
                                                                                                                             

 

รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
           ๑.๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
           ๑.๓ การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑         การพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
 

๑. ประกันคุณภาพภายใน              เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรจํานวน  ๑๑๑ คน  
๒. นักเรียนจํานวน ๑,๕๙๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนไดรับการพัฒนาและผาน
การประเมิน 
 

๔๐,๐๐๐  / /  

๒. ปรับปรุงสํานักงาน
ทะเบียนวัดผล 

เชิงปริมาณ 
        ๑.ปรับปรุงสํานักงานทะเบียน
วัดผล 
        ๒. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับ
งานทะเบียนวัดผล  
เชิงคุณภาพ 
         เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการงานทะเบียนวัดผล 
 

๕๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓. นิทรรศการวิชาการ เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนเขารวมกิจกรรม  
จํานวน ๔๐ โรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน 
 
 

๔๐,๐๐๐  / /  

๔. สอนเสริม O-NET เชิงปริมาณ 
     นักเรียนชั้น ม.๓ จํานวน ๒๒๙ คน
และนักเรยีนชั้น ม.๖ จํานวน ๒๘๓ คน 
เชิงคุณภาพ 

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

๔๐,๐๐๐  / /  

๕. สงเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
    นักเรยีนหองเรยีนอัจฉริยะ          
จํานวน ๔ หอง 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถ

พิเศษของตนเองโดยใชความรูและ
ทักษะเชิงบูรณาการ 

๒. นักเรียนเกิดความภาคภมูิใจใน
ความสามารถพิเศษของตนเอง 

 

๔๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖. สงเสริมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนไดรบัการสงเสรมิและเขา
รวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
จํานวน ๑๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน 
 
 

๔๐,๐๐๐  / /  

๗. สงเสริมความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตร 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนไดรบัการฝกทักษะเพ่ิมเติม 
จํานวน ๕๐ คน/ป 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน 
 

๓๐,๐๐๐  / /  

๘. โครงการคายคณิตศาสตร เชิงปริมาณ 
      นักเรยีนเขารับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จาํนวน ๒๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนไดรับการสงเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตรบูรณาการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสู
อาเซยีน 
 

๓๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๙. นิทรรศการสัปดาห
วทิยาศาสตร 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรจํานวน  ๑๑๑ คน  
๒. นักเรียนจํานวน ๑,๕๙๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ครูและนักเรียนไดรวมกันจัด
กิจกรรมเพื่อเพ่ิมความรูทาง
วิทยาศาสตร 
 

๓๕,๐๐๐  / /  

๑๐. จัดซือ้วัสดอุุปกรณ
(สารเคมี) 

เชิงปริมาณ 
      มส่ืีอวัสดอุุปกรณและสารเคมีครบ
ทั้ง ๖ ระดับ 
เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร 
 

๗๐,๐๐๐  / /  

๑๑. Science Media Centre เชิงปริมาณ 
      มีอุปกรณ  การบริหารจัดการ 
และการรักษาอุปกรณอยางเปนระบบ 
เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนสามารถบริหารจัดการ
อุปกรณไดอยางเปนระบบ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสมัฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๒. สงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

เชิงปริมาณ 
        จํานวน ๗๐%  ของนักเรียนมี
พ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสื่อสารโดยใชภาษา 

อังกฤษได 
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ

ภาษาอังกฤษ 

๑๐๐,๐๐๐  / /  

๑๓. สงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

เชิงปริมาณ 
๑. มีสื่อการเรียนการสอนภาษาจนี 
๒. นักเรียนจํานวน ๗๐% มีพื้น  
    ฐานความรูภาษาจีน 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนสือ่สารโดยใชภาษาจีนได 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ สพฐ.) 

 / /  

๑๔. แขงขันกีฬาภายนอก เชิงปริมาณ 
๑. นักกีฬาอยางนอย ๕ ประเภทได

เขารวมแขงขันในระดับจังหวดั 
๒. นักกีฬาอยางนอย ๑ ประเภทได

เขารวมแขงขันระดับประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
    นักกีฬาอยางนอย ๓ ชนดิกีฬา
ไดรับตําแหนงไมต่ํากวาอันดับ ๓ ของ
การแขงขัน 

๖๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๕. แขงขันกีฬาภายใน เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
จํานวน ๑,๕๙๘ คน 

๒. ครูและบุคลากรในโรงเรยีน 
จํานวน ๑๑๑ คน 

เชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากร และนักเรียนภายใน
โรงเรียนมีสวนรวมในการแขงขัน
ไมนอยกวารอยละ ๙๕ 
 

๕๐,๐๐๐ 
(เงินสมาคม) 

 / /  

๑๖. สงเสริมกีฬาเพ่ือความ
เปนเลิศ 

เชิงปริมาณ 

๑. นักกีฬาทุกคนไดฝกทักษะ
ชั้นสูง 

๒. นักกีฬาจํานวน ๑๐ คน เปน
ตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันใน
ระดับตางๆ 

ดานคุณภาพ 
  นั ก กีฬาตั วแทนโรง เ รี ยน
ไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันใน
ระดับชาต ิ
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

 / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๗.  แขงขันกีฬาจตุรัตนและ   
จตุรัตนสามัคค ี

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

๔๐,๐๐๐  / /  

๑๘. สงเสรมิและพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะ 

เชิงปริมาณ 
          นักเรียนไดรับการพัฒนาวชิา
ศิลปะและสามารถผานการประเมินผล
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรูและสามารถใน

วิชาศิลปะมากขึ้น 
๒. นักเรียนมีความรูและเกิดทักษะ

ความชํานาญมากยิ่งข้ึน 

๒๐,๐๐๐  / /  

๑๙. สงเสรมิและพัฒนาการ
เรียนการสอนนาฏศิลป 

เชิงปริมาณ 
        นักเรียนไดรับการพัฒนาวชิา
นาฏศิลปและสามารถผานการ
ประเมินผลรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรูและสามารถใน

วชิานาฏศลิปมากขึ้น 
๒. นักเรียนเกิดทักษะความชํานาญใน

วิชานาฏศลิปมากยิ่งข้ึน 

๔๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๐. วนัรักภาษาไทย เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนจํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครูและบุคลากรในโรงเรียน จํานวน   
    ๑๑๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนไดรบัความรูในการจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู 
 

๓๐,๐๐๐  / /  

๒๑. กีฬาพาด ี เชิงปริมาณ 
    นักเรยีนที่เลนกีฬาจํานวน ๑,๕๙๘ 
คน ไดรับการปลูกฝงเร่ืองคุณธรรมโดย
ใชกีฬาเปนสื่อ 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมาก
ขึ้นรอยละ ๘๐ %  
 
 

๑๐,๐๐๐  / /  

๒๒. Rsbs Math Games เชิงปริมาณ 
     ๑.นักเรียนไดรับการฝกทักษะเพ่ือ
การแขงขัน จํานวน ๔๐ คน/ป 
     ๒.สงนักเรียนเขาแขงขันอยางนอย
ปละ ๑ รายการ 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน 
 

๒๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๓. ปรับปรุงหองสมุด เชิงปริมาณ  
๑.  ปรับปรุงสถานที ่
๒.  จัดบรรยากาศ 
เชิงคุณภาพ 
๑. มีสถานที่และหนังสอืเหมาะสมกับ 
จํานวนผูใชบริการ 
๒. ครแูละนักเรยีนใชเวลาวางในการ 
อานใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
 
 
 

๑๐,๐๐๐  / /  

๒๔. โครงการรักการอาน เชิงปริมาณ 
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๑  คน 
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู และทักษะการใน
การคนควาหาความรู จากการอาน
หนังสือ  
๒. นักเรียนสามารถใชสือ่เทคโนโลยีใน
คนควาหาความรู  
 
 
 
     

๕๐,๐๐๐  / /  

 



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสําเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕. จัดซือ้หนังสอืเขา
หองสมุด 

 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
      หนังสอือานเพ่ิมเติม ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู 
เชิงคุณภาพ 
     นั ก เ รี ย นมี ทั ก ษะก ารอ า น จั บ
ใจความสําคัญ ประเด็นสําคัญของเร่ือง
และสามารถจดบันทึกไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 
 

๓๐,๐๐๐  / /  

๒๖. พัฒนาสขุภาพอนามัย เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน 

จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครู บุคลากรในโรงเรียน ๑๑๑ คน   
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน บุคลากร ไดรับการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน การตรวจ
สุขภาพประจําป การประกัน
อุบัติเหต ุ

๒. นักเรียนและบุคลากรทุกคนมี
ความรูในเร่ือง การปองกันโรค
เอดส อุบัตภิยั อาหารปนเปอนการ
ควบคุมภาวะโภชนาการกิน 

 

๔๐,๐๐๐  / /  

 



                                                                                                                             

 

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๗.  โครงการเศรษฐกิจ  
พอเพียง 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๑  คน 
เชิงคุณภาพ 
      สามารถรูเขาใจและปฏบิัติบติั
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
 

๔๐,๐๐๐  / /  

๒๘. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ผูเรียน 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๑  คน 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน ครูและบุคลากร ไดรับ
การปลูกฝงจนเปนผูมีคณุธรรม
จริยธรรม 
 

๒๕,๐๐๐  / /  

๒๙. กิจกรรมวันสําคัญตาม
ปฏิทิน 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๑  คน 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนและครูเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญตามปฏิทิน 
 
 
 

๑๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสมัฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๐. บูรณาการการเรียนการ
สอนเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๑  คน 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนไดรับความรูตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงบูรณาการ 

๓๐,๐๐๐  / /  

๓๑. เขาคายพัฒนาผูนํา
นักเรียน                

เชิงประมาณ 
         ตัวแทนนักเรียน จํานวน 
๑๐๐ คน ไดรับการอบรม 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

๓๐,๐๐๐  / /  

๓๒. สงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมลูกเสอืและ     
ยุวกาชาด 

เชิงประมาณ 
     นักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ จํานวน 

๗๗๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
      นักเรียน ม.ตน ทุกคนไดรับ
การพัฒนา โดยใชกิจกรรมลูกเสือ
และยุวกาชาด 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๓. ทัศนศึกษานักเรียนชั้น 
  ม.๔-ม.๖ 

เชิงประมาณ 
     นักเรียนชั้น ม.๔- ม.๖ จํานวน 
๘๒๓ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนไดรับประสบการณ
ตรงจากสถานที่จริง 
๒. นักเรียนสามารถนําความรูที่ได
ไปพัฒนาตนเอง 
 
 

เงินเรียนฟรี
๑๕ ป 

 

 / /  

๓๔. แขงขันกีฬาฟุตซอล   
ตานยาเสพติด  

เชิงประมาณ 
1. จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล 
2. นักกีฬามัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลายเขารวมการแขงขัน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนไดใชเวลาวางใหเปน  
     ประโยชนหางไกลยาเสพติด  
     ดวยการเลนกีฬาฟุตซอล 
๒. นักเรียนไดใชทักษะกีฬา         
    ฟุตซอลแสดงออก และเกิด  
    ความสามัคคใีนหมูคณะ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 (งบเทศบาล) 

 / /  



                                                                                                                             

 

ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๕. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม เชิงประมาณ 
1. นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

จํานวน ๕๔๗ คน 
2. นักเรียนชั้นอื่น ๆ ที่เขาใหม 

จํานวน ๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนเขาใหมประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ ทุกคนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมทุกอยางใน
โรงเรียนไดอยางมีความสขุและ มี
ประสิทธิภาพ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เงนิสมาคม) 

 / /  

๓๖. ปจฉิมนิเทศ เชิงปริมาณ 
1. ครู – อาจารยจํานวน ๑๑๑ คน 
2. นักเรียน จํานวน ๕๓๐ คน  
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน ม.๓และม.๖ที่จบ
จากสถาบันมีความรกัในสถาบัน 
คร-ู อาจารย และเพ่ือน ๆ 

๑๐,๐๐๐  / /  

 



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเรจ็ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๗. โครงการจัดกิจกรรมวันพอ
แหงชาต ิ

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๑  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะครู อาจารย นักเรียน 

และบุคลากรมีความ
จงรักภักดีตอองค
พระมหากษัตริย 

2. นักเรียนมีความกตัญูตอ
บุพการี 

๕,๐๐๐  / /  

๓๘. โครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาต ิ

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๑  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะครู อาจารย นักเรียน 

และบุคลากรมีความ
จงรักภักดีตอองค            
พระราชินีนาถ 

2. นักเรียนมีความกตัญูตอ
บุพการี 

 
 

๕,๐๐๐  / /  

 



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเรจ็ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๙. ประดับเข็มนักเรียนชั้น    
ม.๔ 

เชิงปริมาณ 
1. คร-ูอาจารย จํานวน ๑๑๑ คน 
2. นักเรียน จํานวน ๒๙๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คร-ูอาจารย แสดงความรัก 

หวงใย ปรารถนาดีตอนักเรียน 
๒.  นักเรียนทุกคนมีความรัก 
     สถาบันมากยิ่งขึ้น 
 

๒๐,๐๐๐ 
(เงนิสมาคม) 

 / /  

๔๐. คายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้น ม.๑ 

จํานวน ๒๘๐ คน 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.๔ 

จํานวน ๒๙๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะครู อาจารย นักเรียน 

และบุคลากรที่มีความ
จงรักภักดีตอองค
พระมหากษัตริย 

2. นักเรียนมีความกตัญูตอ
บุพการี 

 
 
 
 

๕,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔๑. รณรงคปองกันสารเสพติด เชิงปริมาณ 
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๑  คน 
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความตระหนัก  
และมีความสามารถในการตอตาน
และปองกันตนเองใหพนจาก
ปญหายาเสพตดิ 

๒๐,๐๐๐ 
และเงนิ

เทศบาลอีก
๘๐,๐๐๐ 

 / /  

๔๒. จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๑  คน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนกลาแสดงออก 
ถึงความสามารถของตนเอง 

๑๐,๐๐๐  / /  

๔๓. วนัไหวครู เชิงปริมาณ 
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๑  คน 
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คร-ูอาจารย ทุกทานแสดง

ความรัก หวงใย ปรารถนาดี
ตอนักเรียน 

2. นักเรียนทุกคนมีความซาบซึ้ง
ตอพระคุณครูอาจารย 

 

๑๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔๔. สงเสริมประชาธิปไตย 
      ในโรงเรียน 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนผูมีสิทธเิลือกตั้ง

จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
2. ไดคณะกรรมการนักเรียน  

๑๑ คน 
เชงิคุณภาพ 
        นักเรยีนเขาใจระบอบ
ประชาธิปไตยและไดตัวแทน
นักเรียนในการดําเนินกิจกรรม 

๑๐,๐๐๐  / /  

๔๕. สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม เชิงปริมาณ 
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๑  คน 
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะครู อาจารย นักเรียน 
และบุคลากรมีความจงรกัภักดตีอ
ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย 
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และสามารถเปนแบบอยางท่ีดไีด 
๓.ครูและนักเรียนตระหนักใน
ความเปนไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 
     

๒๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเรจ็ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔๖. สงเสริมและพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางดนตรี
สากลและวงโยธวาทิต 

เชิงปริมาณ 
๑. มีสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
๒. นักเรียน จํานวน ๕๐ คน ไดรับ  
    การฝกฝน 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนไดรบัการฝกและ
พัฒนาทักษะความสามารถทาง
ดนตรสีากลและวงโยธวาทิตจน
สามารถบรรเลงตามงานตางๆได 

๓๐,๐๐๐  / /  

๔๗. สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางดนตรีไทย 

เชิงปริมาณ 
๑. มีสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
    ดนตรีสตริงคอมโบ 
๒. นักเรียน จํานวน ๕๐ คน ไดรับ  
    การฝกฝน 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนไดรบัการฝกและ
พัฒนาทักษะความสามารถทาง
ดนตรสีตริงคอมโบจนสามารถ
แสดงตามงานตางๆได 
 
   

๕๕,๐๐๐  / /  

 



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔๘. Stem-Day เชิงปริมาณ 
๑.กลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุม 
   สาระฯ เขารวมดาํเนินงาน 
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน   
    เขารวมกิจกรรม 
๓. โรงเรียนเครือขายเขารวม  
    กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทุก
คน ไดรับความรูและสามารถ
พัฒนาทักษะทางดาน Stem 
บูรณาการในชีวติประจําวันได 
 

๔๐,๐๐๐  / /  

  ๔๙. สงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมสภานักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. ปรับปรุงหองสภานักเรียน 
    จํานวน ๑ หอง 
๒.มอีุปกรณที่หลากหลายเพียงพอ
กับการดําเนินงานสภานักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
      สภานักเรยีนมีการพัฒนาและ
ไดรับการสงเสรมิสูการแขงขัน 

๑๐,๐๐๐  / /  

 



                                                                                                                             

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕๐. สงเสริมตามแนว
พระราชดําริของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๕๙๘ คน 
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๑  คน 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนไดรับความรูตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงบูรณาการ 

๕๐,๐๐๐  / /  

  ๕๑. สงเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางศิลปะ 

เชิงปริมาณ 
๑. มีสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
๒. นักเรียน จํานวน ๕๐ คน ไดรับ  
    การฝกฝน 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนไดรบัการฝกและ
พัฒนาทักษะความสามารถทาง
ดนตรสีากลและวงโยธวาทิตจน
สามารถบรรเลงตามงานตางๆได 

๕๐,๐๐๐  / /  

  ๕๒. อบรมเยาวชนนักพูด เชิงปริมาณ 
๑. มีสื่ออุปกรณการปฏิบติังาน 
๒. นักเรียน จํานวน ๕๐ คน ไดรับ  
    การฝกอบรม 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนไดรับการฝกอบรมและ
พัฒนาทักษะความสามารถ
ทางการพูด 

๓๕,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

ยุทธศาสตรที่  ๒. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ที ่ ยทุธศาสตร โครงการ ผลผลติ 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์

ตามเปาหมาย 
ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 

 
๒ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๒๗. สงเสริทและ

พัฒนา    ศูนย
คอมพิวเตอร 

เชิงปริมาณ 

๑. ปรับปรุงศนูยคอมพิวเตอร 

๒. ปรับปรุงหองเรียน ICT  

๓. จัดซื้ออะไหล/ซอม/อัพเกรดเคร่ือง/
บํารุงรักษาคอมพิวเตอรที่มีอยู ใหมี
ความพรอมการใชงาน 

๔. ซื้อและติดตั้งเคร่ืองบันทึกวีดีโอ
พรอมกลองวงจรปด 

เชิงคุณภาพ 

๑. มีศูนยคอมพิวเตอร ที่ทันสมัย 

 ๒. นักเรียนและครูอาจารยมีโอกาสได 

    ใช ICT อินเตอรเน็ตและหองเรียน  

    ICT สมบูรณแบบ 

๓. การจัดการเรยีนการสอนมี  

    ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

๔. นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

    สูงขึ้น 
 

๔๕,๐๐๐  / /  



                                                                                                                             

 

 
ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์

ตามเปาหมาย 
ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 

 
๒ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๒๘. สงเสริมการเรียน

การสอนคอมพิวเตอร 
เชิงปริมาณ 

๓. นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภชบวรนิเวศศาลายา จํานวน 
๑,๕๙๘ คน 

๔. ครแูละบุคลากรในโรงเรียน จํานวน 
๑๑๑ คน 

เชิงคุณภาพ 

 ๑. นักเรียนและครูอาจารยมีโอกาสได 

     ใช ICT อินเตอรเน็ตและหองเรียน  

     ICT สมบูรณแบบ 

๒.  การจัดการเรียนการสอนมี  

     ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓.  นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

     สูงขึ้น 
 
 
 

๔๕,๐๐๐  / /  

 
 



                                                                                                                             

 

 
ที ่ ยทุธศาสตร โครงการ ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๒ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๒๙. จัดหาสือ่
โสตทัศนูปกรณ 

เชิงปริมาณ 

          บุคลากรและนักเรียนทุกคน
ไดรับบริการดานสื่อโสตทัศนูปกรณ 

เชิงคุณภาพ 

1. ความพรอมของสือ่โสตทัศนปูกรณใน
การใหบริการ 

2. ความทันยุคทันสมยัของสือ่
โสตทัศนูปกรณท่ีจะใหบริการ 

 

๒๐๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๓ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 1. การจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนานักเรียน      
เรียนรวม 

เชิงปริมาณ 

๑. ผูปกครองนักเรียน/ผูนําชุมชน ๒๕ 
คน/ผูนํานักเรียน ๕๐ คน  

๒. นักเรียนกลุมพิเศษและเด็ก ดอย
โอกาส จํานวน ๒๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

        นักเรียนกลุมพิเศษและเด็ก    
ดอยโอกาสไดรบัการพัฒนา 

๓,๐๐๐  / /  

  2. แนะแนวการศึกษาตอ
และอาชีพ 

เชิงปริมาณ 
        นักเรยีนชั้น ม.๓  และม.๖ ของ
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายาฯจํานวน ๕๑๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้น   
ม. ๓ และม.๖ ที่เขารวมโครงการทุกคน
สามารถตดัสินใจศึกษาตอ หรือ 
สามารถตัดสินใจศึกษาตอหรอืเลือก
ประกอบอาชีพไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 

๑๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสําเร็จ 
 

๓ การเพ่ิมโอกาสทางการศกึษา 3. สงเสริมคุณภาพการ
บริหารจัดการงาน
บริการแนะแนว 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน 
2. คร ูผูปกครองนักเรียนท่ีมาขอ

บริการ 
3. มีสือ่และเทคโนโลยีทางการศกึษา 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรยีนตระหนักรูและเขาใจ

ตนเอง 
2. นักเรยีนสามารถวางแผนตัดสินใจ

เลอืกศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ไดอยางเหมาะสม 
 

๓๐,๐๐๐  / /  

4. มอบทุนการศึกษา เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุนยากจนจํานวน ๑๐๐ คน 
2. นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจาํนวน ๑๐ คน 
3. นักเรียนท่ีเรียนตอในระดับ 

อุดมศึกษา ๑๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนท่ียากจนไดรับการ

ชวยเหลอื 
2. นักเรียนท่ีมีผลการเรยีนดีและ

นักเรียนท่ีเรียนตอในระดับ  
อุดมศึกษาไดรับการสงเสริม 

๕,๐๐๐ 
และ 

เงนิบริจาค
๑๐๐,๐๐๐ 

 / /  



                                                                                                                

 

 
ที ่    ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์

ตามเปาหมาย 
ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสําเร็จ 

 
  ๓ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 5. ดําเนินงานระบบดูและ

ชวยเหลอืนักเรียน 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนจํานวน ๑,๕๙๘ คน 

2. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ๑๑๑ คน 

เชิงคุณภาพ 

          การดําเนินงานดูแลชวยเหลอื
นักเรียนของโรงเรียนเปนไปอยางมี
ระบบและมีประสิทธภิาพ 

 

๓๐,๐๐๐  / /  

6. รับสมัครนักเรียน เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้น ม.๑ จํานวน ๒๘๐ คน 

2. นักเรียนชั้น ม.๔ จํานวน ๒๙๔ คน 

เชิงคุณภาพ 

       ปรับปรงุระบบขอมลูและระบบ
วางแผนเพื่อเพิ่มอัตราการเขาเรียนของ
นักเรียนในปการศึกษาใหม 

 

๒๐,๐๐๐  / /  

 



                                                                                                                

 

 
 
ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาครูท้ังระบบ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมมี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๔ การพัฒนาครูท้ังระบบ ๓๐. พัฒนาบุคลากร  
     

 

เชิงปริมาณ 

    ครูและบุคลากรจํานวน ๑๑๑ คน  
ไดรับการพัฒนา  (อบรม,พัฒนา,
ประชุมและศึกษาดูงาน) 

เชิงคุณภาพ 
๑. คณะครูไดรับความรูเพ่ิมขึ้น 
๒. คณะครูไดรับประสบการณจาก 
   การศึกษาดูงาน 

๑๐๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

๓๑. พัฒนาบุคลากร
ดานวิชาการ 
 

เชิงปริมาณ 

    คณะครูจํานวน ๘๑ คน ไดรับการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 
๑. คณะครูไดรับการอบรมตาม    
    หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. คณะครูไดรับการอบรมการใชเทค 
    โนยีเพ่ือการเรียนการสอน 
๓. คณะครูกลุมสาระฯตางๆ ไดรับ  
    การพัฒนา 

๘๐,๐๐๐  / /  

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมมี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๔ การพัฒนาครูท้ังระบบ ๓๒. พัฒนางาน
ทะเบียนประวัติและยก
ยอง    เชิดชูเกียรติ 
 

เชิงปริมาณ 
    คณะครแูละบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๑๑๑ คน   
เชิงคุณภาพ 

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

๖๕,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

ปฏิบัติงาน 
 

๓๓. พัฒนางาน
วางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนงสรรหา
และบรรจุแตงตั้ง 
 

เชิงปริมาณ 

    คณะครแูละบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๑๑๑ คน   

เชิงคุณภาพ 

      ง านวา งแผนอั ตรากํ าลั งและ
กําหนดตําแหน งสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

 

๑๐,๐๐๐  / /  

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

   (ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ)  
(บาท) 

ม ี ไมมี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๔ การพัฒนาครูท้ังระบบ ๓๔. พัฒนาวนิัยและ
การรักษาวินัยและออก
จากราชการ 

 

เชิงปรมิาณ 

    คณะครแูละบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๑๑๑ คน   

เชิงคุณภาพ 

        บคุลากรมีความรูความเขาใจใน
เร่ืองวนิัยและการรักษาวินัยและออก
จากราชการ 

๑๐,๐๐๐  / /  

  ๓๕. สงเสริมและ เชิงปริมาณ ๔๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

พัฒนาบุคลากร
ภาษาไทย 
 

    คณะครกูลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยจํานวน ........ คน ไดรับการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 
๑. คณะครูไดรับการอบรมตาม    
หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. คณะครูไดรับการอบรมการใชเทค 

 โนยีเพ่ือการเรียนการสอนภาษาไทย 
๓. คณะครูกลุมสาระภาษาไทย ไดรับ
การพัฒนาสูการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

 
 
ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๕ การพัฒนาการบริหารจดัการ 1. พัฒนางานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม 
ที่เอ้ือตอการเรียนการ
สอน  

เชิงปริมาณ 
1. ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

อาคารประกอบของโรงเรยีน 
2. ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟาและ

ประปา 
3. ตกแตงอาคารสถานท่ี 

เชิงคุณภาพ 

๖๕๗,๙๘๐  / /  



                                                                                                                

 

1. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเพ่ิมขึ้น จน
ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ     
มากขึ้น 

2. แหลงเรียนรูไดรับการพัฒนาใหอยู
ในสภาพใชงานไดอยางมีคณุภาพ 

2. สาธารณูปโภค เชิงปริมาณ 

      สามารถบริหารจัดการคาใชจาย
เก่ียวกับไฟฟา ประปา และการดูแล
ซอมบาํรุงอุปกรณได ๑๐๐ % 

เชิงคุณภาพ 

      โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๙๑๑,๕๓๐  / /  

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ 3. งานยานพาหนะ/ซอม
บํารุง 

เชิงปริมาณ 

        รถของโรงเรียนจํานวน ๓ คัน 

เชิงคุณภาพ 

       ยานพาหนะของโรงเรียนไดรับ
การดูแลรักษา และสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๓๕๐,๐๐๐  / /  

4. พัฒนางานทะเบียน เชิงปริมาณ ๖๕,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

ประวตัิและยกยองเชิดชู
เกียรติ 

        ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน ๑๑๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ทานเปนผูนําแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู 

5. พัฒนางานวางแผน
อัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนงสรรหาและ
บรรจุแตงต้ัง 

เชิงปริมาณ 

    ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครบ
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

เชิงคุณภาพ 

    งานวางแผนอตัรากําลังและกําหนด
ตําแหนงสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
ดําเนินงานไดอยางมคีณุภาพ 

 

๑๐,๐๐๐  / /  

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ 6. พัฒนาวินัยและการ
รักษาวินัยและออกจาก
ราชการ 

เชิงปริมาณ 

       ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน ๑๑๑ คน 

เชิงคุณภาพ 

       บุคลากรมีความรูความเขาใจใน
เร่ืองวนิัยและการรักษาวินัยและออก

๑๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

จากราชการ 
 

7. จัดทําแผนปฏิบัติการ เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
2. นิเทศ กํากับ ตดิตามประเมินผล 
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป 
๒๕๖๒ เปนแนวทางในการดําเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนที่ตรงตามความ
ตองการความจําเปนของโรงเรยีน 
๒. โรงเรียนสามารถดําเนงานและ
รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจําปได
อยางมีคณุภาพ 

 

๑๐๐,๐๐๐  / /  

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๕ การพัฒนาการบรหิารจัดการ 8. พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ 

เชิงปริมาณ 
    ๑.จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 
    ๒.จัดทําปายประชาสัมพันธ 
 เชิงคุณภาพ  

      โรงเรียนไดรบัการประชาสัมพันธ
ที่เปนระบบและเปนที่รูจักของสังคม 
 

๑๕,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

9. เยี่ยมบานนักเรียน เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนจํานวน ๑,๕๙๘ คน 
2. ครแูละบุคลากรจํานวน  ๑๑๑  คน 
เชิงคุณภาพ 
        การดําเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรยีนเปนไปอยางมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 

๕,๐๐๐  / /  

10. ควบคมุภายในโรงเรยีน เชิงปริมาณ 
         จดัทํารายงานปละ ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
         ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ไดรับการประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และหาทางแกไขเมื่อเกิดปญหา 
 
 

๕,๐๐๐  / /  

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลติ 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 



                                                                                                                

 

๕ การพัฒนาการบรหิารจัดการ 11. พัฒนางานโภชนาการ เชิงปริมาณ 
๑. ปรับปรุงรนจําหนายอาหาร 
    จํานวน ๑๐ ราน 
๒. จัดหาอุปกรณเก็บถวยชาม     
    จํานวน ๒ ชดุ 
๓. ปรับปรุงระบบระบายน้ําเสีย   
    จํานวน ๑ จุด 
เชิงคุณภาพ 
      โรงอาหารไดมาตรฐานรองรับการ
ประเมินไดและสามารถใหบริการได
อยางทั่วถึง 
 
 

๔๐,๐๐๐  / /  

 
 
 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ ๖  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนทางปญญาของชาต ิ

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 



                                                                                                                

 

ม ี ไมมี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๖      การวิจัยและพฒันาเพ่ือสรางทุนทาง
ปญญาของชาต ิ  

๑. สงเสริมงานวจิัย
ทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑.  กลุมบริหารจํานวน ๔ กลุม 
๒. กลุมสาระการเรียนรู                
    จํานวน  ๘ กลุมสาระ 
เชิงคุณภาพ 
๑. เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนการวจิัยทาง
การศึกษาดวยระเบียบวิธีท่ีถูกตอง
เหมาะสม 
๒. สงเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณา
การเพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู 
และตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น  
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การสงเสริมสนับสนุน  การศึกษา
คนควา วิจัยเพ่ือพฒันาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
 

๓๕,๐๐๐  / /  

 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ ๗  พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์



                                                                                                                

 

(ทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ) (บาท) ตามเปาหมาย 
ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 

 
๗ พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล    

(World - Class Standard School)   
๑. สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพการเรียน
การสอน
ภาษาตางประเทศ 

สูมาตรฐานสากล 
(Thailand ๔.๐) 

เชิงปรมิาณ 

๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 

๒. จัดซื้อวสัดสํุานักงาน 

๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 

๔. จัดนิทรรศการวิชาการ 

๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
ภาษาตางประเทศสูมาตรฐานสากล 

๑๕๕,๗๐๐  / /  

๒. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร 
สูมาตรฐานสากล 

 

เชิงปริมาณ 
๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 
๒. จัดซื้อวสัดสํุานักงาน 
๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 
๔. จัดนิทรรศการวิชาการ 
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
วิทยาศาสตรสูมาตรฐานสากล 
 
 

๑๗๕,๐๐๐     

ที ่ ยทุธศาสตร โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์



                                                                                                                

 

(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) (บาท) ตามเปาหมาย 

ม ี ไมมี สําเร็จ ไมสาํเร็จ 
 

๗ พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล     
(World - Class Standard School) 

๓. สงเสริมคุณภาพการเรียน
การสอนคณิตศาสตร 
สูมาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 

๑.   ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ   

     จํานวน ๑ หอง 

๒.  จัดสรางแหลงเรียนรูทาง   

คณิตศาสตร 

๓.  จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 

๔.  จัดนทิรรศการวิชาการ ๑ คร้ัง 

๕.  อบรมพฒันาครูอยางนอย ๒ ครั้ง 
ตอป 

๖.  พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

  ๑. ครูไดรับการพัฒนาทักษะการสอน
วิชาคณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล 

  ๒. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียน
วิชาคณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

๑๙๕,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

ที ่ ยทุธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสําเร็จ 
 

๗ พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล     
(World - Class Standard School) 

๔. สงเสริมคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย          

เชิงปริมาณ 
๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 
๒. จัดซื้อสือ่การเรียนการสอน 
๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 
๔. จัดนิทรรศการวิชาการ 
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
ภาษาไทยสูมาตรฐานสากล 

๑๑๕,๐๐๐  / /  

๕. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

     สูมาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 

๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 

๒. จัดซื้อสือ่การเรียนการสอน 

๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 

๔.  จัดนิทรรศการวิชาการ 

๕.  พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรมสู
มาตรฐานสากล 

 

๑๒๐,๐๐๐  / /  



                                                                                                                

 

ที ่ ยทุธศาสตร โครงการ ผลผลิต 
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 

ม ี ไมม ี สําเร็จ ไมสาํเรจ็ 
 

๗ พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล     
(World - Class Standard School) 

๖. สงเสริมคุณภาพการเรียน
การสอน สขุศึกษาและพล
ศึกษา  สูมาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 
๑.  ปรับปรุงซอมแซมสนาม 
๒. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 
๓. จัดนิทรรศการวิชาการ 
๔. พัฒนาครู 
๕.  พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชาสขุ
ศึกษาและพลศึกษาสูมาตรฐานสากล 

๘๕,๗๐๐  / /  

๗. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 
สูมาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 
๑.  ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ 
๒. จัดซื้อวสัดสํุานักงาน 
๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 
๔. จัดนิทรรศการวิชาการ 
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยสีู
มาตรฐานสากล 
 

๑๓๕,๐๐๐  / /  

 


