
                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                             

 

ตารางแสดงงบประมาณเงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ 
 
 

ระดับชั้น เงนิอุดหนุน 
(คาใชจายรายหัว)/

ภาคเรียน 

จํานวน
นักเรียน  

ปการศึกษา 
๒๕๖๒ 

เงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว) 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 

รวม ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๓ 

มัธยมศกึษาตอนตน ๑,๗๕๐ ๘๒๖ ๑,๔๔๕,๕๐๐ ๑,๔๔๕,๕๐๐ ๒,๘๙๑,๐๐๐ 
มัธยมศกึษาตอนปลาย ๑,๙๐๐ ๘๒๐ ๑,๕๕๘,๐๐๐ ๑,๕๕๘,๐๐๐ ๓,๑๑๖,๐๐๐ 

รวม  ๑,๖๔๖ ๓,๐๐๓,๕๐๐ ๓,๐๐๓,๕๐๐ ๖,๐๐๗,๐๐๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                                    
 

             ( นางสนุันท     มีศร ี) 
     หัวหนากลุมงานการเงินและการบัญชี 

 

          ลงชื่อ                                                    
 

                     ( นายเอกราช  อยูฤกษ ) 
        หัวหนางานแผนงานและจัดทําคําของบประมาณ 

 

          ลงชื่อ                                                    
 

                      ( นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา) 
                รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

 

  



                                                                                                                             

 

 

การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ 
 
 

  เงนิอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)   ๖,๐๐๗,๐๐๐   บาท 
  งบวิชาการ ๗๐ %    ๔,๒๐๔,๙๐๐   บาท 
  งบบริหารทั่วไป  ๒๐ %   ๑,๒๐๑,๔๐๐   บาท 
  งบสํารองจาย  ๑๐ %     ๖๐๐,๗๐๐   บาท 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             วาที่รอยตรี 
 

( พิษณุพล   แตงออน ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสนิทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา 

ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 

 

 

 
 

          ลงชื่อ                                                     
 

                       ( นายเอกราช  อยูฤกษ ) 
         หัวหนางานแผนงานและจัดทําคําของบประมาณ 

 

          ลงชื่อ                                                    
 

                      ( นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา) 
                รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

กรอบวงเงินดานการบริหารวิชาการ (๔,๒๐๔,๙๐๐) 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

(แยกตามกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู) 

ลําดับ
ที่ 

  

เงินอุดหนนุ
รายหัว 

เงินเรียนฟรี 
๑๕ ป  

เงินรายได
สถานศกึษา 

  

โครงการ/งาน/กิจกรรม เงินอ่ืนๆ 
    

๑ กลุมบริหารวิชาการ ๕๕๐,๐๐๐ - - - 

๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๒๕๕,๗๐๐ - - - 

๓ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๒๕๕,๗๐๐ - - - 

๔ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ๒๕๕,๗๐๐ - - - 

๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ๒๕๕,๗๐๐ - - - 
 ๖ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษาฯ ๑๘๕,๐๐๐ - - - 

๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี ๑๘๕,๐๐๐ - - - 

๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๑๘๕,๐๐๐ - - - 

๙ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ๑๘๕,๐๐๐ - - - 

๑๐ งานแนะแนว ๕๐,๐๐๐ - - - 

๑๑ งานหองสมุด ๙๐,๐๐๐ - - - 

๑๒ งานศูนยคอมพิวเตอร ๙๐,๐๐๐ - - - 

๑๓ กลุมบริหารงบประมาณ ๑,๓๙๒,๑๐๐ - - - 

๑๔ กลุมบริหารงานบุคคล ๒๑๕,๐๐๐ - - - 

๑๕ กลุมบริหารทั่วไป ๓๕,๐๐๐ - - - 

๑๖ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๒๐,๐๐๐ ๑,๕๐๕,๘๘๐ - - 

๑๗ งานจัดซื้อหนังสือแบบเรียน - ๑,๒๗๕,๒๖๒ - - 

๑๘ งานจัดหาอุปกรณการเรียน - ๗๒๔,๑๒๐ - - 

๑๙ งานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน - ๗๘๑,๗๐๐ - - 

๒๐ จางครูตางชาต ิ - - ๙๘๘,๘๐๐ - 

๒๑ จางครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน - - ๑,๙๗๕,๒๐๐ - 

๒๒ 
คาสอนคอมพิวเตอรกรณสีอนเกิน
มาตรฐานท่ีรัฐจัดให 

- - ๑,๙๗๕,๒๐๐ - 

๒๓ คาจางบุคลากรปฏิบัติงาน - - ๑,๙๗๕,๒๐๐ - 

๒๔ คาสาธารณปูโภคหองเรียนปรับอากาศ - - ๖๕๘,๔๐๐ - 

  รวม ๔,๒๐๔,๙๐๐ ๔,๒๘๖,๙๖๒ ๗,๕๗๒,๘๐๐ - 

      
      
      



                                                                                                                             

 

กรอบวงเงินดานบริหารทั่วไป (๑,๒๐๑,๔๐๐ ) 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓  (แยกตามกลุมงาน) 

ลําดับ
ที่ 

  

เงินอุดหนนุ
รายหัว 

เงินเรียนฟรี 
๑๕ ป  

เงินรายได
สถานศกึษา 

  

โครงการ/งาน/กิจกรรม เงินอ่ืนๆ 
    

๑ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ๖๗๖,๔๐๐ - - - 

๒ โครงการจัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ ๒๐๐,๐๐๐ - - - 

๓ โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ ๕๐,๐๐๐ - - 
๗๐,๐๐๐ 
(สมาคม) 

๔ โครงการพัฒนางานโภชนาการ ๔๐,๐๐๐ - - - 

๕ โครงการพัฒนาสุขภาพอนามยั ๔๐,๐๐๐ - - - 

๖ โครงการดําเนินงานควบคุมภายใน ๕,๐๐๐ - - - 

๗ โครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ๒๐,๐๐๐ - - - 

๘ โครงการดําเนินงานระบบดูแลฯ ๓๐,๐๐๐ - - - 

๙ โครงการปจฉิมนิเทศ ๑๐,๐๐๐ - - 
๑๐๐,๐๐๐ 
(สมาคม) 

๑๐ โครงการเขาคายพัฒนาผูนํานกัเรียน ๓๐,๐๐๐ - -   

๑๑ โครงการปฐมนิเทศนักเรยีนใหม - - - 
๑๐๐,๐๐๐

(สมาคม) 

๑๒ โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาต ิ ๕,๐๐๐ - -   

๑๓ โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ๕,๐๐๐ - -   

๑๔ โครงการประดับเข็มนักเรียน ม.๔ - - - 
๒๐,๐๐๐ 

(สมาคม) 

๑๕ โครงการรณรงคปองกันสารเสพติด ๒๐,๐๐๐ - - 
๘๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๖ โครงการจัดกิจกรรมวันเดก็แหงชาติ ๑๐,๐๐๐ - - - 

๑๗ โครงการวันไหวครู ๑๐,๐๐๐ - - - 

๑๘ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย ๑๐,๐๐๐ - - - 

๑๙ โครงการเยี่ยมบานนักเรียน ๕,๐๐๐ - - - 

๒๐ โครงการมอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ - - 
๒๐๐,๐๐๐ 

(บริจาค) 

๒๑ เขาคายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๐,๐๐๐ - - 
๒๐๐,๐๐๐ 

(บริจาค) 

๒๒ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒๐,๐๐๐ - - - 

รวม ๑,๒๐๑,๔๐๐ - - ๗๗๐,๐๐๐ 



                                                                                                                             

 

แผนการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตรที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
           ๑.๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
           ๑.๓ การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 
 

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๑ ประกันคุณภาพภายใน                ๑. เพ่ือพัฒนาและปรับปรงุคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

 ๒. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษา 
 ๓. เพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมิน
ภายนอก   
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครแูละบุคลากรจํานวน  ๑๑๐ คน  
๒. นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนไดรับการพัฒนาและผาน
การประเมิน 

๔๐,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒,๓,๔
,๕,๖ 

๑,๒,๓ กลุมบริหาร
วชิาการ 

๒ ปรับปรงุงานทะเบียนวัดผล ๑. เพ่ือใหการประเมินผลการเรียน
สอดคลองกับหลักสตูรสถานศกึษา 
๒. เพ่ือใหการจัดทําขอมูลเก่ียวกับงาน
ทะเบียนวัดผลมีความเปนระบบ  
๓. เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ออกเอกสารเปนไปอยา งถู กตอ ง 
รวดเร็ว 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล 
๒.จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับงาน
ทะเบียนวัดผล  
เชิงคุณภาพ 
         เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานทะเบียนวัดผล 
 

๔๐,๐๐๐ ๑,๒ ๖ ๒ กลุมบริหาร
วชิาการ 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
งบประมาณ 
 (บาท) 

สอดคลองกับ ผูรับผิดชอบ 

จุดเนน 
กระทรวง 

ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๓ สอนเสริม O-NET 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรยีนใหสูงขึ้น 
2. เพ่ือเตรียมความพรอมของนักเรียน
ในการทดสอบที่เนนทักษะการ
วเิคราะหขั้นสูง   
3. เพ่ือใหนักเรยีนตระหนักถึง
ความสําคญั  และประโยชนในการ
ทดสอบ 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนชั้น ม.๓ จํานวน ๒๕๖ คน
และนักเรียนชั้น ม.๖ จํานวน ๒๔๑ คน 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีผล
การสอบ O-NET สูงขึ้น 
 

๔๐,๐๐๐ ๑,๒ ๒ ๑ กลุมบริหาร
วชิาการ 

๔ สงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน ๑. เพ่ือคนหานักเรียน ที่มีแวว

อัจฉริยภาพ 

๒. เพ่ือใหนักเรียนเหลานั้นไดรับการ

พัฒนาอยางเตม็ศักยภาพ   

๓. เพ่ือพัฒนาไปสูความเปนนักวิจัย  

นักประดิษฐ นักคิดคน  

เชิงปริมาณ 
    นักเรียนหองเรยีนอัจฉริยะและที่ได
คัดเลือก จํานวน ๑๐๐ คน/ป 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดรับการพัฒนาตรงตาม

ความสามารถพิเศษ 
๒. นักเรียนเกิดความภาคภมูิใจใน

ความสามารถพิเศษของตนเอง 

๔๐,๐๐๐ ๑,๒ ๒ ๑ กลุมบริหาร
วชิาการ 

๕ สงเสริมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ 

๑. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่ง
ความสามารถในดานวชิาการ 
๒. เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงผลงานดาน
การศึกษาของครู นักเรียน  
๓. เพ่ือเปนการแลกเปลีย่นเรียนรูของ
ครจูากโรงเรียนตาง  

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนไดรับการสงเสรมิและเขา
รวมการแขงขันทักษะทางวชิาการ
จํานวน ๒๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน 

๔๐,๐๐๐ ๑,๒ ๒ ๑ กลุมบริหาร
วชิาการ 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลติ 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
งบประมาณ 
 (บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๖ สงเสริมความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตร 

๑. เพ่ือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณติศาสตรใหกับนักเรียน 
๒. เพ่ือใหนักเรียนไดเรยีนรูและ
แกปญหาโจทยคณติศาสตรอยาง
หลากหลาย 
๓. เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถ
นักเรียนในการเขาแขงขันทักษะ 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนไดรับการฝกทักษะ
เพ่ิมเติม จํานวน ๑๐๐ คน/ป 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

คณิตศาสตร 

๗ โครงการคายคณิตศาสตร ๑. เพื่อใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการทางคณิตศาสตร 
๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดและ
มีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร 
๓. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรักในวิชา
คณิตศาสตรและมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
      นักเรียนเขารับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จาํนวน ๒๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนไดรบัการสงเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร 

๓๐,๐๐๐ ๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

คณิตศาสตร 

๘ พัฒนาทักษะการคิดเลขเรว็ 
 

๑. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการคิด
คํานวณทางดานคณิตศาสตร 
๒. เพ่ือใหนักเรียนสามารถคิดคํานวณ
บวกและลบเลขไดอยางรวดเร็วถูกตอง 
๓. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนไดรับการฝกทักษะ
เพ่ิมเติม จํานวน ๑๐๐ คน/ป 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ือการ
แขงขัน 
 
 

๒๐,๐๐๐ ๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

คณิตศาสตร 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
งบประมาณ 
 (บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๙ 
 
 
 
 
 

 

Rsbs Math Gamcs ๑. เพื่อใหนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตร  
โดยใชเกมและนันทนาการเปนสื่อ 
๒. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดวา 
คณิตศาสตรเปนเรื่องที่งายและสนุก  
๓. เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถ 
นักเรียนในการเขาแขงขันทักษะทาง 
วิชาการในระดับตางๆ 
 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนไดรับการฝกทักษะ
เพ่ิมเติม จํานวน ๑๐๐ คน/ป 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน 

๒๐,๐๐๐ ๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

คณิตศาสตร 

๑๐ นิทรรศการสัปดาหวิทยาศาสตร ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดฝกแสดงออก
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู 
๒. เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ตรงในการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร
แกผูอื่น 
๓. เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูที่ได
เขารวมกิจกรรม  นําไปใชในการ
แกปญหา ประยุกตเขาสูบทเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครแูละบุคลากรจํานวน  ๑๑๐ คน  
๒. นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ครูและนักเรียนไดรวมกันจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรูทาง
วทิยาศาสตร 
 

๓๕,๐๐๐ ๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู

วิทยาศาสตร 

๑๑ จัดซือ้วัสดอุุปกรณ (สารเคมี) ๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณและ
สารเคมีสําหรับการสอน
วิทยาศาสตร 
๒. เพื่อสงเสริมใหหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียงและอยูในสภาพ
ใชการไดดี  

เชิงปริมาณ 
      มส่ืีอวัสดอุุปกรณและสารเคมีครบ
ทั้ง ๖ ระดับ 
เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางวทิยาศาสตร 
 
 

๗๐,๐๐๐ ๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

วิทยาศาสตร 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ
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ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๑๒ คายสงเสริมศกัยภาพทางดาน
วิทยาศาสตร 

๑. เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจ
เกีย่วกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดและ
มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
๓. เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรักในวิชา
วทิยาศาสตรและมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
      นักเรียนเขารับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จาํนวน ๒๐๐ คน 
เชงิคุณภาพ 
      นักเรียนไดรบัการสงเสริมทักษะ
ทางวิทยาศาสตร 

๔๕,๐๐๐ ๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

วิทยาศาสตร 

๑๓ สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและทักษะอาชีพ 

๑. เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียน
ไดเรียนรูภาษาตางประเทศกับเจาของ
ภาษาโดยตรง  
๒. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการฟง
พูด อ านและเขียน ตลอดจนการ
ติดตอสื่อสารในดานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปสู
ทักษะอาชีพได 

เชิงปริมาณ 
        จํานวน ๗๐%  ของนักเรียนมี
พ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสื่อสารโดยใชภาษา 

อังกฤษได 
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ

ภาษาอังกฤษ 

๔๕,๐๐๐ ๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

ภาษา 
ตางประเทศ 

๑๔ สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑. เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 
๒. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. เพ่ือใหผูเรียนไดมีสื่อที่ใชประกอบการ
เรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครแูละบุคลากรจํานวน  ๑๑๐ คน  
๒. นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ครูและนักเรียนไดรวมกันจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรูทางทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

ภาษา 
ตางประเทศ 
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โรงเรียน 

๑๕ ทองโลกวัฒนธรรมและเรียนรู
ภาษาจีน 
 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานภาษาจนี 
เพื่อตอยอดสูการศกึษาในอนาคต 
๒. เพ่ือสงเริมการเรียนรูทางดาน
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณี
ไทย-จีน 
๓. เพ่ือสงเสรมิใหเด็กและเยาวชนไดมี
การเรียนรูภาษาที่สามของประชาคม
อาเซียนนอกจากภาษาอังกฤษ  

เชิงปริมาณ 
๑. มีสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน 
๒. นักเรยีนจํานวน ๗๐% มีพ้ืน  
    ฐานความรูภาษาจีน 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนสือ่สารโดยใชภาษาจีนได 

๕,๐๐๐ ๑ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

ภาษา 
ตางประเทศ 

๑๖ แขงขันกีฬาภายนอก ๑. เพ่ือฝกซอมนักกีฬาใหมีคุณภาพ
เพียงพอในการเขาแขงขันทุกระดับ 
๒. เพ่ือสงเขารวมแขงขันในประเภท
กีฬาที่จัดขึ้นทุกระดับ 
๓. เพื่อ เปนการสรางชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของโรงเรยีนและตัวนักกีฬา 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักกีฬาอยางนอย ๕ ประเภทได

เขารวมแขงขันในระดับจังหวัด 
๒. นักกีฬาอยางนอย ๑ ประเภทได

เขารวมแขงขันระดับประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
    นักกีฬาอยางนอย ๓ ชนดิกีฬา
ไดรับตําแหนงไมต่ํากวาอันดับ ๓  

๕๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู  

สุขศึกษาและ
พลศกึษา 

๑๗ แขงขันกีฬาภายใน ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูทักษะ
กีฬาที่เรียนมาใชในการแขงขัน 
๒. เพ่ือใหครู บุคลากรและนักเรียน
ทํางานรวมกันในรูปคณะส ี
๓. เพื่อเปนการสรรหานักกีฬาท่ีมี
คุณภาพเปนตัวแทนของโรงเรียนเพ่ือ
การแขงขันกีฬาภายนอก 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
จํานวน ๑,๖๔๖ คน 

๒. ครแูละบุคลากร ๑๑๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

คร ูบุคลากร และนักเรียน 
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู  

สุขศึกษาและ
พลศกึษา 
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๑๘ สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ๑. เพ่ือใหนักกีฬาไดใชเวลาวางในการ

ออกกําลังกาย หางไกลจากยาเสพติด 

๒. เพื่อใหนักกีฬาไดรับความรูและฝก

ทักษะชั้นสูงเพ่ือการแขงขัน 

๓. เพ่ือสงเสรมิใหนักกีฬาท่ีมีความ 

สามารถ ไดเขาแขงขันในระดับประเทศ 

เชิงปริมาณ 
 ๑.นักกีฬาทุกคนไดฝกทักษะชั้นสูง 

๒.นักกีฬาจํานวน ๑๐ คน เปนตัวแทน
เขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น 
ดานคุณภาพ 
  นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนไดรับ
การคัดเลือกเขาแขงขันในระดับชาต ิ
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู  

สุขศึกษาและ
พลศกึษา 

๑๙ แขงขันกีฬาจตุรัตนและจตุรัตน
สามัคค ี

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ไดเลนกีฬา

หางไกลยาเสพติด 

๒. เพ่ือใหนักเรียน ไดแสดงออกในการ

แขงขันกีฬาอยางเต็มศักยภาพ 

๓. เพ่ือสรางเสริมความสัมพันธิ์อันดีของ

นักเรียน   บุคลากรทางการศึกษาที่

เกี่ยวของ 
 

เชิงปริมาณ 
     นักกีฬาและกองเชียร จํานวน 
๓๐๐ คน เขารวมการแขงขัน 
เชิงคุณภาพ 
    นักกีฬา ไดรับการสงเสริมทักษะ
ทางกีฬา คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู  

สุขศึกษาและ
พลศกึษา 

๒๐ พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะ 

๑. เพื่อใหผู เ รียนมีสื่อ ในการเรียน
รายวิชาศิลปะ 
๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความสนใจในการ
เรียนเรียนดียิ่งข้ึน 
๓. เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ยิ่งขึ้น     
 
 

เชิงปริมาณ 
          นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  มส่ืีอ
ในการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาดีขึ้น            

๓๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

ศิลปะ 
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๒๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพความ
เปนเลิศทางดานนาฏศิลป 

๑. เพ่ือใหมีจัดการเรียนการสอนเพื่อ
มุงสูมาตรฐานสากล 
๒. เพ่ือใหนักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและดํารงความเปนไทย 
๓. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานนาฏศิลปทีดี่ยิ่งขึ้น 

 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนรอยละ ๘๐ มี พ้ืนฐาน
ทางดานนาฏศิลป 
๒. ครูมีพ้ืนฐานทางดานนาฏศิลป 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีทักษะทางดานนาฏศิลป
ที่ดีขึ้นสามารถเขารวมกิจกรรมและ
การประกวดแขงขันทางดานนาฏศิลป 

๕๘,๐๐๐ ๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

ศิลปะ 

๒๒ สงเสริมความเปนเลิศทางดาน
ดนตรีไทย 

๑. เพ่ือใหผูเรียนมีเครื่องดนตรีไทยท่ีม ี
คุณภาพใชในการแสดงความสามารถ 
ในโรงเรียนและทีส่าธารณะ 
๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความสนใจในการ
ฝกทักษะและกลาแสดงออกทางดนตรี
ไทย 
 

เชิงปริมาณ 
         นักเรยีนรอยละ ๑๐๐ ที่เขา
รวมโครงการมีเครื่องดนตรีไทยใชใน
การฝกทักษะ 
เชิงคุณภาพ 
         นักเรยีนมีเคร่ืองดนตรีไทยท่ีมี
คุณภาพและความพรอมใชในการฝกทักษะ 

๕๗,๐๐๐ ๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

ศิลปะ 

๒๓ สงเสริมและพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางดานดนตรีสากล
สตริงคอมโบและวงโยธวาทิต 

๑. เ พ่ือให นักเ รียนสามารถแสดง
ผลงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 
๒. เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชและดูแล
รักษาอุปกรณเหลานี้ ในการฝกซอม
และพัฒนาทักษะทางดนตร ี
๓. เพ่ือใหมีวัสดุเพียงพอตอการใชงาน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
         จัดซื้ออุปกรณชุดขยายเสียง
เคลื่อนที่คุณภาพดีและกีตารอคูสติ
กรวมท้ังตูเก็บในการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตร ี
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนมีอุปรณในการแสดงผล
งานและชวยสงเสริมการฝกซอมได
อยางมีประสทิธิภาพ 

๔๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระ 
การเรียนรู

ศิลปะ 
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๒๔ สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

๑. เพ่ือจัดซื้อ จัดหาหนังสือ วัสดุและ
ครภุัณฑ เปนส่ือการเรียนการสอน 

๒. เพื่อจัดสรางและพัฒนาคลินิกหมอ
ภาษาไทย 

๓. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทาง
ภาษาไทยในดานการแตงคําประพันธ 

๔. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย 

เชิงปรมิาณ  
๑. ไดหองปฏิบัติการภาษาไทยและ 

หองคลินิกหมอภาษา จํานวน ๑ หอง 

๒. นักเรยีนและบุคลากรภาษาไทย
ไดรับการพัฒนา ๘๐ % 
เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนและบุคลากรภาษาไทย 
ไดรับการพัฒนา 

๑๕๕,๐๐๐ ๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู

ภาษาไทย 

๒๕ วันรักภาษาไทย ๑.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการใช
และแสดงออกทางภาษาที่ถูกตอง 

๒. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ๓. เพ่ือใหนักเรียนทราบและตระหนัก
ถึงความสําคัญของวันสําคัญตาง ๆ 
ทางภาษาไทย 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนจํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครแูละบุคลากรในโรงเรียน จํานวน   
    ๑๑๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนไดรับความรูในการจัด
กิจกรรมสําคัญตาง ๆ ทางภาษาไทย 

๓๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู

ภาษาไทย 

๒๖ ปรับปรงุหองสมุด ๑ . เ พ่ื อ ปรั บปรุ ง แ ล ะพัฒนา งาน
หองสมุดใหเปนระบบ  และสะดวกใน
การใชบริการ 
๒. เพ่ือจัดหาเอกสาร สือ่วัสดุ อุปกรณ
ตางๆ ที่เอือ้ตอการเรียนรู 
๓. เพ่ือใหนักเรยีนไดเรียนรู  มีนิสยัรัก
การอานและมีทักษะในการแสวงหา
ความรู 

เชิงปริมาณ  
๑.  ปรับปรุงสถานที ่
๒.  จัดบรรยากาศ 
เชิงคุณภาพ 
๑. มีสถานที่และหนังสอืเหมาะสมกับ 
จํานวนผูใชบริการ 
๒. ครแูละนักเรียนใชเวลาวางในการ 
อานใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

๓๐,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๓ งานหองสมดุ 
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๒๖ โครงการรกัการอาน ๑. เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนบุคคลแหง
การเรียนรู มีนิสัยรักการอาน รักการ
คนควา เกิดการใฝรู  ใฝเรียน 
๒ .  เ พ่ือพัฒนาผู เ รี ยน ใหมี ทั กษะ
กระบวนการแสวงหาความรู รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   
๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

เชิงปริมาณ 
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๐  คน 
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู และทักษะการใน
การคนควาหาความรู  
๒. นักเรียนสามารถใชสือ่เทคโนโลยีใน
คนควาหาความรู  

๓๐,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๓ งานหองสมดุ 

๒๗ จัดซือ้หนังสอืเขาหองสมุด 

 
 ๑. เพ่ือใหนักเรียนสามารถคนควาหา
ความรูตามความตองการของนักเรียน 
 ๒. เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  
 ๓. เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
และสามารถนําเอาความรูไป
ประยุกตใชไดตอไป  

เชิงปริมาณ 
      หนังสอือานเพิ่มเติม ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู 
เชิงคุณภาพ 
     นั ก เ รี ย นมี ทั กษะก า รอ าน จั บ
ใจความสําคัญ ประเด็นสําคัญของเร่ือง
และสามารถจดบันทึกไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

๓๐,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๓ งานหองสมดุ 

๒๘ พัฒนาสขุภาพอนามัย ๑. เพ่ือจัดหายาและอุปกรณที่
เกี่ยวของกับงานอนามัยโรงเรียน
เพียงพอตอการใหบริการนักเรียน      
๒. เพ่ิมบริการเสริมสราง ดูแลสขุนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
๓. เพ่ือใหผูเรียนรูจักปองกันโรคและ
ระมัดระวงัอันตรายตาง ๆ ของผูเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน 

จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. คร ูบุคลากรในโรงเรียน ๑๑๐ คน   
เชิงคุณภาพ 

นักเรียน บุคลากร ไดรับการปฐม 
พยาบาลเบ้ืองตน การตรวจสขุภาพ
ประจําป การประกันอุบัติเหต ุ

๔๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒ ๑,๓ งานสุขภาพ
อนามัย 
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๒๙ พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน ๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทาง
วชิาการตามนโยบายของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือสงเสรมิความสามารถในการคิด
วเิคราะห คดิอยางมีวิจารณญาณใหกับ
ผูเรียน เพื่อการอยูรวมกันบนความ
แตกตาง และความหลากหลาย 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน ครูและบุคลากร ไดรับการ
ปลูกฝงจนเปนผูมีคณุธรรมจริยธรรม 
 

๗๕,๐๐๐ ๒ ๒ ๑ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม

ศึกษาฯ 

๓๐ กิจกรรมวันสําคัญตามปฏิทิน ๑.เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญ 
และมีสวนรวมในกิจกรรมของวัน
สําคัญตางๆ  
๒. เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามรูจัก
รับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม     
๓. เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด    
มีสวนรวมและถายทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่สําคัญ 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนและครเูขารวมกิจกรรม
วันสําคัญตามปฏิทิน 
 
 

๖๐,๐๐๐ ๒ ๑,๓ ๑ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม

ศึกษาฯ 

๓๑ พัฒนาและสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผูเรียน 

๑. เพื่อใหผู เรียนไดเรียนรูและ
เขาใจหลักพุทธธรรมท่ีถูกตอง 
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน  
๒. เพ่ือเสริมสรางภูมิ คุมกันให
ผูเรียนหางไกลอบายมุข สิ่งเสพ
ติด สิ่งผิดกฎหมาย  

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนไดรับความรูตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง เชิง
บูรณาการ 

๕๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๑ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม

ศึกษาฯ 
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๓๒ สงเสริมตามแนวพระราชดําริของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะและดําเนินชวีติตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะพื้นฐานในการดาํรงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนไดรับความรูตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  
เชิงบูรณาการ 
 

๘๐,๐๐๐ ๒ ๕ ๑,๓ กลุมสาระการ
เรียนรูการงาน

อาชีพฯ 

๓๓ เศรษฐกิจพอเพียง ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักในความสําคัญ
ของการดําเนินชวีติตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภมูิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาในภูมิปญญาไทยนิยมไทย 
 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
      สามารถรูเขาใจและปฏิบัติบติัตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
 
 

๔๐,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒ ๑,๓ กลุมบริหาร
วชิาการ 

๓๔ เขาคายพัฒนาผูนํานักเรียน               ๑. เพ่ือพัฒนาองคกรนักเรียนให
เขมแข็ง สามารถดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล อันเปนวิถีชีวิต
ท่ีรัฐธรรมนูญวางไว 
2. เพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู  การบริหารจัดการสภา
นักเรยีนในสถานศกึษา  

เชิงประมาณ 
         ตัวแทนนักเรียน จํานวน ๑๐๐ 
คน ไดรับการอบรม 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

๓๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 
งบประมาณ 
 (บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศึกษา 
โรงเรียน 

๓๕ สงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
และยุวกาชาด 

๑. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนวิชาลูกเสือ 
–เนตรนารีครบตามกระบวนการของ
หลักสูตร 
๒. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย เกิด
ความรักความสามัคคีในหมูคณะ 
๓. เพ่ือใหนักเรียนไดบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนและชวยเหลือผูอื่น 

 

เชิงประมาณ 
     นักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ จํานวน 

๘๒๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
      นักเรยีน ม.ตน ทุกคนไดรับการ
พัฒนา โดยใชกิจกรรมลูกเสอืและยุว
กาชาด 
 

๒๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๑ งานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

๓๖ ทัศนศึกษานักเรียนชั้น 
ม.๔-ม.๖ 

๑. เพ่ือใหผูเรยีนไดรับการเรียนรูจาก
ประสบการณตรง  
๒.เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเองทันตอ
เหตุการณในปจจุบัน และอนาคต  
๓. เพ่ือใหผูเรยีนไดเรียนรูดวยตนเอง 
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน  

เชิงประมาณ 
     นักเรียนชั้น ม.๔- ม.๖ จํานวน 
๘๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนไดรับประสบการณตรง
จากสถานที่จริง 
๒. นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไป
พัฒนาตนเอง 

เงนิเรียนฟรี
๑๕ ป 

 

๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

๓๗ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ๑. เพ่ือเตรียมความพรอมของนักเรียน
ใหม  ม .๑ และ ม .๔ ปกา รศึกษา 
๒๕๖๓  ในกิจกรรมดานตางๆ  
ของโรงเรียน 
๒.เพ่ือเตรียมความพรอมในฐานะเปน
นักเรียนท่ีดี อยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข 

เชิงประมาณ 
นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔จํานวน 
๖๐๒ คน 

เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนเขาใหมประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมทุกอยางในโรงเรียนได
อยางมีความสขุและ มีประสิทธภิาพ 

เงนิสมาคม ๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
งบประมาณ 
 (บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศึกษา 
โรงเรียน 

๓๘ ปจฉิมนิเทศ ๑. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกาลังใจ
ใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 
๒. เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็จ 
๓. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี
งามระหวางครูกับนักเรียน 

 

เชิงปริมาณ 
๑. คร ู– อาจารยจํานวน ๑๑๐ คน 
๒. นักเรียน ม.๓,๖ จํานวน ๔๙๗ คน  
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน ม.๓และม.๖ท่ีจบจาก
สถาบันมีความรักในสถาบัน  
คร-ู อาจารย และเพ่ือน ๆ 

๑๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

๓๙ กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ ๑. เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจให
ทุกคนมีความภาคภูมใิจในสถาบัน
พระมหากษัตริย 
๒. เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอพอ 
๓. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะครู อาจารย นักเรียน และ

บุคลากรมีความจงรักภักดตีอองค
พระมหากษัตรยิ 

นักเรียนมีความกตัญูตอบุพการ ี
 

๕,๐๐๐ ๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 

๔๐ กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ ๑. เพ่ือใหนักเรยีนไดแสดงความเคารพ
ตอมารดาผูมีพระคุณ 
๒. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกในทาง
ที่ถูกที่ควร 
๓. เพ่ือใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
รวมกันระหวางแมกับลูก เพื่อใหเกิด
ความผูกพันธระหวางแมกับลูก 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะครู อาจารย นักเรียน และ

บุคลากรมีความจงรักภักดตีอองค            
พระราชินีนาถ 

๒. นักเรียนมีความกตัญูตอบุพการ ี

๕,๐๐๐ ๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
งบประมาณ 
 (บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศึกษา 
โรงเรียน 

๔๑ ประดับเข็มนักเรียนชั้น    ม.๔ ๑. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาตนเอง 
รักและศรัทธาสถาบัน 
๒. เพ่ือใหนักเรียนมีจิตสํานึกและ
เขาใจเจตตารมยของโรงเรียน 
๔. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจถึงความหมาย
ตราสัญลักษณบนเขม็ 

เชิงปริมาณ 
๑. คร-ูอาจารย จํานวน ๑๑๐ คน 
๒. นักเรียน จํานวน ๓๐๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. คร-ูอาจารย แสดงความรัก หวงใย 

ปรารถนาดตีอนักเรียน 
๒.  นักเรียนทุกคนมีความรัก 
     สถาบันมากยิ่งขึ้น 

๒๐,๐๐๐ 
(เงิน

สมาคม) 

๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 

๔๒ คายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเปน
พระราชกุศล แดองคพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัว  
๒. เพ่ือให ไดฝกเปนผูนําในการปฏบิัติ
ตนแบบพุทธในสถานการณตาง ๆ  
๓. เพ่ือใหสามารถนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต ใชใน
ชีวิตประจําวัน  

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้น ม.๑ จํานวน 

๓๐๐ คน 
๒. นักเรียนระดับชั้น ม.๔ จํานวน 

๓๐๒ คน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความจงรักภักดีตอองค 
พระมหากษัตริย 

๑๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 

๔๓ รณรงคปองกันสารเสพติด ๑. เพ่ือรณรงคแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
๒. เพ่ืออบรมใหความรูเร่ืองการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๓. เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
รวมกันและหางใกลจากยาเสพติด 

เชิงปริมาณ 
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๐  คน 
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความตระหนัก  
และมีความสามารถในการตอตานและ
ปองกันตนเองใหพนจากปญหายาเสพ
ติด 

๒๐,๐๐๐ 
และเงนิ

เทศบาลอีก
๘๐,๐๐๐ 

๒ ๑,๓,๕ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
งบประมาณ 
 (บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศึกษา 
โรงเรียน 

๔๔ จัดกิจกรรมวนัเด็กแหงชาต ิ ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักใน
ระเบียบ วินัย สิทธิ หนาท่ี มีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและผูอื่น 
๒. เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถในดานตาง ๆ  
๓. เพ่ือใหนักเรียน และผูปกครองได
ทํากิจกรรมรวมกัน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๐  คน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนกลาแสดงออก 
ถึงความสามารถของตนเอง 

๑๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 

๔๕ วันไหวคร ู ๑. เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดขีองสังคมไทย 
๒. เพ่ือใหนักเรียนไดพึงระลึกถึง
พระคุณของบูรพคณาจารยไดประสิทธิ์
ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความ
กตัญกูตเวที 
๓.  เพ่ือสรางความสมัพันธที่ดีระหวาง
นักเรียนกับคุณครู 

เชิงปริมาณ 
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๐  คน 
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
      คร-ูอาจารยทุกทานแสดงความรัก 
หวงใย ปรารถนาดีตอนักเรียน 
นักเรียนทุกคนมีความซาบซึ้งตอพระ
คุณครูอาจารย 

๑๐,๐๐๐ ๒ ๓ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 

๔๖ สงเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน ๑.เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดเีกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและฝก
ตนเองเก่ียวกับการใชสิทธิตามระบบ
ประชาธิปไตย 
๓.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบรวมกันในการรักษาไวซึ่ง
ประโยชนทั้งปวงของโรงเรียน 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 

๑,๖๔๖ คน 
๒. ไดคณะกรรมการนักเรียน  ๑๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนเขาใจระบอบ
ประชาธิปไตยและไดตัวแทนนักเรียน
ในการดําเนินกิจกรรม 

๑๐,๐๐๐ ๒ ๑,๓,๕ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 
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สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศึกษา 
โรงเรียน 

๔๗ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความ
ซื่อสัตยสุจริต 

๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความ
เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผและ
เสียสละเพื่อสวนรวม 
๓. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหรูจักประหยัด
อดออม รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน
และสวนรวมอยางคุมคา 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๐  คน 
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะครู อาจารย นักเรียน และ
บุคลากรมีความจงรกัภักดตีอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถเปนแบบอยางท่ีดไีด 
 

๒๐,๐๐๐ ๒ ๑,๓,๕ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 

๔๘ สงเสริมและพัฒนากิจกรรมสภา
นักเรียน 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนบานสันปาสัก สูสังคมตามวิถี
ประชาธิปไตย 
๒. เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิต 
พัฒนาอัตลักษณ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคแกนักเรียน ดวยกิจกรรม 
๓ D และ ๖ หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือพัฒนาเครือขายสภานักเรียน
ธรรมาภิบาลสูสถานศึกษาอื่น 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ปรับปรุงหองสภานักเรียน 
    จํานวน ๑ หอง 
๒.มอีุปกรณที่หลากหลายเพียงพอกับ
การดําเนินงานสภานักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
      สภานักเรยีนมีการพัฒนาและ
ไดรับการสงเสริมสูการแขงขัน 
 

๑๐,๐๐๐ ๒ ๑,๓,๕ ๑ งานกิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                             

 

ยุทธศาสตรที่  ๒. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๑ พัฒนาและปรับปรุง             
ศูนยคอมพิวเตอร 

 ๑. เพ่ือใหผู เรียนมีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ท่ี เอื้ ออํานวนตอการ
เรียนรูและสามารถใชงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือใหหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
มีอุปกรณการเรียนการสอนครบตาม

ความตองการของผูใชงาน 
๓. เพ่ือใหผูเรียนไดใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรในการพัฒนาความรูตาม

หลักสูตรและสรางสรรคผลงาน 

 

เชิงปริมาณ 
๑. ปรับปรุงศนูยคอมพิวเตอร 
๒. ปรับปรุงหองเรียน ICT  
๓. จัดซื้ออะไหล/ซอม/อัพเกรดเครื่อง/
บํารุงรักษาคอมพิวเตอรที่มีอยู ใหมี
ความพรอมการใชงาน 
เชิงคุณภาพ 
๑. มีศูนยคอมพิวเตอร ที่ทันสมัย 
๒. นักเรียนและครูอาจารยมีโอกาสได 
    ใช ICT อินเตอรเน็ตและหองเรียน  
    ICT สมบูรณแบบ 

๔๕,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๓ ๑ ศูนย
คอมพิวเตอร 

๒ พัฒนาสูความเปนเลิศ             
ดานคอมพิวเตอร 

๑. เพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้น มี
ความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลย ี
๒. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนได
แสดงออกซึ่งความสามารถในดาน
ทักษะคอมพิวเตอร 

 ๓. เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น ใหสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนโรงเรยีนรัตนโกสินทร
สมโภชบวรนิเวศศาลายา จาํนวน 
๑,๖๔๖ คน 
๒.ครูและบุคลากรในโรงเรียน จํานวน 
๑๑๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  การจัดการเรยีนการสอนม ี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สูงขึ้น 

๔๕,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒,๓ ๑,๓ ศูนย
คอมพิวเตอร 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๓ จัดหาสือ่โสตทัศนูปกรณ ๑.นักเรียนและครูใชบริการอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ ในการสนับสนุน

กระบวนการเรียนการสอนไดอยาง

สะดวก รวดเร็วขึ้น และมีหลายอยาง

เพียงพอตอความตองการ 

๒.ครูมีการใชสื่อในการเรียนการสอน

พรอมทั้งมีอุปกรณในการเรียนรูดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

 

เชิงปริมาณ 

          บุคลากรและนักเรียนทุกคน
ไดรับบริการดานสื่อโสตทัศนูปกรณ 

เชิงคุณภาพ 

๑. ความพรอมของสือ่โสตทัศนปูกรณใน
การใหบริการ 

๒. ความทันยุคทันสมยัของสือ่
โสตทัศนูปกรณท่ีจะใหบริการ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๓ ๑ งานเทคโนโลยี
เพ่ือ     

การศึกษา 
 

๔ พัฒนาสือ่ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ๑.เพ่ือปรับปรุงและซอมแซมเคร่ือง 

ฉายโปรเจคเตอร ในหองเรียนใหอยู 

ในสภาพใชการไดด ี

๒.เพ่ือจัดหาสือ่ดจิิทัลเพื่อการศึกษาให 

พอเพียงกับนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนโรงเรยีนรัตนโกสินทร
สมโภชบวรนิเวศศาลายา จาํนวน 
๑,๖๔๖ คน 
๒.ครูและบุคลากรในโรงเรียน จํานวน 
๑๑๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

    เคร่ืองฉายโปรเจคเตอรในหองเรยีน
ทุกหองใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๘๐,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๓ ๑ กลุมบริหาร
วชิาการ 

 



                                                                                                                             

 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๑ แนะแนวการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานทํา 

๑. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนไดเรียนตอ
ตามความถนัด ความสนใจ  
๒. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมีความรูใน
อาชีพที่ตนเองสนใจและมีความรูสกึท่ี
ดีตออาชีพสุจริต  

 

เชิงปริมาณ 
        นักเรียนชั้น ม.๓  และม.๖ ของ
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายาฯจํานวน ๔๙๗ คน 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้น   
ม. ๓ และม.๖ ที่เขารวมโครงการทุก
คนสามารถตัดสินใจศึกษาตอ หรือ 
สามารถตัดสินใจศึกษาตอหรอืเลือก
ประกอบอาชีพไดอยางถกูตองและ
เหมาะสม 

๒๐,๐๐๐ ๒ ๔ ๑,๓ งานแนะแนว 

๒ จัดตั้งศูนยการแนะแนวและการให
คําปรึกษา 

๑.สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาศกัยภาพ
ของตนเองไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือใหบรกิารสารสนเทศ และเรื่อง
ที่เปนประโยชนตอนกัเรียน 
๓. จัดระบบปฏิบัติงานของศูนยใหคาํ 
ปรกึษา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน 
๒. ครู ผูปกครองนักเรียนที่มาขอ

บริการ 
๓. มีสือ่และเทคโนโลยีทางการศกึษา 
เชิงคุณภาพ 

    นักเรียนสามารถวางแผนตดัสนิใจ
เลือกศึกษาตอและประกอบอาชีพได
อยางเหมาะสม 

 

๓๐,๐๐๐ ๒ ๔ ๑,๓ งานแนะแนว 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๔ มอบทุนการศึกษา ๑.เพื่อจัดสรรทุนการศกึษาใหแก
นักเรียนทุกระดับที่ขาดปจจัย
สนับสนนุ  
๒. เพ่ือใหนักเรียนไดรบัโอกาสทาง
การศึกษา 
๓. เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวติที่ดี
สามารถพึ่งตนเองได และเปนพลเมือง
ที่ดีท่ีมีคุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุนยากจนจํานวน ๑๐๐ คน 
๒. นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจํานวน ๑๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนที่ยากจนไดรับการ

ชวยเหลอื 
๒. นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและ

นักเรียนที่เรียนตอในระดับ  
อุดมศึกษาไดรับการสงเสรมิ 

๕,๐๐๐ 
และ 

เงนิบริจาค
๑๐๐,๐๐๐ 

๒ ๔ ๑,๓ งาน 
ระบบดูแลฯ 

และ 
งานแนะแนว 

๕ ดําเนินงานระบบดูและชวยเหลอื
นักเรยีน 

๑.เพ่ือใหมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนท่ีมีประสิทธภิาพและครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน 
๒. เพ่ือใหครูสามารถนําขอมูลระบบ
ดูแลชวยเหลือผู เ รียนไปใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนจํานวน ๑,๖๔๖ คน 
 ๒. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ๑๑๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
          การดําเนินงานของระบบดูแล
ชวยเหลอืนักเรยีนของโรงเรียนเปนไป
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

๓๐,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๓,๔ ๑,๓ งานกิจการ
นักเรียน 

 

๖ รับสมัครนักเรียน   ๑. เพื่อวางแผนในการรับนักเรียนใหม
ที่มีความพรอมในการศึกษา 
  ๒. เพือสรางความเขาใจที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครองนักเรียนในการ
การดําเนินงานทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
   ๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมอืระหวาง
ผูปกครองกับโรงเรียนตั้งแตขั้นเริ่มตน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนชั้น ม.๑ จํานวน ๓๒๐ คน 
๒. นักเรียนชั้น ม.๔ จํานวน ๓๖๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
       ปรับปรุงระบบขอมลูและระบบ
วางแผนเพื่อเพิ่มอัตราการเขาเรียนของ
นักเรยีนในปการศึกษาใหม 
 

๒๐,๐๐๐ ๒ ๑,๓,๔ ๒ งานรับ
นักเรียน 

 



                                                                                                                             

 

        ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาครูทั้งระบบ 
 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๑ พัฒนาบุคลากร  ๑. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ตนเองท้ังในดานการปฏิบัติงาน
และดานคุณธรรมจริยธรรม  
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 
๒. เพื่อเปนการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรโดยการอบรม 
สัมมนา  
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน  
 

เชิงปริมาณ 

    ครูและบุคลากรจํานวน ๑๑๐ คน  
ไดรับการพัฒนา  (อบรม,พฒันา,
ประชุมและศึกษาดูงาน) 

เชิงคุณภาพ 
๑. คณะครไูดรับความรูเพิ่มขึ้น 
๒. คณะครูไดรับประสบการณจาก 
   การศึกษาดูงาน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑,๒ ๓ ๒ กลุม
บริหารงาน

บุคคล 
 

๒ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดาน
วิชาการ 

๑.เพ่ือใหครูมีความมุงมั่นและอุทิศตน
ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
๒.เพ่ือใหครูแสวงหาความรูและ
เทคนิควิธกีารใหม ๆ เปนประจํา รับ
ฟงความคิดเห็น ใจกวางและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
๓. เพ่ือใหครูสามารถใชเทคโนโลยใีน
การจัดการเรียนการสอน 

 

เชิงปริมาณ 

    คณะครูจํานวน ๘๕ คน ไดรับการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 
๑. คณะครูไดรับการอบรมตาม    
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. คณะครูไดรับการอบรมการใชเทค 
    โนยีเพ่ือการเรียนการสอน 
๓. คณะครูกลุมสาระฯตางๆ ไดรบั  
    การพัฒนา 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑,๒ ๓ ๒ กลุมบริหาร
วชิาการ 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๓ พัฒนางานทะเบียนประวัต ิ     
และยกยอง เชิดชูเกียรต ิ
 

๑.เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีความสามารถ 
๒.เพื่อใหบุคลากรมีความม่ันใจ  
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 
๓.เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกบุคลากร 

 

เชิงปริมาณ 
    คณะครแูละบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๑๑๐ คน   
เชิงคุณภาพ 

     ๑. งานพัฒนางานทะเบียน ประวัติ
และยกยอง เชิดชูเกียรต ิดําเนินงานได
อยางมีคณุภาพ 
   ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกทาน ไดรับการยกยอง  เชิดชู
เกียรติ และมีขวญั กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

๑๕,๐๐๐ ๑,๒ ๓ ๒ กลุม
บริหารงาน

บุคคล 
 

๔ พัฒนางานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตาํแหนงสรรหาและบรรจุ
แตงต้ัง 
 

๑.เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนางาน
วางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนงสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
๒.เพ่ือวางแผนอัตรากําลังให
สอดคลองกับนโยบาย 
๓.เพ่ือกําหนดตําแหนงสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง 

เชิงปริมาณ 

    คณะครแูละบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๑๑๐ คน   

เชิงคุณภาพ 

      งานวา งแผนอัตรา กําลั งและ
กําหนดตําแหนงสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ
เพ่ิมมากขึ้น 

๑๐,๐๐๐ ๑,๒ ๓ ๒ กลุม
บริหารงาน

บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 
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การศกึษา 
โรงเรียน 

๕ พัฒนาวินัยและการรักษาวินัยและ
ออกจากราชการ 
 

๑ .  เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร า ง พั ฒ น า วิ นั ย
ขาราชการ ใหดํารงอยูดวยเกียรติ และ
ศักดิ์ศรี เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม   

2. เพื่อปองกันมิใหขาราชการ มีการ
กระทําผิดทางวินัยมากขึ้น 
๓.  ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจางประจํา     
มีความรู ความเขาใจในดานกฎหมาย  
ระเบียบแบบแผนของทางราชการมาก
ขึ้น และลด ละเลิกการกระทําผิดวินัย
ขาราชการ 

 

เชิงปริมาณ 

    คณะครแูละบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๑๑๐ คน   

เชิงคุณภาพ 

        บุคลากรมีความรูความเขาใจ
ในเร่ืองวินัยและการรักษาวินัยและ
ออกจากราชการ 

๑๐,๐๐๐ ๑,๒ ๓ ๒ กลุม
บริหารงาน

บุคคล 
 

๖ พัฒนาและสรางขวัญกําลังใจ
บุคลากร 

๑. เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลงัใจ
ใหแกบุคลากร 
 ๒. เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอัน
ดีซึ่งกันและกันระหวางบุคลากร 
 ๓. เพ่ือใหบุคลากรเกิดความมั่นคงใน
สวัสดิการ 
 ๔. เพ่ือเปนการสรางความรัก ความ
หวงใยของทางโรงเรยีนตอบุคลากร 

เชิงปริมาณ 

    คณะครแูละบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๑๑๐ คน   

เชิงคุณภาพ 

        บคุลากรมขีวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 

๕๐,๐๐๐ ๑,๒ ๓ ๒ กลุม
บริหารงาน

บุคคล 
 

 
 



                                                                                                                             

 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการ 
 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
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สอดคลองกับ  
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ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๑ พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนการ
สอน 

๑. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา อาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดลอมใหทันสมยั
และเอื้อตอการเรียนรู 
๒.เพ่ือใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรูมีอาคารสถานที่
เหมาะสม 
 ๓. เพื่อใหมีการสงเสริมสุขภาพ 
อนามัย และความปลอดภัยตอผูเรียน 

 

เชิงปริมาณ 
๑. ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

อาคารประกอบของโรงเรียน 
๒. ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟาและ

ประปา 
๓. ตกแตงอาคารสถานที ่

เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเพ่ิมขึ้น จน

ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ         
มากขึ้น 

๒. แหลงเรียนรูไดรับการพัฒนาใหอยู
ในสภาพใชงานไดอยางมีคณุภาพ 

๖๗๖,๔๐๐ ๑,๒ ๕,๖ ๒ งานอาคาร
สถานที ่

 

๒ สาธารณูปโภค ๑.เพ่ือใหมีสาธารณูปโภคที่ปลอดภัย
พรอมใชงาน 
๒ เพ่ือจัดสรรงบประมาณไวใชจายใน
กิจการสาธารณูปโภค 
๓.เพ่ือสรางมาตรการในการใช 
สาธารณูปโภคอยางประหยัด 

ชิงปริมาณ 

      สามารถบริหารจัดการคาใชจาย
เก่ียวกับไฟฟา ประปา และการดูแล
ซอมบาํรุงอุปกรณได ๑๐๐ % 

เชิงคุณภาพ 

      โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๙๔๒,๑๐๐ ๑,๒ ๕,๖ ๒ กลุมบริหาร
งบประมาณ 
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๓ งานยานพาหนะ/ซอมบํารุง ๑.เพื่อใหมียานพาหนะที่ปลอดภัย
พรอมใชงาน 
๒ เพ่ือจัดสรรงบประมาณไวใชจายใน
กิจการงานยานพาหนะ/ซอมบํารุง 
๓.เพ่ือสรางมาตรการในการใช 
ยานพาหนะ อยางประหยัด และคุมคา 

เชงิปริมาณ 

        รถของโรงเรียนจํานวน ๓ คัน
ไดรับการดูแลรักษา 

เชิงคุณภาพ 

       ยานพาหนะของโรงเรียนไดรับ
การดูแลรักษา และสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธภิาพ 

 

๓๕๐,๐๐๐ ๑,๒ ๕,๖ ๒ กลุมบริหาร
งบประมาณ 

๔ จัดทําแผนปฏิบัติการ ๑.เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน
ประจําปงบประมาณที่สอดคลองกับ
การพัฒนาโรงเรียน 

๒. เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียน 

๓.โรง เรียนมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปที่มีคุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒. นิเทศ กํากับ ตดิตามประเมินผล 
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
เชิงคณุภาพ 
๑.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป 
๒๕๖๓ เปนแนวทางในการดําเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนท่ีตรงตามความ
ตองการความจําเปนของโรงเรียน 
๒. โรงเรียนสามารถดําเนงานและ
รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจําปได
อยางมีคณุภาพ 
 

๕๐,๐๐๐ ๑,๒ ๕,๖ ๒ กลุมบริหาร
งบประมาณ 
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๕ พัฒนางานประชาสัมพันธ ๑.เพ่ือประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน 
๒.เพ่ือเก็บภาพกิจกรรมตางๆ ใน
โรงเรียน ใหชุมชน ไดรับรูถึงขาวสาร
ของโรงเรียน 
๓.เพ่ือจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
    ๑.จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 
    ๒.จัดทําปายประชาสัมพันธ 
 เชิงคุณภาพ  

      โรงเรียนไดรับการประชาสัมพันธ
ที่เปนระบบและเปนที่รูจักของสังคม 
 

๕๐,๐๐๐ ๑,๒ ๔,๕,๖ ๒ กลุมบริหาร
ทั่วไป 

๖ เยี่ยมบานนักเรียน ๑.เพ่ือทราบขอมลูพื้นฐานเชิง
ประจักษของนักเรียน 
๒.เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
คร ูผูปกครอง และนักเรียน 
๓. เพ่ือสรางความเขาใจระหวางครู 
นักเรียน และ ผูปกครอง ใหตรงกันใน
การดําเนินงานของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน 
๒. ครแูละบุคลากรจํานวน ๑๑๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
        การดําเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเปนไปอยางมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

๕,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๓,๔ ๑,๓ กลุม
บริหารงาน

บุคคล 

๗ ควบคุมภายในโรงเรียน ๑.เพ่ือใหโรงเรียนมีกรอบและแนวทาง
ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
๒. เพ่ือใหโรงเรยีนสามารถรายงานผล
การควบคุมภายในตอหนวยงานที่
เก่ียวของ  
๓. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยตรวจสอบภายในของโรงเรียน
ใหมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
         จัดทํารายงานปละ ๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ 
         ครแูละบุคลากรในโรงเรียน
ไดรับการประกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น
และหาทางแกไขเมือ่เกิดปญหา 
 
 

๕,๐๐๐ ๑,๒ ๔,๕,๖ ๒ กลุมบริหาร
ทั่วไป 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๘ พัฒนางานโภชนาการ ๑.เพ่ือสงเสริมความรูพ้ืนฐานเรื่อง
โภชนาการและสามารถนาํไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
๒.เพ่ือใหนักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนไดรับปริมาณอาหารในแตละ
วนัตรงตามความตองการของรางกาย 
๓.เพ่ือใหนักเรียน บุคลากร ไดใช
บริการโรงอาหารท่ีสะอาดถูกตองตาม
หลักโภชนาการ 

เชิงปริมาณ 
๑. ปรับปรุงรานจําหนายอาหาร 
    จํานวน ๑๐ ราน 
๒. จัดหาอุปกรณเก็บถวยชาม     
    จํานวน ๒ ชุด 
๓. ปรับปรุงระบบระบายน้ําเสีย   
    จาํนวน ๑ จุด 
เชิงคุณภาพ 
      โรงอาหารไดมาตรฐานรองรบัการ
ประเมินไดและสามารถใหบริการได
อยางท่ัวถึง 
 

๔๐,๐๐๐ ๑,๒ ๔,๕,๖ ๒ กลุมบริหาร
ทั่วไป 

๙ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า สื่ อ แ ล ะ
นวัตกรรม 

๑.เพ่ือสงเสริมใหครูสรางและพัฒนา
สื่อ/นวตักรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 
 ๒.เพ่ือจัดสราง จัดหา และพัฒนา 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู 
๓. เพื่อใหครแูละนักเรยีนทุกคนใชสือ่
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน 

 

เชิงปริมาณ 
 ๑. มีการพัฒนาสื่อ นวตักรรม ครบทั้ง     
     ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
 ๒. นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน ไดใช  
     สื่อที่มีคุณภาพ 
๓. ครแูละบุคลากรจํานวน ๑๑๐ คน 
     สอนนักเรียนโดยใชสื่อที่มีคณุภาพ   
เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดย
ใชส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น 

๗๐,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๓ ๑ กลุมบริหาร
วชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๑๐ พัฒนางานสํานักงานกลุมบริหาร
งบประมาณ 

๑.เพ่ือจัดหาวสัดุอุปกรณงานกลุม
บริหารงบประมาณ 
๒.เพ่ือจัดระบบงานกลุมบริหาร
งบประมาณใหสามารถบริการไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๓.พ่ือใหผูใชบริการเกิดเจตคติที่ดตีอ
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
 ๑. มีวัสดอุุปกรณพอเพียง 
 ๒. มีการจัดระบบการใหบริการที่
รวดเร็ว และมีคุณภาพ ท้ังองคกร 
เชิงคุณภาพ 
      กลุมบริหารงบประมาณมีระบบ
การใหบริการท่ีรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
 

๕๐,๐๐๐ ๑,๒ ๔,๕,๖ ๒ กลุมบริหาร
งบประมาณ 

๑๑ พั ฒ น า ง า น สํ า นั ก ง า น ก ลุ ม
บริหารงานบุคคล 

๑.เพ่ือจัดหาวสัดุอุปกรณงานกลุม
บริหารงานบุคคล 
๒.เพ่ือจัดระบบงานกลุมบริหารงาน
บุคคล ใหสามารถบริการไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๓.พ่ือใหผูใชบริการเกิดเจตคติที่ดตีอ     
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
 ๑. มีวัสดอุุปกรณพอเพียง 
 ๒. มีการจัดระบบการใหบริการที่
รวดเร็ว และมีคุณภาพ ท้ังองคกร 
เชิงคุณภาพ 
      กลุมบริหารงานบุคคลมีระบบการ
ใหบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
 

๓๐,๐๐๐ ๑,๒ ๔,๕,๖ ๒ กลุม
บริหารงาน

บุคคล 

๑๒ พัฒนางานสํานักงานกลุมบริหาร
ทั่วไป 

 ๑.เพ่ือจัดหาวสัดอุุปกรณงานกลุม
บริหารท่ัวไป 
๒.เพ่ือจัดระบบงานกลุมบริหารท่ัวไป
ใหสามารถบริการไดอยางรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 

  ๓.พ่ือใหผูใชบริการเกิดเจตคติท่ีดีตอ   
  โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
 ๑. มีวัสดอุุปกรณพอเพียง 
 ๒. มีการจัดระบบการใหบริการที่
รวดเร็ว และมีคุณภาพ ท้ังองคกร 
เชิงคุณภาพ 
      กลุมบริหารทั่วไปมีระบบการ
ใหบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
 

๓๕,๐๐๐ ๑,๒ ๔,๕,๖ ๒ กลุมบริหาร
ทั่วไป 



                                                                                                                             

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๖  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนทางปญญาของชาต ิ

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๑ สงเสริมงานวิจัยทางการศึกษา  1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ดานการวจิัยแกครแูละบุคลากรของ
โรงเรียน  
2. เพ่ือสงเสรมิใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถทําวิจัยในชั้น
เรียนได 
2. เพ่ือสงเสรมิใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหสามารถนําการวิจัย
มาใชในการพัฒนาการเรียน 
การสอนได (Action Research)  

เชิงปริมาณ 
๑.  กลุมบริหารจํานวน ๔ กลุม 
๒. กลุมสาระการเรียนรู                
    จํานวน  ๘ กลุมสาระ 
เชิงคุณภาพ 
๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการวิจัยทาง
การศึกษาดวยระเบียบวิธทีี่ถูกตอง
เหมาะสม 
๒. สงเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณา
การเพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู 
และตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ิน  
๓. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การสงเสริมสนับสนุน  การศึกษา
คนควา วิจัยเพ่ือพฒันาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
 

- ๑,๒ ๖ ๒ กลุมบริหาร
วชิาการ 

 
 
 



                                                                                                                             

 

ยุทธศาสตรที่ ๗  พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)  
 

ลําดับ
ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลติ 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๑ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
สูมาตรฐานสากล (Thailand ๔.๐) 

๑.เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
๒. เพ่ือใชกระบวนการแขงขันทาง
วชิาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล   
๓.เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพครูผูสอน
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู            
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูใน
ทศวรรษท่ีสอง 

เชิงปริมาณ 

๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 

๒. จัดซื้อวสัดสุํานักงาน 

๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 

๔. จัดนิทรรศการวิชาการ 

๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
ภาษาตางประเทศสูมาตรฐานสากล 

๑๕๕,๗๐๐ ๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษา 
ตางประเทศ 

๒ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร 
สูมาตรฐานสากล 

๑.เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดานวิทยาศาสตร 
๒. เพ่ือใชกระบวนการแขงขันทาง
วชิาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล   
๓.เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพครูผูสอน
วิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู            
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูใน
ทศวรรษท่ีสอง 

เชิงปริมาณ 

๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 

๒. จัดซื้อวสัดสุํานักงาน 

๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 

๔. จัดนิทรรศการวิชาการ 

๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา

วิทยาศาสตรสูมาตรฐานสากล 

 

๑๐๕,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู

วิทยาศาสตร 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๓ สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล 

๑.เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดานคณติศาสตร 
๒. เพ่ือใชกระบวนการแขงขันทาง
วชิาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล   
๓.เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพครูผูสอน
คณิตศาสตรในการจัดการเรยีนรู            
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูใน
ทศวรรษท่ีสอง 

เชิงปริมาณ 
๑.   ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ   
     จํานวน ๑ หอง 
๒.  จดัสรางแหลงเรียนรูทางคณิตศาสตร 
๓.  จัดซือ้อุปกรณการเรียนการสอน 
๔.  อบรมพฒันาครูอยางนอย ๒ คร้ัง 
ตอป 
๕.  พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
  ๑. ครูไดรับการพัฒนาทักษะการสอน
วิชาคณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล 
  ๒.นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรยีน
วิชาคณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล 

๑๕๕,๗๐๐ ๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู

คณิตศาสตร 

๔ สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย          

  ๑.เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนท่ี
มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
๒. เพ่ือใชกระบวนการแขงขันทาง
วชิาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล   
๓.เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพครูผูสอน
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู            
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูใน
ทศวรรษท่ีสอง 

เชิงปริมาณ 
๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 
๒. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 
๔. จัดนิทรรศการวิชาการ 
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
ภาษาไทยสูมาตรฐานสากล 
 

๑๕๕,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู         

ภาษาไทย 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๕ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรมสูมาตรฐานสากล 

๑.เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดานสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
๒. เพ่ือใชกระบวนการแขงขันทาง
วชิาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล   
๓.เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพครูผูสอน    
ในการจัดการเรียนรู  ตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรูในทศวรรษที่สอง 

เชิงปริมาณ 

๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 

๒. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 

๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 

๔.  จดันิทรรศการวิชาการ 

๕.  พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมสู
มาตรฐานสากล 
 

๗๕,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู         

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วฒันธรรม 

๖ สงเสริมคุณภาพการเรียน       
การสอน สขุศึกษาและพลศึกษา                 
สูมาตรฐานสากล 

 ๑.เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรยีนที่
มีความสามารถดานสุขศึกษาและพล
ศึกษา                  
๒. เพ่ือใชกระบวนการแขงขันทาง
วชิาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล   
๓.เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพครูผูสอน    
ในการจัดการเรียนรู  ตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรูในทศวรรษที่สอง 

เชิงปริมาณ 
๑.  ปรับปรุงซอมแซมสนาม 
๒. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 
๓. จัดนิทรรศการวิชาการ 
๔. พัฒนาคร ู
๕.  พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 
เชิงคณุภาพ 
       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชาสขุ
ศึกษาและพลศึกษาสูมาตรฐานสากล 
 

๙๕,๗๐๐ ๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู         

สุขศึกษาและ
พลศกึษา 



                                                                                                                             

 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
ผลผลิต 

(ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สอดคลองกับ  
ผูรับผิดชอบ จุดเนน 

กระทรวง 
ขอท่ี 

นโยบาย 
สพฐ. 
ขอที ่

มาตรฐาน
การศกึษา 
โรงเรียน 

๗ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยสีูมาตรฐานสากล 

๑.เพ่ือสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถดานสขุศึกษาและพล
ศึกษา                  
๒. เพ่ือใชกระบวนการแขงขันทาง
วชิาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล   
๓.เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพครูผูสอน    
ในการจัดการเรียนรู  ตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรูในทศวรรษที่สอง 

เชิงปริมาณ 
๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 
๒. จัดซื้อวสัดสุํานักงาน 
๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 
๔. จัดนิทรรศการวิชาการ 
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยสูี
มาตรฐานสากล 
 

๑๐๕,๐๐๐ ๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู         

การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลย ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 


