคม 66 ครูเอกชัย 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่

ได้รับ 

กลยุทธ์

โรงเรียน 

มาตรฐา

นศึกษา 

ระยะเวลาใน 
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 6.8.3 กีฬาภายในอ ามฤตเกมส์ 65  34,600   กรกฎาคม 65 ครูเอกชัย 

 6.8.4 ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย     ตุลาคม 65 ครูเอกชัย 

 กิจกรรมที่ 6.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  45,630   มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

 6.9.1 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  17,900   มีนาคม 66 ครูสามารถ 

 6.9.2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์  13,069   มีนาคม 66 ครูสมบูรณ์ 

 6.9.3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  14,661   มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

 
กิจกรรมที่ 6.10 นักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ 
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

 
125,000 

  พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 
ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 
6.10.1 จัดซื้อ จัดหา หุ่นยนต์ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับประกอบหุ่นยนต์
และสิ่งประดิษฐ์ 

 
60,000 

  มิถุนายน 65 
ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 
6.10.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ 
สิ่งประดิษฐ์ระบบ Internet of Things 

 
15,000 

  มีนาคม 65 
ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 
6.10.3 จัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ 
หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ระบบ Internet of Things  

 
50,000 

  มีนาคม 65 
ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิชาการ 244,360.00 2 1 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 วิชาการ 

 กิจกรรมที่ 7.1 ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน  74,430   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูปราณี/ครูสายสุนีย ์

 7.1.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน และการจัดบรรยากาศห้องสมุด  64,130   กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี/ครูสายสุนีย ์



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่
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นศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบ 

 7.1.2 จัดหาสารนิเทศห้องสมุด  3,300   กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 7.1.3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด  7,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่  7.2  แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  47,800   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 วิชการ 

 7.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5,000   มีนาคม 66 ครูสิริกาญจน์ 

 7.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5,000   มีนาคม 66 ครูธัญลักษณ์ 

 7.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5,000   มีนาคม 66 ครสูุดารัตน์ 

 
7.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
7,800 

  มีนาคม 66 
กลุ่มสาระ

ต่างประเทศ 

 7.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5,000   มีนาคม 66 ครูศรัณยา 

 7.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  5,000   มีนาคม 66 ครูธิดารัตน์ 

 7.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  5,000   มีนาคม 66 ครูเอกชัย 

 7.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  5,000   มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

 7.2.9 งานแนะแนว  5,000   มีนาคม 66 ครวูิรดา 

 กิจกรรมที่ 7.3  แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  10,630 1,2,6 1,2 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูเขมจิรา 

 7.3.1 ม.ว. ใส่ใจ หว่งใยสิ่งแวดล้อม     เมษายน 65 ครูเขมจิรา 

 7.3.1.1 ปรับปรุงจุดคัดแยกขยะตามประเภท  6,000   เมษายน 65 ครูเขมจิรา 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่

ได้รับ 

กลยุทธ์
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 7.3.1.2 ขยะคุ้มค่าด้วย KOOMKHA App  4,630   เมษายน 65 ครูเขมจิรา 

 กิจกรรมที่ 7.4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์     เมษายน 65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 7.4.1 ค่าเช่าบริการคอมพิวเตอร์  640,000   เมษายน 65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 7.4.2 ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  111,500   พฤษภาคม 65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 7.4.3 ขยายเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  130,000   เมษายน 65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมนักเรียน วิชาการ 374,344   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 8.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  51,200   กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 8.2  กิจกรรมนักเรียนในเครื่องแบบ  137,282   พฤศจิกายน 65 ครูปราณี 

 8.2.1 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือและ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  3,000   กรกฎาคม 65 ครูปราณี 

 8.2.2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1  31,504   กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 8.2.3 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2  31,328   กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 8.2.4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3  23,760   กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 8.2.5 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (ม.4-6)  43,690   กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 8.3 กิจกรรมทัศนศึกษา  75,640   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 มัธยมศึกษาปีที ่3  (การงาน+ศิลปะ+พละ)  47,520   มีนาคม 66 ครูปราณี 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่

ได้รับ 

กลยุทธ์

โรงเรียน 

มาตรฐา

นศึกษา 

ระยะเวลาใน 
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาษาต่างประเทศ)  16,720   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 มัธยมศึกษาปีที ่6  (ภาษาไทย)  11,400   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 8.4 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  59,982   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูปราณี 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1  13,604   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 มัธยมศึกษาปีที่ 2  13,528   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 มัธยมศึกษาปีที่ 3  10,260   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 มัธยมศึกษาปีที่ 4  7,920   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 มัธยมศึกษาปีที่ 5  9,270   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 มัธยมศึกษาปีที่ 6  5,400   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 8.5 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  16,720   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูปราณี 

 มัธยมศึกษาปีที ่4   16,720   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 8.6 กิจกรรมเข้าค่ายโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  29,520   มีนาคม 66 ครูปราณี 

 
กิจกรรมที่ 8.7 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวินัยให้นักเรียนด้าน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 
16,140 

  พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 
ครูธัญลักษณ์แล  

ครูสามรถ 

 
8.7.1 นศท.จิตอาสา 
 

 
 

  มีนาคม 66 
ครูธัญลักษณ์และ  

ครูสามรถ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่
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ผู้รับผิดชอบ 

 
8.7.2 นศท.จราจร 
 

 
12,140 

  มีนาคม 66 
ครูธัญลักษณ์และ  

ครูสามรถ 

 
8.7.6 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (ปี 1 - 3) 
 

 
4,000 

  มีนาคม 66 
ครูธัญลักษณ์และ  

ครูสามรถ 

9. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  สู่ระดับ 5 ดาว วิชาการ 15,820 3  พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 คุณครูศรัณยา 

 
9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และมูลนิธิยุวพัฒน์ 

 
9,570 

  สิงหาคม 65 
คุณครูศรัณยา 

 9.2 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานมูลนิธิยุวพัฒน์และหน่วยงานต้นสังกัด  6,250   กุมภาพันธ์ 65 คุณครูธิดารัตน์ 

 9.3 โรงเรียนค าพ่อสอน      สิงหาคม 65 คุณครูศรัณยา 

10. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล วิชาการ 165,000 2,4,5 1,2,3 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูพิมพ์น ้าผ้ึง 

 
10.1เตรียมการประเมิน OBEC QA   
 

 
120,000 

  สิงหาคม 65 
ครูบัญชา และครู

พิมพ์น ้าผึ้ง 

 
10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบ Active Learning 
 

 
15,000 

  มิถุนายน 65 
ครูโสภีและครูพิมพ์

น ้าผึ้ง 

 
10.3 ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี                
ปัญญาประดิษฐ์ โครงงาน IS 
 

 30,000 

 
  สิงหาคม 65 

ครูพิมพ์น ้าผึ้ง   
ครูนิตยา   
ครูปราณี   



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่
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11. โครงการโรงเรียนสุจริต วิชาการ  2 1 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสายสุนีย์ 

 
11.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
ทุจริตในสถานศึกษา 

 
20,000 

  กุมภาพันธ์ 66 
ครูพีระฎา 

 11.2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)     มีนาคม 66 ครูธิดารัตน์   

 11.3 กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต  5,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูสายสุนีย์ 

 
11.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชน ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 
10,000 

  กุมภาพันธ์ 66 
ครูสายสุนีย์ 

 11.5 กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)     กุมภาพันธ์ 66 ครูสายสุนีย์ 

 
11.6 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตในสังคม (สื่อ
ป้องกันการทุจริต) 

 
 

  กุมภาพันธ์ 66 
ครพูิมพ์น ้าผึ้ง   

 11.7 กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practiceผู้บริหาร คร ูนักเรียน  5,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูสายสุนีย์ 

 11.8 นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     กุมภาพันธ์ 66 ครศูรัณยา 

12. 
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 

วิชาการ 
15,000 

6 1 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 
ครูจุฬาพร 

 12.1 ศึกษาฐานการเรียนรู้  15,000   มิถุนายน 65 ครูจุฬาพร 

13. To be number วิชาการ 5,000 1 1 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสายสุนีย์ 

 13.1 รงณรงค์และต่อต้านยาเสพติด (เป็นหนึ่งไม่พ่ึงยาเสพติด)  5,000   ตลอดปีการศึกษา ครูสายสุนีย์ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
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14. การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ งบประมาณ  3,4 2 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูธัญลักษณ ์

 กิจกรรมที่ 14.1 การบริหารจัดการแผนงาน     มีนาคม 66 ครูธัญลักษณ์ 

 
14.1.1 การอบรมจัดท าแผนและจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ 
  12,580 

  เมษายน 65 
ครูธัญลักษณ์ 

 
14.1.2 การอบรมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและจัดท าเล่ม
แผนพัฒนาสถานศึกษา  15,800 

  เมษายน 65 
ครูธัญลักษณ์ 

 กิจกรรมที่ 14.2 ส่งเสริมการออม     มีนาคม 66 ครูสุนันทา 

 14.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการออม  5,500   มีนาคม 66 ครูสุนันทา 

 กิจกกรรมที่ 14.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน และบัญชี     พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครธูัญลักษณ์ 

 14.3.1 พัฒนาระบบบริหารการเงิน  7,179   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสุดารัตน์ 

 14.3.2 พัฒนางานบริหารการบัญชี  2,115   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูธัญลักษณ์ 

 14.3.3 งานพัสดุ  13,135   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูวิรดา   

 14.3.4 พัฒนาส านักงานการเงินและบัญชี  49,720   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

15. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในโรงเรียน  622,510 4 2 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูพรรณ ี

 กิจกรรมที่ 15.1 การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า  454,510   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

 
กิจกรรมที่ 15.2 การบริหารจัดการค่าโทรศัพท์               
  - ค่าอินเตอร์เน็ต  

90,000 
  

พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูธัญลักษณ์ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
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 กิจกรรมที่ 15.3 การบริหารจัดการค่าไปรษณีย์  6,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสุดารัตน์   

 กิจกรรมที่ 15.4 การบริหารจัดการก าจัดขยะ  24,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสุดารัตน์   

 กิจกรรมที่ 15.5 การบริหารจัดการค่าถ่ายเอกสาร  42,000   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

16. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร งานบุคคล 846,963 3 2,3 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 งานบุคคล 

 กิจกรรมที ่16.1พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  802,213   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสิริกาญจน์ 

 16.1.1พัฒนาระบบงานบุคคล  13,343   มีนาคม 66 ครูสิริกาญจน์ 

 16.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร     มีนาคม 66 ครูพรรณี 

 16.1.3 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร  200,380   มีนาคม 66 ครูพรรณี 

 16.1.4 งานเสริมสร้างขวัญก าลังใจครู และบุคลากรทางการศึกษา     มีนาคม 66 ครูธิดารัตน์ 

 16.1.5จ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  588,490   มีนาคม 66 ครูพรรณี 

 
กิจกรรมที่ 16.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้และวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้และวิชาชีพ  13,650 

3,5 2 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 
ครูพรรณี 

 16.2.1 พัฒนาครูด้านเทคนิคการวัดผลประเมินโดยใช้สื่อ ICT   5,650   พฤษภาคม 65 ครูพิมพ์น ้าผึ้ง 

 
16.2.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษานักเรียนเรียนรวม  8,000 

  มีนาคม 66 
ครูธิดารัตน์           
ครูสายสุนีย์ 

17. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานทั่วไป 506,399 4,5 2 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 ครูสามารถ 

 กิจกรรมที่ 17.1 พัฒนางานฝ่ายโสตทัศนศึกษา  37,000   ธันวาคม 65 ครูสามารถ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
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 กิจกรรมที่ 17.2 พัฒนางานธุรการส านักงาน  80,000   มีนาคม 66 ครูสิริกาญจน์ 

 กิจกรรมที่ 17.3 โรงอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ  8,565   มีนาคม 66 ครูธิดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 17.4 น ้าดื่มสะอาด ใส ใส่ใจคุณภาพ      มีนาคม 66 ครูธิดารัตน์ 

 กิจกรรมที่ 17.5 จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาและให้บริการ  7,310   พฤษภาคม 65 ครูศรัณยา 

 
กิจกรรมที่ 17.6 ความปลอดภัยของสุขภาพ การป้องกัน และเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดโรคต่างๆในโรงเรียน  68,640   มีนาคม 66 

ครูศรัณยา 

 กิจกรรมที่ 17.7 ตรวจสุขภาพนักเรียน  800   มีนาคม 66 ครูศรัณยา 

 กิจกรรมที่ 17.8 นิทรรศการ/บอร์ดความรู้  4,584   มีนาคม 66 ครูศรัณยา 

 กิจกรรมที่ 17.9 ปรับปรุงสวนหย่อม  13,000   ตุลาคม 65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 17.10 ปรับปรุงระบบไฟ  20,000   ตุลาคม 65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 17.11 ปรับปรุงระบบประปา  13,000   ตุลาคม 65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 17.13 งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน  3,500   ตุลาคม 65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 17.14 งานจัดหาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  10,000   ตุลาคม 65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 17.15 งานโสตบริการ  30,000   พฤศจิกายน 65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่
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 กิจกรรมที่ 17.16 งานควบคุมดูแลและบริการยานพาหนะของสถานศึกษา  52,000   พฤศจิกายน 65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 17.17 งานสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์  116,000   ตุลาคม 65 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 17.18  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  14,000   มีนาคม 65 ครูจันจิรา 

18. สถานศึกษาปลอดภัย งานทั่วไป 30,000 1,4 1,2 กุมภาพันธ์ 66 งานทั่วไป 

 กิจกรรมที่ 18.1 โรงเรียนปลอดจากการใช้ความรุนแรงทุกกรณี      กุมภาพันธ์ 66 ครูบัญชา   

 กิจกรรมที่ 18.2 โรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ  1,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูสามารถ 

 กิจกรรมที่ 18.3 โรงเรียนปลอดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  1,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูวิรดา   

 
กิจกรรมที่ 18.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปลอด จากการ 
ถูกบลูลี่  1,000 

  กุมภาพันธ์ 66 
ครูพรรณี 

 กิจกรรมที่ 18.5 สถานศึกษาปลอดภัย  1,000   กุมภาพันธ์ 66 ครอุูดมศักดิ์   

19. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านกิจการนักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 104,000 

1,4 1 กุมภาพันธ์ 66 
ครูวาสนา 

 กิจกรรมที่ 19.1 งานพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน    10,000    กุมภาพันธ์ 66 ครูวาสนา 

 กิจกรรมที่ 19.2 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน    30,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูปราณี 

 กิจกรรมที่ 19.3 งานกิจกรรมนักเรียนและวันส าคัญ  24,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูเอกชัย 

 กิจกรรมที่ 19.4  ส่งเสริมประชาธิปไตย  40,000   กุมภาพันธ์ 66 ครูสายสุนีย์ 
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20. 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 47,540 

2 1,3 มีนาคม 66 
ครูพรรณี 

 กิจกรรมที่ 20.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  10,000   มีนาคม 66 ครูพรรณี 

 กิจกรรมที่ 20.2 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน  39,455   มีนาคม 66 ครูพรรณี 

 กิจกรรมที่ 20.3 งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน  2,800.00   มีนาคม 66 ครูพรรณี 

21. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล วิชาการ 600,000 1,2 1,2,3 พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 วิชาการ 

 กิจกรรมที่ 21.1 พัฒนาห้องเรียนมาตรฐานสากล        

 21.1.1 โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ,สายHDMI  เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง    260,000     

 กิจกรรมที่ 21.2 สื่อนอกห้องเรียน        

 21.2.1 บอร์ดความรู้นอกห้องเรียน  100,000   มิถุนายน 65 ครูธัญลักษณ์ 

 กิจกรรมที่ 21.3   100,000     

 21.3.1 โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน  140,000   มีนาคม 66 ครูนิตยา 

22. โครงการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ วิชาการ 1,282,290   พฤษภาคม 65 - มีนาคม 66 วิชาการ 

 กิจกรรมที่ 22.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  100,000     

 
กิจกรรมที่ 22.2 ปรับปรุงหอประชุม  482,290 

  มีนาคม 66 
คณะครูและผู้บริหาร

สถานศึกษา 

             22.2.3 เครื่องเสียง  282,000     
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             22.2.2 เวที  120,000     

             22.2.3 ห้องน ้า  80,000     

 กิจกรรมที่ 22.3 ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องศิลปะ  300,000   มีนาคม 66 ครูจันจิรา 

 กิจกรรมที่ 22.4 ปรับปรุงห้องเกียรติยศ  200,000     

 กิจกรรมที่ 22.5 เกษตรอัจฉริยะ  50,000     

 กิจกรรมที่ 22.6 ปรับปรุงระบบน ้าโรงเรียน  150,000   พฤษภาคม 65  

 

 


