ตารางแสดงงบประมาณเงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว) ปงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

เงินอุดหนุน
จํานวน
(คาใชจายรายหัว)/ นักเรียน
ปการศึกษา
ภาคเรียน
๒๕๖๒
๑,๗๕๐
๑,๙๐๐

ลงชื่อ

๘๒๖
๘๒๐
๑,๖๔๖

เงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๒
๑/๒๕๖๓
๑,๔๔๕,๕๐๐
๑,๕๕๘,๐๐๐
๓,๐๐๓,๕๐๐

๑,๔๔๕,๕๐๐
๑,๕๕๘,๐๐๐
๓,๐๐๓,๕๐๐

รวม
๒,๘๙๑,๐๐๐
๓,๑๑๖,๐๐๐
๖,๐๐๗,๐๐๐

ลงชื่อ

( นางสุนันท มีศรี )
หัวหนากลุมงานการเงินและการบัญชี

( นายเอกราช อยูฤกษ )
หัวหนางานแผนงานและจัดทําคําของบประมาณ

ลงชื่อ
( นายสมเกียรติ ฐานบัญชา)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ
เงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)
งบวิชาการ ๗๐ %
งบบริหารทั่วไป ๒๐ %
งบสํารองจาย ๑๐ %

๖,๐๐๗,๐๐๐
๔,๒๐๔,๙๐๐
๑,๒๐๑,๔๐๐
๖๐๐,๗๐๐

ลงชื่อ
( นายเอกราช อยูฤกษ )
หัวหนางานแผนงานและจัดทําคําของบประมาณ

ลงชื่อ
( นายสมเกียรติ ฐานบัญชา)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

วาที่รอยตรี
( พิษณุพล แตงออน )
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ

บาท
บาท
บาท
บาท

กรอบวงเงินดานการบริหารวิชาการ (๔,๒๐๔,๙๐๐)
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
(แยกตามกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู)
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

โครงการ/งาน/กิจกรรม
กลุมบริหารวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษาฯ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
งานแนะแนว
งานหองสมุด
งานศูนยคอมพิวเตอร
กลุมบริหารงบประมาณ
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานจัดซื้อหนังสือแบบเรียน
งานจัดหาอุปกรณการเรียน
งานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
จางครูตางชาติ
จางครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
คาสอนคอมพิวเตอรกรณีสอนเกิน
มาตรฐานที่รัฐจัดให
คาจางบุคลากรปฏิบัติงาน
คาสาธารณูปโภคหองเรียนปรับอากาศ
รวม

เงินอุดหนุน
รายหัว
๕๕๐,๐๐๐
๒๕๕,๗๐๐
๒๕๕,๗๐๐
๒๕๕,๗๐๐
๒๕๕,๗๐๐
๑๘๕,๐๐๐
๑๘๕,๐๐๐
๑๘๕,๐๐๐
๑๘๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

เงินเรียนฟรี
๑๕ ป

เงินรายได
สถานศึกษา

-

-

เงินอื่นๆ

๙๘๘,๘๐๐
๑,๙๗๕,๒๐๐

-

๑,๙๗๕,๒๐๐

-

๑,๙๗๕,๒๐๐
๖๕๘,๔๐๐
๔,๒๐๔,๙๐๐ ๔,๒๘๖,๙๖๒ ๗,๕๗๒,๘๐๐

-

๑,๓๙๒,๑๐๐

๒๑๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
-

๑,๕๐๕,๘๘๐
๑,๒๗๕,๒๖๒

๗๒๔,๑๒๐
๗๘๑,๗๐๐
-

-

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

โครงการ/งาน/กิจกรรม

เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินเรียนฟรี
๑๕ ป

เงินรายได
สถานศึกษา

เงินอื่นๆ

๖๗๖,๔๐๐
๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑
๒

พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
โครงการจัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ

๓

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ

๕๐,๐๐๐

-

-

๔
๕
๖
๗
๘

โครงการพัฒนางานโภชนาการ
โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย
โครงการดําเนินงานควบคุมภายใน
โครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
โครงการดําเนินงานระบบดูแลฯ

๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

-

-

๙

โครงการปจฉิมนิเทศ

๑๐,๐๐๐

-

-

๑๐

โครงการเขาคายพัฒนาผูนํานักเรียน

๓๐,๐๐๐

-

-

๑๑

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม

-

-

-

๑๒
๑๓

โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

-

-

๑๔

โครงการประดับเข็มนักเรียน ม.๔

-

-

-

๑๕

โครงการรณรงคปองกันสารเสพติด

๒๐,๐๐๐

-

-

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
โครงการวันไหวครู
โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
โครงการเยี่ยมบานนักเรียน

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

-

-

-

๒๐

โครงการมอบทุนการศึกษา

๕,๐๐๐

-

-

๒๐๐,๐๐๐
(บริจาค)

๒๑

เขาคายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

๑๐,๐๐๐

-

-

๒๐๐,๐๐๐
(บริจาค)

๒๒

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๒๐,๐๐๐

-

-

-

๑,๒๐๑,๔๐๐

-

-

๗๗๐,๐๐๐

รวม

๗๐,๐๐๐
(สมาคม)

๑๐๐,๐๐๐

(สมาคม)
๑๐๐,๐๐๐
(สมาคม)

๒๐,๐๐๐
(สมาคม)
๘๐,๐๐๐
(เทศบาล)

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

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๑

ประกันคุณภาพภายใน

๒

ปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรจํานวน ๑๑๐ คน
การศึกษาของโรงเรียน
๒. เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ๒. นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน
เชิงคุณภาพ
การจัดการศึกษา
โรงเรียนไดรับการพัฒนาและผาน
๓. เพื่อเตรียมความพรอมในการประเมิน การประเมิน
ภายนอก
๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

๑. เพื่อใหการประเมินผลการเรียน
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
๒. เพื่อใหการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนวัดผลมีความเปนระบบ
๓. เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ออกเอกสารเป น ไปอย า งถู ก ต อ ง
รวดเร็ว

เชิงปริมาณ
๑.ปรับปรุงงานทะเบียนวัดผล
๒.จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับงาน
ทะเบียนวัดผล
เชิงคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานทะเบียนวัดผล

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

กระทรวง สพฐ. การศึกษา
ขอที่
ขอที่
โรงเรียน
๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓
,๕,๖

๑,๒

๖

๒

กลุมบริหาร
วิชาการ

กลุมบริหาร
วิชาการ

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๓

สอนเสริม O-NET

๔

สงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน

๕

สงเสริมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

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

ขอที่
๑,๒

เชิงปริมาณ
นักเรียนหองเรียนอัจฉริยะและที่ได
คัดเลือก จํานวน ๑๐๐ คน/ป
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนไดรับการพัฒนาตรงตาม
ความสามารถพิเศษ
๒. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถพิเศษของตนเอง
๑. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่ง
เชิงปริมาณ
ความสามารถในดานวิชาการ
นักเรียนไดรับการสงเสริมและเขา
๒. เพื่อเผยแพรชื่อเสียงผลงานดาน
รวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
การศึกษาของครู นักเรียน
จํานวน ๒๐๐ คน
๓. เพื่อเปนการแลกเปลีย่ นเรียนรูของ เชิงคุณภาพ
ครูจากโรงเรียนตาง
นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน

๔๐,๐๐๐

๑,๒

๒

๑

กลุมบริหาร
วิชาการ

๔๐,๐๐๐

๑,๒

๒

๑

กลุมบริหาร
วิชาการ

1. เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
2. เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียน
ในการทดสอบที่เนนทักษะการ
วิเคราะหขั้นสูง
3. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญ และประโยชนในการ
ทดสอบ
๑. เพื่อคนหานักเรียน ที่มีแวว
อัจฉริยภาพ
๒. เพื่อใหนักเรียนเหลานั้นไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
๓. เพื่อพัฒนาไปสูความเปนนักวิจยั
นักประดิษฐ นักคิดคน

ขอที่
๒

โรงเรียน
๑

กลุมบริหาร
วิชาการ

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

๖

สงเสริมความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตร

๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียน
๒. เพือ่ ใหนักเรียนไดเรียนรูและ
แกปญหาโจทยคณิตศาสตรอยาง
หลากหลาย
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
นักเรียนในการเขาแขงขันทักษะ

เชิงปริมาณ
นักเรียนไดรับการฝกทักษะ
เพิ่มเติม จํานวน ๑๐๐ คน/ป
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน

๓๐,๐๐๐

ขอที่
๑

ขอที่
๑,๒

โรงเรียน
๑,๓

๗

โครงการคายคณิตศาสตร

๑. เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทางคณิตศาสตร
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดและ
มีความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร
๓. เพื่อใหนักเรียนเกิดความรักในวิชา
คณิตศาสตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

เชิงปริมาณ
นักเรียนเขารับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน ๒๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรบั การสงเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร

๓๐,๐๐๐

๑

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร

๘

พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

๑. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการคิด เชิงปริมาณ
คํานวณทางดานคณิตศาสตร
นักเรียนไดรับการฝกทักษะ
๒. เพื่อใหนักเรียนสามารถคิดคํานวณ เพิ่มเติม จํานวน ๑๐๐ คน/ป
บวกและลบเลขไดอยางรวดเร็วถูกตอง เชิงคุณภาพ
๓. เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการ แขงขัน
ศึกษา

๒๐,๐๐๐

๑

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร

กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

๙

Rsbs Math Gamcs

๑. เพื่อใหนักเรียนเรียนรูค ณิตศาสตร
โดยใชเกมและนันทนาการเปนสื่อ
๒. เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดวา
คณิตศาสตรเปนเรื่องที่งายและสนุก
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
นักเรียนในการเขาแขงขันทักษะทาง
วิชาการในระดับตางๆ

เชิงปริมาณ
นักเรียนไดรับการฝกทักษะ
เพิ่มเติม จํานวน ๑๐๐ คน/ป
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการพัฒนาเพื่อการ
แขงขัน

๒๐,๐๐๐

ขอที่
๑

ขอที่
๑,๒

โรงเรียน
๑,๓

๑๐

นิทรรศการสัปดาหวิทยาศาสตร

๑. เพื่อใหนักเรียนไดฝกแสดงออก
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู
๒. เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ตรงในการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร
แกผูอื่น
๓. เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูที่ได
เขารวมกิจกรรม นําไปใชในการ
แกปญหา ประยุกตเขาสูบทเรียน

เชิงปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรจํานวน ๑๑๐ คน
๒. นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนไดรว มกันจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรูทาง
วิทยาศาสตร

๓๕,๐๐๐

๑

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระการ
เรียนรู
วิทยาศาสตร

๑๑

จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ (สารเคมี)

เชิงปริมาณ
๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณและ
มีสื่อวัสดุอุปกรณและสารเคมีครบ
สารเคมีสําหรับการสอน
ทั้ง ๖ ระดับ
วิทยาศาสตร
เชิงคุณภาพ
๒. เพื่อสงเสริมใหหองปฏิบัติการ
นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร มีสิ่งอํานวยความ
ทางวิทยาศาสตร
สะดวก พอเพียงและอยูในสภาพ
ใชการไดดี

๗๐,๐๐๐

๑

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร

กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๑๒

คายสงเสริมศักยภาพทางดาน
วิทยาศาสตร

๑๓

สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและทักษะอาชีพ

๑๔

สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจ
เกีย่ วกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดและ
มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
๓. เพื่อใหนักเรียนเกิดความรักในวิชา
วิทยาศาสตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
๑. เพื่อสงเสริมและพัฒ นาใหนักเรียน
ไดเรียนรูภาษาตางประเทศกับเจาของ
ภาษาโดยตรง
๒. เพื่ อ ใหนั กเรี ย นมี ทัก ษะในการฟ ง
พู ด อ า นและเขี ย น ตลอดจนการ
ติดตอ สื่อ สารในด านตางๆ ไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปสู
ทักษะอาชีพได
๑. เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น
๒. เพื่ อให ผู เรี ยนมีเจตคติที่ดี ตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อใหผูเรียนไดมีสื่อที่ใชประกอบการ
เรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษ

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

เชิงปริมาณ
นักเรียนเขารับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน ๒๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรบั การสงเสริมทักษะ
ทางวิทยาศาสตร

๔๕,๐๐๐

ขอที่
๑

ขอที่
๑,๒

โรงเรียน
๑,๓

เชิงปริมาณ
จํานวน ๗๐% ของนักเรียนมี
พื้นฐานความรูภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนสื่อสารโดยใชภาษา
อังกฤษได
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
ภาษาอังกฤษ

๔๕,๐๐๐

๑

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษา
ตางประเทศ

เชิงปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรจํานวน ๑๑๐ คน
๒. นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนไดรว มกันจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรูทางทักษะ
ภาษาอังกฤษ

๕๐,๐๐๐

๑

๑,๒

๑,๓

กลุม สาระ
การเรียนรู
ภาษา
ตางประเทศ

กลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

๑๕

ทองโลกวัฒนธรรมและเรียนรู ๑.เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีน
เพือ่ ตอยอดสูการศึกษาในอนาคต
ภาษาจีน

๕,๐๐๐

ขอที่
๑

๑๖

แขงขันกีฬาภายนอก

๕๐,๐๐๐

๒

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

๑๗

แขงขันกีฬาภายใน

๒๐,๐๐๐

๒

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

เชิงปริมาณ
๑. มีสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน
๒. เพื่อสงเริมการเรียนรูทางดาน
๒. นักเรียนจํานวน ๗๐% มีพื้น
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
ฐานความรูภาษาจีน
ไทย-จีน
เชิงคุณภาพ
๓. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมี
นักเรียนสือ่ สารโดยใชภาษาจีนได
การเรียนรูภาษาที่สามของประชาคม
อาเซียนนอกจากภาษาอังกฤษ
๑. เพื่ อ ฝ ก ซ อ มนั กกี ฬ าให มี คุ ณ ภาพ เชิงปริมาณ
เพียงพอในการเขาแขงขันทุกระดับ
๑. นักกีฬาอยางนอย ๕ ประเภทได
๒. เพื่ อ สงเข า รวมแข งขั นในประเภท
เขารวมแขงขันในระดับจังหวัด
กีฬาที่จัดขึ้นทุกระดับ
๒. นักกีฬาอยางนอย ๑ ประเภทได
๓. เพื่ อ เป น การสร า งชื่ อ เสี ย งและ
เขารวมแขงขันระดับประเทศ
เกียรติภูมิของโรงเรียนและตัวนักกีฬา เชิงคุณภาพ
นักกีฬาอยางนอย ๓ ชนิดกีฬา
ไดรับตําแหนงไมต่ํากวาอันดับ ๓
๑. เพื่อใหนักเรียนไดใชความรูทักษะ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร
กีฬาที่เรียนมาใชในการแขงขัน
สมโภชบวรนิเวศศาลายา
๒. เพื่ อ ให ครู บุ คลากรและนั กเรีย น
จํานวน ๑,๖๔๖ คน
ทํางานรวมกันในรูปคณะสี
๓. เพื่ อ เป น การสรรหานั ก กี ฬ าที่ มี ๒. ครูและบุคลากร ๑๑๐ คน
คุณภาพเปนตัวแทนของโรงเรียนเพื่อ เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากร และนักเรียน
การแขงขันกีฬาภายนอก
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐

ขอที่
๑,๒

โรงเรียน
๑,๓

กลุม สาระ
การเรียนรู
ภาษา
ตางประเทศ

สอดคลองกับ

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

๑๘

สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

๑. เพื่อใหนักกีฬาไดใชเวลาวางในการ
ออกกําลังกาย หางไกลจากยาเสพติด
๒. เพื่อใหนักกีฬาไดรับความรูและฝก
ทักษะชั้นสูงเพื่อการแขงขัน
๓. เพื่อสงเสริมใหนักกีฬาทีม่ ีความ
สามารถ ไดเขาแขงขันในระดับประเทศ

เชิงปริมาณ
๑.นักกีฬาทุกคนไดฝกทักษะชั้นสูง
๒.นักกีฬาจํานวน ๑๐ คน เปนตัวแทน
เขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
ดานคุณภาพ
นั ก กี ฬ าตั ว แทนโรงเรี ย นได รั บ
การคัดเลือกเขาแขงขันในระดับชาติ

๖๐,๐๐๐

ขอที่
๒

ขอที่
๑,๒

โรงเรียน
๑,๓

๑๙

แขงขันกีฬาจตุรัตนและจตุรัตน
สามัคคี

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ไดเลนกีฬา
หางไกลยาเสพติด
๒. เพื่อใหนักเรียน ไดแสดงออกในการ
แขงขันกีฬาอยางเต็มศักยภาพ
๓. เพื่อสรางเสริมความสัมพันธิ์อันดีของ
นั ก เรี ย น บุ คลากรทางการศึ ก ษาที่
เกี่ยวของ

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

๓๐,๐๐๐

๒

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

๒๐

พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะ

๑. เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี สื่ อ ในการเรี ย น
รายวิชาศิลปะ
๒. เพื่ อ ให ผูเรียนมีความสนใจในการ
เรียนเรียนดียิ่งขึ้น
๓. เพื่อ ให ผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ย นดี
ยิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีสื่อ
ในการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดีขึ้น

๓๐,๐๐๐

๒

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
ศิลปะ

กลุมสาระ
การเรียนรู
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

๒๑

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพความ
เปนเลิศทางดานนาฏศิลป

๑. เพื่อใหมีจัดการเรียนการสอนเพื่อ
มุงสูมาตรฐานสากล
๒. เพื่อใหนักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและดํารงความเปนไทย
๓. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานนาฏศิลปทดี่ ียิ่งขึ้น

๒๒

สงเสริมความเปนเลิศทางดาน
ดนตรีไทย

๑. เพื่อใหผูเรียนมีเครื่องดนตรีไทยที่มี
คุณภาพใชในการแสดงความสามารถ
ในโรงเรียนและทีส่ าธารณะ
๒. เพื่อใหผูเรียนมีความสนใจในการ
ฝกทักษะและกลาแสดงออกทางดนตรี
ไทย

๒๓

สงเสริมและพัฒนาทักษะ
๑. เพื่ อ ให นั ก เรี ย นสามารถแสดง
ความสามารถทางดานดนตรีสากล ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สตริงคอมโบและวงโยธวาทิต
๒. เพื่อใหนักเรียนสามารถใชและดูแล
รัก ษาอุป กรณเ หล า นี้ ใ นการฝ ก ซ อ ม
และพัฒนาทักษะทางดนตรี
๓. เพื่อใหมีวัสดุเพียงพอตอการใชงาน

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
๑. นั ก เรี ย นร อ ยละ ๘๐ มี พื้ น ฐาน
ทางดานนาฏศิลป
๒. ครูมีพื้นฐานทางดานนาฏศิลป
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะทางดานนาฏศิลป
ที่ดี ขึ้ น สามารถเข า ร วมกิ จ กรรมและ
การประกวดแขงขันทางดานนาฏศิลป
เชิงปริมาณ
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ที่เขา
รวมโครงการมีเครื่องดนตรีไทยใชใน
การฝกทักษะ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีเครื่องดนตรีไทยที่มี
คุณภาพและความพรอมใชในการฝกทักษะ
เชิงปริมาณ
จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ชุ ด ขยายเสี ย ง
เคลื่ อ นที่ คุ ณ ภาพดี แ ละกี ต าร อ คู ส ติ
กรวมทั้งตูเก็บในการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีอุปรณในการแสดงผล
งานและช ว ยส ง เสริ ม การฝ ก ซ อ มได
อยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา
๕๘,๐๐๐

ขอที่
๒

ขอที่
๑,๒

โรงเรียน
๑,๓

๕๗,๐๐๐

๒

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
ศิลปะ

๔๐,๐๐๐

๒

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระ
การเรียนรู
ศิลปะ

กลุมสาระ
การเรียนรู
ศิลปะ

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

๒๔

สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน ๑. เพื่อจัดซื้อ จัดหาหนังสือ วัสดุและ
ครุภัณฑ เปนสื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
๒. เพื่อจัดสรางและพัฒนาคลินิกหมอ
ภาษาไทย
๓. เพื่อ พั ฒ นาผู เรี ย นให มี ทัก ษะทาง
ภาษาไทยในดานการแตงคําประพันธ
๔. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย

เชิงปริมาณ
๑. ไดหองปฏิบัติการภาษาไทยและ
หองคลินิกหมอภาษา จํานวน ๑ หอง
๒. นักเรียนและบุคลากรภาษาไทย
ไดรับการพัฒนา ๘๐ %
เชิงคุณภาพ
นักเรียนและบุคลากรภาษาไทย
ไดรับการพัฒนา

๑๕๕,๐๐๐

ขอที่
๒

ขอที่
๑,๒

โรงเรียน
๑,๓

๒๕

วันรักภาษาไทย

๑.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการใช
และแสดงออกทางภาษาที่ถูกตอง
๒. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เพื่อใหนักเรียนทราบและตระหนัก
ถึงความสําคัญของวันสําคัญตาง ๆ
ทางภาษาไทย

เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน
๒. ครูและบุคลากรในโรงเรียน จํานวน
๑๑๑ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับความรูในการจัด
กิจกรรมสําคัญตาง ๆ ทางภาษาไทย

๓๐,๐๐๐

๒

๑,๒

๑,๓

กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาไทย

๒๖

ปรับปรุงหองสมุด

๑. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แ ล ะพั ฒนา งา น
หองสมุดใหเปนระบบ และสะดวกใน
การใชบริการ
๒. เพื่อจัดหาเอกสาร สือ่ วัสดุ อุปกรณ
ตางๆ ที่เอือ้ ตอการเรียนรู
๓. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู มีนิสยั รัก
การอานและมีทักษะในการแสวงหา
ความรู

เชิงปริมาณ
๑. ปรับปรุงสถานที่
๒. จัดบรรยากาศ
เชิงคุณภาพ
๑. มีสถานที่และหนังสือเหมาะสมกับ
จํานวนผูใ ชบริการ
๒. ครูและนักเรียนใชเวลาวางในการ
อานใหเกิดประโยชนตอ ตนเอง

๓๐,๐๐๐

๑,๒

๑,๒

๑,๓

งานหองสมุด

กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาไทย

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๒๖

โครงการรักการอาน

๒๗

จัดซือ้ หนังสือเขาหองสมุด

๒๘

พัฒนาสุขภาพอนามัย

วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ยนเป นบุ ค คลแห ง
การเรียนรู มีนิสั ยรักการอาน รั กการ
คนควา เกิดการใฝรู ใฝเรียน
๒. เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ทั ก ษะ
กระบวนการแสวงหาความรู รั กการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
๑. เพื่อใหนักเรียนสามารถคนควาหา
ความรูตามความตองการของนักเรียน
๒. เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
๓. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
และสามารถนําเอาความรูไป
ประยุกตใชไดตอไป
๑. เพื่อจัดหายาและอุปกรณที่
เกี่ยวของกับงานอนามัยโรงเรียน
เพียงพอตอการใหบริการนักเรียน
๒. เพิ่มบริการเสริมสราง ดูแลสุขนิสัย
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
๓. เพื่อใหผูเรียนรูจักปองกันโรคและ
ระมัดระวังอันตรายตาง ๆ ของผูเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๐ คน
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีความรู และทักษะการใน
การคนควาหาความรู
๒. นักเรียนสามารถใชสอื่ เทคโนโลยีใน
คนควาหาความรู
เชิงปริมาณ
หนังสืออานเพิ่มเติม ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู
เชิงคุณภาพ
นั กเรี ย นมี ทั ก ษ ะก า รอ าน จั บ
ใจความสําคัญ ประเด็นสําคัญของเรื่อง
และสามารถจดบันทึกไดอ ยางถูกตอ ง
และมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน
จํานวน ๑,๖๔๖ คน
๒. ครู บุคลากรในโรงเรียน ๑๑๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน บุคลากร ไดรับการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การตรวจสุขภาพ
ประจําป การประกันอุบัติเหตุ

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา
๓๐,๐๐๐

ขอที่
๑,๒

ขอที่
๑,๒

โรงเรียน
๑,๓

งานหองสมุด

๓๐,๐๐๐

๑,๒

๑,๒

๑,๓

งานหองสมุด

๔๐,๐๐๐

๒

๑,๒

๑,๓

งานสุขภาพ
อนามัย

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

๒๙

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการตามนโยบายของสถานศึกษา
๒. เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณใหกับ
ผู เรี ย น เพื่ อ การอยู ร ว มกั น บนความ
แตกตาง และความหลากหลาย

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

๓๐

กิจกรรมวันสําคัญตามปฏิทิน

๓๑

พัฒนาและสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผูเรียน

๑.เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญ
และมีสวนรวมในกิจกรรมของวัน
สําคัญตางๆ
๒. เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามรูจัก
รับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม
๓. เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด
มีสวนรวมและถายทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่สําคัญ
๑. เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู แ ละ
เข า ใจหลั ก พุ ท ธธรรมที่ ถู ก ต อ ง
สามารถนําไปประยุกตใชใหเ กิ ด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน
๒. เพื่ อ เสริ ม สร า งภู มิ คุ ม กั น ให
ผูเ รีย นหา งไกลอบายมุ ข สิ่ งเสพ
ติด สิ่งผิดกฎหมาย

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา
๗๕,๐๐๐

ขอที่
๒

ขอที่
๒

โรงเรียน
๑

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

๖๐,๐๐๐

๒

๑,๓

๑

กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม
ศึกษาฯ

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

กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม
ศึกษาฯ

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๓๒

สงเสริมตามแนวพระราชดําริของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๓๓

เศรษฐกิจพอเพียง

๓๔

เขาคายพัฒนาผูนํานักเรียน

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

๑. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะและดําเนินชีวติ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักในความสําคัญ
ของการดําเนินชีวติ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาในภูมิปญญาไทยนิยมไทย

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

๘๐,๐๐๐

ขอที่
๒

ขอที่
๕

โรงเรียน
๑,๓

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

๔๐,๐๐๐

๑,๒

๑,๒

๑,๓

กลุมบริหาร
วิชาการ

๑. เพื่ อพั ฒนาองคกรนักเรียนให
เขมแข็ง สามารถดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล อันเปนวิถีชีวิ ต
ที่รัฐธรรมนูญวางไว
2. เพื่ อ ส ง เสริ มการแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู การบริ ห ารจั ด การสภา
นักเรียนในสถานศึกษา

เชิงประมาณ
ตัวแทนนักเรียน จํานวน ๑๐๐
คน ไดรับการอบรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม

๓๐,๐๐๐

๒

๓

๑

งานกิจการ
นักเรียน

กลุมสาระการ
เรียนรูก ารงาน
อาชีพฯ

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

๓๕

สงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ๑. เพื่อ ใหนักเรียนไดเรียนวิช าลูกเสื อ
และยุวกาชาด
–เนตรนารีครบตามกระบวนการของ
หลักสูตร
๒. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย เกิด
ความรักความสามัคคีในหมูคณะ
๓. เพื่อใหนักเรียนไดบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนและชวยเหลือผูอื่น

เชิงประมาณ
นักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ จํานวน
๘๒๖ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ม.ตน ทุกคนไดรับการ
พัฒนา โดยใชกิจกรรมลูกเสือและยุว
กาชาด

๒๐,๐๐๐

๓๖

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น
ม.๔-ม.๖

๑. เพื่อใหผูเรียนไดรบั การเรียนรูจาก
ประสบการณตรง
๒.เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองทันตอ
เหตุการณในปจจุบัน และอนาคต
๓. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
คิดเปน ทําเปน แกปญ
 หาเปน

๓๗

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม

๑. เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียน
ใหม ม.๑ และ ม.๔ ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๓ ในกิจกรรมดานตางๆ
ของโรงเรียน
๒.เพื่อเตรียมความพรอมในฐานะเปน
นั ก เรี ย นที่ ดี อยู ร ว มกั บ ผู อื่ น อย า งมี
ความสุข

เชิงประมาณ
เงินเรียนฟรี
นักเรียนชั้น ม.๔- ม.๖ จํานวน ๑๕ ป
๘๒๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. นั ก เรี ย นได รั บประสบการณ ต รง
จากสถานที่จริง
๒. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไป
พัฒนาตนเอง
เชิงประมาณ
เงินสมาคม
นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔จํานวน
๖๐๒ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนเขาใหมประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมทุกอยางในโรงเรียนได
อยางมีความสุขและ มีประสิทธิภาพ

ขอที่
๒

ขอที่
๓

โรงเรียน
๑

๒

๓

๑

งานกิจการ
นักเรียน

๒

๓

๑

งานกิจการ
นักเรียน

งานกิจกรรม
พัฒนาผูเ รียน

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๓๘

ปจฉิมนิเทศ

๓๙

กิจกรรมวันพอแหงชาติ

๔๐

กิจกรรมวันแมแหงชาติ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

เชิงปริมาณ
๑. ครู – อาจารยจํานวน ๑๑๐ คน
๒. นักเรียน ม.๓,๖ จํานวน ๔๙๗ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ม.๓และม.๖ที่จบจาก
สถาบันมีความรักในสถาบัน
ครู- อาจารย และเพื่อน ๆ
๑. เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจให เชิงปริมาณ
ทุกคนมีความภาคภูมใิ จในสถาบัน
๑. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน
พระมหากษัตริย
๒. ครู-บุคลากรจํานวน ๑๑๐ คน
๒. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนแสดง
เชิงคุณภาพ
ความกตัญูกตเวทีตอพอ
๑. คณะครู อาจารย นักเรียน และ
๓. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคลากรมีความจงรักภักดีตอองค
โรงเรียนและชุมชน
พระมหากษัตริย
นักเรียนมีความกตัญูตอ บุพการี

๑๐,๐๐๐

ขอที่
๒

๕,๐๐๐

๒

๓

๑

งานกิจการ
นักเรียน

๑. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความเคารพ
ตอมารดาผูม ีพระคุณ
๒. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกในทาง
ที่ถูกที่ควร
๓. เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
รวมกันระหวางแมกับลูก เพื่อใหเกิด
ความผูกพันธระหวางแมกับลูก

๕,๐๐๐

๒

๓

๑

งานกิจการ
นักเรียน

๑. เพื่ อ เสริม สร างขวั ญ และกาลัง ใจ
ใหกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
๒. เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็จ
๓. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี
งามระหวางครูกับนักเรียน

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

ขอที่
๓

โรงเรียน
๑

งานกิจการ
นักเรียน

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๔๑

ประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.๔

๔๒

คายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

๔๓

รณรงคปองกันสารเสพติด

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาตนเอง
รักและศรัทธาสถาบัน
๒. เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึกและ
เขาใจเจตตารมยของโรงเรียน
๔. เพื่อใหนักเรียนเขาใจถึงความหมาย
ตราสัญลักษณบนเข็ม

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๐ คน
๒. นักเรียน จํานวน ๓๐๒ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู-อาจารย แสดงความรัก หวงใย
ปรารถนาดีตอ นักเรียน
๒. นักเรียนทุกคนมีความรัก
สถาบันมากยิ่งขึ้น
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปน เชิงปริมาณ
พระราชกุศล แดองคพระบาทสมเด็จ ๑. นักเรียนระดับชั้น ม.๑ จํานวน
พระเจาอยูหัว
๓๐๐ คน
๒. เพื่อให ไดฝกเปนผูนําในการปฏิบัติ ๒. นักเรียนระดับชั้น ม.๔ จํานวน
ตนแบบพุทธในสถานการณตาง ๆ
๓๐๒ คน
๓. เพื่อใหสามารถนําหลักธรรมทาง
เชิงคุณภาพ
พระพุทธศาสนาไปประยุกต ใชใน
นักเรียนมีความจงรักภักดีตอองค
ชีวิตประจําวัน
พระมหากษัตริย
๑. เพื่อรณรงคแกไขปญหายาเสพติด เชิงปริมาณ
ในสถานศึกษา
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๐ คน
๒. เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความตระหนัก
๓. เพื่อใหนักเรียนได ทํา กิจกรรม
และมี
ความสามารถในการตอตานและ
รวมกันและหางใกลจากยาเสพติด
ปองกันตนเองใหพนจากปญหายาเสพ
ติด

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา
ขอที่
๒

ขอที่
๓

โรงเรียน
๑

๑๐,๐๐๐

๒

๓

๑

งานกิจการ
นักเรียน

๒๐,๐๐๐
และเงิน
เทศบาลอีก
๘๐,๐๐๐

๒

๑,๓,๕

๑

งานกิจการ
นักเรียน

๒๐,๐๐๐
(เงิน
สมาคม)

งานกิจการ
นักเรียน

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๔๔

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

๔๕

วันไหวครู

๔๖

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักใน
ระเบียบ วินัย สิทธิ หนาที่ มีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและผูอ ื่น
๒. เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถในดานตาง ๆ
๓. เพื่อใหนักเรียน และผูปกครองได
ทํากิจกรรมรวมกัน

๑. เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีของสังคมไทย
๒. เพื่อใหนักเรียนไดพึงระลึกถึง
พระคุณของบูรพคณาจารยไดประสิทธิ์
ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวที
๓. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
นักเรียนกับคุณครู
สงเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน ๑.เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดเี กี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและฝก
ตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิตามระบบ
ประชาธิปไตย
๓.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบรวมกันในการรักษาไวซ่งึ
ประโยชนทั้งปวงของโรงเรียน

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา

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

๑๐,๐๐๐

ขอที่
๒

ขอที่
๓

โรงเรียน
๑

เชิงปริมาณ
๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๐ คน
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน
เชิงคุณภาพ
ครู-อาจารยทุกทานแสดงความรัก
หวงใย ปรารถนาดีตอ นักเรียน
นักเรียนทุกคนมีความซาบซึ้งตอพระ
คุณครูอาจารย
เชิงประมาณ
๑. นักเรียนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน
๑,๖๔๖ คน
๒. ไดคณะกรรมการนักเรียน ๑๑ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนเขาใจระบอบ
ประชาธิปไตยและไดตัวแทนนักเรียน
ในการดําเนินกิจกรรม

๑๐,๐๐๐

๒

๓

๑

งานกิจการ
นักเรียน

๑๐,๐๐๐

๒

๑,๓,๕

๑

งานกิจการ
นักเรียน

งานกิจการ
นักเรียน

สอดคลองกับ
ลําดับ
ที่
๔๗

๔๘

ชื่อโครงการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สงเสริมและพัฒนากิจกรรมสภา
นักเรียน

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความ เชิงปริมาณ
ซื่อสัตยสุจริต
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความ
เมตตา กรุ ณ า เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ แ ละ
เสียสละเพื่อสวนรวม
๓. เพื่อพัฒนานักเรียนใหรูจักประหยัด
อดออม รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน
และสวนรวมอยางคุมคา

๑. ครู-อาจารย จํานวน ๑๑๐ คน
๒. นักเรียน จํานวน ๑,๖๔๖ คน
เชิงคุณภาพ
๑. คณะครู อาจารย นักเรียน และ
บุคลากรมีความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถเปนแบบอยางที่ดไี ด

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนบานสันปาสัก สูส ังคมตามวิถี
ประชาธิปไตย
๒. เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต
พัฒนาอัตลักษณ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคแกนักเรียน ดวยกิจกรรม
๓ D และ ๖ หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อพัฒนาเครือขายสภานักเรียน
ธรรมาภิบาลสูสถานศึกษาอื่น

เชิงปริมาณ
๑. ปรับปรุงหองสภานักเรียน
จํานวน ๑ หอง
๒.มีอุปกรณที่หลากหลายเพียงพอกับ
การดําเนินงานสภานักเรียน
เชิงคุณภาพ
สภานักเรียนมีการพัฒนาและ
ไดรับการสงเสริมสูการแขงขัน

งบประมาณ จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
(บาท) กระทรวง สพฐ. การศึกษา
๒๐,๐๐๐

ขอที่
๒

ขอที่
๑,๓,๕

โรงเรียน
๑

๑๐,๐๐๐

๒

๑,๓,๕

๑

งานกิจการ
นักเรียน

งานกิจการ
นักเรียน

ยุทธศาสตรที่ ๒. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๑

พัฒนาและปรับปรุง
ศูนยคอมพิวเตอร

๒

พัฒนาสูค วามเปนเลิศ
ดานคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ ว เตอร ที่ เ อื้ อ อํ า นวนต อ การ
เรียนรูและสามารถใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
มีอุปกรณการเรียนการสอนครบตาม
ความตองการของผูใชงาน
๓. เพื่อใหผูเรียนไดใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรในการพัฒนาความรูตาม
หลักสูตรและสรางสรรคผลงาน

เชิงปริมาณ
๑. ปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร
๒. ปรับปรุงหองเรียน ICT
๓. จัดซื้ออะไหล/ซอม/อัพเกรดเครื่อง/
บํารุงรักษาคอมพิวเตอรที่มีอยู ใหมี
ความพรอมการใชงาน
เชิงคุณภาพ
๑. มีศูนยคอมพิวเตอรที่ทันสมัย
๒. นักเรียนและครูอาจารยมีโอกาสได
ใช ICT อินเตอรเน็ตและหองเรียน
ICT สมบูรณแบบ
เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภชบวรนิเวศศาลายา จํานวน
๑,๖๔๖ คน
๒.ครูและบุคลากรในโรงเรียน จํานวน
๑๑๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

๑. เพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้น มี
ความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยี
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
แสดงออกซึ่งความสามารถในดาน
ทักษะคอมพิวเตอร
๓. เพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น ใหสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
๔๕,๐๐๐

กระทรวง
ขอที่
๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๑,๓

การศึกษา
โรงเรียน
๑

๔๕,๐๐๐

๑,๒

๑,๒,๓

๑,๓

ศูนย
คอมพิวเตอร

ศูนย
คอมพิวเตอร

ลําดับ
ที่
๓

๔

ชื่อโครงการ
จัดหาสือ่ โสตทัศนูปกรณ

พัฒนาสือ่ ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค
๑.นักเรียนและครูใชบริการอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ ในการสนับสนุน
กระบวนการเรียนการสอนไดอยาง
สะดวก รวดเร็วขึ้น และมีหลายอยาง
เพียงพอตอความตองการ
๒.ครูมีการใชสื่อในการเรียนการสอน
พรอมทั้งมีอุปกรณในการเรียนรูดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
กระทรวง
ขอที่
๒๐๐,๐๐๐
๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๑,๓

๘๐,๐๐๐

๑,๓

บุคลากรและนักเรียนทุกคน
ไดรับบริการดานสื่อโสตทัศนูปกรณ

การศึกษา
โรงเรียน
๑
งานเทคโนโลยี
เพื่อ
การศึกษา

เชิงคุณภาพ
๑. ความพรอมของสือ่ โสตทัศนูปกรณใน
การใหบริการ
๒. ความทันยุคทันสมัยของสือ่
โสตทัศนูปกรณที่จะใหบริการ

๑.เพื่อปรับปรุงและซอมแซมเครื่อง

เชิงปริมาณ
ฉายโปรเจคเตอร ในหองเรียนใหอยู ๑.นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภชบวรนิเวศศาลายา จํานวน
ในสภาพใชการไดดี
๑,๖๔๖ คน
๒.เพื่อจัดหาสือ่ ดิจิทัลเพื่อการศึกษาให ๒.ครูและบุคลากรในโรงเรียน จํานวน
พอเพียงกับนักเรียน
๑๑๐ คน
เชิงคุณภาพ
เครื่องฉายโปรเจคเตอรในหองเรียน
ทุกหองใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑,๒

๑

กลุมบริหาร
วิชาการ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ลําดับ
ที่
๑

๒

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

แนะแนวการศึกษาอาชีพเพื่อการมี ๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตอ
งานทํา
ตามความถนัด ความสนใจ
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูใน
อาชีพที่ตนเองสนใจและมีความรูสกึ ที่
ดีตอ อาชีพสุจริต

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖ ของ
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายาฯจํานวน ๔๙๗ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้น
ม. ๓ และม.๖ ที่เขารวมโครงการทุก
คนสามารถตัดสินใจศึกษาตอ หรือ
สามารถตัดสินใจศึกษาตอหรือเลือก
ประกอบอาชีพไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
จัดตั้งศูนยการแนะแนวและการให ๑.สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ
คําปรึกษา
ของตนเองไดอยางเหมาะสมและมี
๑. นักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน
ประสิทธิภาพ
๒. ครู ผูปกครองนักเรียนที่มาขอ
๒. เพื่อใหบริการสารสนเทศ และเรื่อง
บริการ
ที่เปนประโยชนตอ นักเรียน
๓. มีสอื่ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. จัดระบบปฏิบัติงานของศูนยใหคาํ
เชิงคุณภาพ
ปรึกษา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
นักเรียนสามารถวางแผนตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอและประกอบอาชีพได
อยางเหมาะสม

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
๒๐,๐๐๐

กระทรวง
ขอที่
๒

สพฐ.
ขอที่
๔

๓๐,๐๐๐

๒

๔

การศึกษา
โรงเรียน
๑,๓
งานแนะแนว

๑,๓

งานแนะแนว

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนทุนยากจนจํานวน ๑๐๐ คน
๒. นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจาํ นวน ๑๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนที่ยากจนไดรับการ
ชวยเหลือ
๒. นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและ
นักเรียนที่เรียนตอในระดับ
อุดมศึกษาไดรับการสงเสริม
เชิงปริมาณ
๑.นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน
๒. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ๑๑๐ คน
เชิงคุณภาพ
การดําเนินงานของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเปนไป
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ

๕,๐๐๐
และ
เงินบริจาค
๑๐๐,๐๐๐

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้น ม.๑ จํานวน ๓๒๐ คน
๒. นักเรียนชั้น ม.๔ จํานวน ๓๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
ปรับปรุงระบบขอมูลและระบบ
วางแผนเพื่อเพิ่มอัตราการเขาเรียนของ
นักเรียนในปการศึกษาใหม

๔

มอบทุนการศึกษา

๑.เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาใหแก
นักเรียนทุกระดับที่ขาดปจจัย
สนับสนุน
๒. เพื่อใหนักเรียนไดรบั โอกาสทาง
การศึกษา
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
สามารถพึ่งตนเองได และเปนพลเมือง
ที่ดีที่มีคุณภาพ

๕

ดําเนินงานระบบดูและชวยเหลือ
นักเรียน

๑.เพื่อใหมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน
๒. เพื่อ ใหครูสามารถนํ าขอ มูลระบบ
ดู แ ลช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นไปใช ใ นการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖

รับสมัครนักเรียน

๑. เพื่อวางแผนในการรับนักเรียนใหม
ที่มีความพรอมในการศึกษา
๒. เพือสรางความเขาใจที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครองนักเรียนในการ
การดําเนินงานทางการศึกษาของ
โรงเรียน
๓. เพือ่ ใหเกิดความรวมมือระหวาง
ผูปกครองกับโรงเรียนตั้งแตขั้นเริ่มตน

กระทรวง
ขอที่
๒

สพฐ.
ขอที่
๔

การศึกษา
โรงเรียน
๑,๓

๓๐,๐๐๐

๑,๒

๑,๓,๔

๑,๓

งานกิจการ
นักเรียน

๒๐,๐๐๐

๒

๑,๓,๔

๒

งานรับ
นักเรียน

งาน
ระบบดูแลฯ
และ
งานแนะแนว

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาครูทั้งระบบ
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑

พัฒนาบุคลากร

๑. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา เชิงปริมาณ
ตนเองทั้งในดานการปฏิบัติงาน
ครูและบุคลากรจํานวน ๑๑๐ คน
และดานคุณธรรมจริยธรรม
ไดรับการพัฒนา (อบรม,พัฒนา,
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
ประชุมและศึกษาดูงาน)
๒. เพื่อเปนการสงเสริมและ
เชิงคุณภาพ
พัฒนาบุคลากรโดยการอบรม
๑. คณะครูไดรบั ความรูเพิ่มขึ้น
สัมมนา
๒. คณะครูไดรับประสบการณจาก
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน

๒

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดาน
วิชาการ

๑.เพื่อใหครูมีความมุงมั่นและอุทิศตน เชิงปริมาณ
ในการสอนและพัฒนานักเรียน
คณะครูจํานวน ๘๕ คน ไดรับการ
๒.เพื่อใหครูแสวงหาความรูและ
พัฒนาดานการเรียนการสอน
เทคนิควิธกี ารใหม ๆ เปนประจํา รับ
ฟงความคิดเห็น ใจกวางและยอมรับ
เชิงคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลง
๑. คณะครูไดรับการอบรมตาม
๓. เพื่อใหครูสามารถใชเทคโนโลยีใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอน
๒. คณะครูไดรบั การอบรมการใชเทค
โนยีเพื่อการเรียนการสอน
๓. คณะครูกลุมสาระฯตางๆ ไดรบั
การพัฒนา

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
กระทรวง
ขอที่
๑๐๐,๐๐๐
๑,๒

๑๐๐,๐๐๐

๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๓

การศึกษา
โรงเรียน
๒

๓

๒

กลุม
บริหารงาน
บุคคล

กลุมบริหาร
วิชาการ

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

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

เชิงปริมาณ
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๑๑๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. งานพัฒนางานทะเบียน ประวัติ
และยกยอง เชิดชูเกียรติ ดําเนินงานได
อยางมีคณ
ุ ภาพ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกทาน ไดรับการยกยอง เชิดชู
เกียรติ และมีขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ

๓

พัฒนางานทะเบียนประวัติ
และยกยอง เชิดชูเกียรติ

๔

พัฒนางานวางแผนอัตรากําลังและ ๑.เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนางาน
กําหนดตําแหนงสรรหาและบรรจุ วางแผนอัตรากําลังและกําหนด
แตงตั้ง
ตําแหนงสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
๒.เพื่อวางแผนอัตรากําลังให
สอดคลองกับนโยบาย
๓.เพื่อกําหนดตําแหนงสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง

คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
จํานวน ๑๑๐ คน
เชิงคุณภาพ
งานวางแผนอั ต รากํ า ลั ง และ
กํ า หนดตํ า แหน ง สรรหาและบรรจุ
แตง ตั้ งดํ าเนิน งานได อ ยา งมี คุณ ภาพ
เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
๑๕,๐๐๐

กระทรวง
ขอที่
๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๓

การศึกษา
โรงเรียน
๒

๑๐,๐๐๐

๑,๒

๓

๒

กลุม
บริหารงาน
บุคคล

กลุม
บริหารงาน
บุคคล

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ

๕

พัฒนาวินัยและการรักษาวินัยและ ๑ . เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร า ง พั ฒ น า วิ นั ย เชิงปริมาณ
ขาราชการ ใหดํารงอยูดวยเกียรติ และ
ออกจากราชการ
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
ศักดิ์ศรี เปนแบบอยางที่ดีของสังคม
จํานวน ๑๑๐ คน
2. เพื่อปองกันมิใหข าราชการ มีการ
เชิงคุณภาพ
กระทําผิดทางวินัยมากขึ้น
๓. ขาราชการครูและบุคลากร
บุคลากรมีความรูความเขาใจ
ทางการศึกษา และลูกจางประจํา
ในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยและ
มีความรู ความเขาใจในดานกฎหมาย ออกจากราชการ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการมาก
ขึ้น และลด ละเลิกการกระทําผิดวินัย
ขาราชการ

๑๐,๐๐๐

กระทรวง
ขอที่
๑,๒

๖

พัฒนาและสรางขวัญกําลังใจ
บุคลากร

๑. เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ เชิงปริมาณ
ใหแกบุคลากร
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
๒. เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอัน
จํ
า
นวน
๑๑๐ คน
ดีซึ่งกันและกันระหวางบุคลากร
๓. เพื่อใหบุคลากรเกิดความมั่นคงใน เชิงคุณภาพ
สวัสดิการ
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน
๔. เพื่อเปนการสรางความรัก ความ
การปฏิบัติงาน
หวงใยของทางโรงเรียนตอบุคลากร

๕๐,๐๐๐

๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๓

การศึกษา
โรงเรียน
๒

๓

๒

กลุม
บริหารงาน
บุคคล

กลุม
บริหารงาน
บุคคล

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ
ลําดับ
ที่
๑

๒

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
กระทรวง
ขอที่
๖๗๖,๔๐๐
๑,๒

พั ฒ นางานอาคารสถานที่ แ ละ ๑. เพื่อปรับปรุง พัฒนา อาคาร
เชิงปริมาณ
สิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนการ สถานที่ และสิ่งแวดลอมใหทันสมัย
๑. ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
สอน
และเอือ้ ตอการเรียนรู
อาคารประกอบของโรงเรียน
๒.เพื่อใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอม ๒. ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟาและ
ที่เอื้อตอการเรียนรูมีอาคารสถานที่
ประปา
เหมาะสม
๓. ตกแตงอาคารสถานที่
๓. เพื่อใหมีการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยตอผูเรียน เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น จน
ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ
มากขึ้น
๒. แหลงเรียนรูไดรับการพัฒนาใหอยู
ในสภาพใชงานไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
สาธารณูปโภค
๑.เพื่อใหมีสาธารณูป โภคที่ ปลอดภั ย ชิงปริมาณ
๙๔๒,๑๐๐
พรอมใชงาน
สามารถบริหารจัดการคาใชจาย
๒ เพื่อจัดสรรงบประมาณไวใชจายใน
เกี
ย
่
วกั
บไฟฟา ประปา และการดูแล
กิจการสาธารณูปโภค
ซอมบํารุงอุปกรณได ๑๐๐ %
๓.เพื่อสรางมาตรการในการใช
สาธารณูปโภคอยางประหยัด
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๕,๖

การศึกษา
โรงเรียน
๒

๕,๖

๒

งานอาคาร
สถานที่

กลุมบริหาร
งบประมาณ

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

๓

งานยานพาหนะ/ซอมบํารุง

๑.เพื่ อ ให มี ย านพาหนะที่ ป ลอดภั ย เชิงปริมาณ
พรอมใชงาน
รถของโรงเรียนจํานวน ๓ คัน
๒ เพื่อจัดสรรงบประมาณไวใชจายใน
ได
ร
บ
ั
การดู
แลรักษา
กิจการงานยานพาหนะ/ซอมบํารุง
๓.เพื่อสรางมาตรการในการใช
เชิงคุณภาพ
ยานพาหนะ อยางประหยัด และคุมคา
ยานพาหนะของโรงเรียนไดรับ
การดูแลรักษา และสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

๔

จัดทําแผนปฏิบัติการ

๑.เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน เชิงปริมาณ
ประจําป งบประมาณที่ สอดคลอ งกั บ
การพัฒนาโรงเรียน
๒.เพื่ อ เป น แนวทางในการบริ ห าร
จัดการโรงเรียน
๓.โรงเรี ย นมี ก ารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปที่มีคุณภาพ

๑. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓
๒. นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
เชิงคุณภาพ
๑.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป
๒๕๖๓ เปนแนวทางในการดําเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนที่ตรงตามความ
ตองการความจําเปนของโรงเรียน
๒. โรงเรียนสามารถดําเนงานและ
รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจําปได
อยางมีคณ
ุ ภาพ

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
กระทรวง
ขอที่
๓๕๐,๐๐๐
๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๕,๖

การศึกษา
โรงเรียน
๒

๕๐,๐๐๐

๕,๖

๒

๑,๒

กลุมบริหาร
งบประมาณ

กลุมบริหาร
งบประมาณ

ลําดับ
ที่
๕

ชื่อโครงการ
พัฒนางานประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.เพื่อประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน
๒.เพื่อเก็บภาพกิจกรรมตางๆ ใน
โรงเรียน ใหชุมชน ไดรับรูถึงขาวสาร
ของโรงเรียน
๓.เพื่อจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
๑.จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
๒.จัดทําปายประชาสัมพันธ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
๕๐,๐๐๐

กระทรวง
ขอที่
๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๔,๕,๖

การศึกษา
โรงเรียน
๒

กลุมบริหาร
ทั่วไป

โรงเรียนไดรับการประชาสัมพันธ
ที่เปนระบบและเปนที่รจู ักของสังคม

๖

เยี่ยมบานนักเรียน

๑.เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานเชิง
ประจักษของนักเรียน
๒.เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ครู ผูปกครอง และนักเรียน
๓. เพื่อสรางความเขาใจระหวางครู
นักเรียน และ ผูปกครอง ใหตรงกันใน
การดําเนินงานของโรงเรียน

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

๕,๐๐๐

๑,๒

๑,๓,๔

๑,๓

กลุม
บริหารงาน
บุคคล

๗

ควบคุมภายในโรงเรียน

๑.เพื่อใหโรงเรียนมีกรอบและแนวทาง
ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. เพื่อใหโรงเรียนสามารถรายงานผล
การควบคุมภายในตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๓. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยตรวจสอบภายในของโรงเรียน
ใหมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
จัดทํารายงานปละ ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ไดรับการประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และหาทางแกไขเมือ่ เกิดปญหา

๕,๐๐๐

๑,๒

๔,๕,๖

๒

กลุมบริหาร
ทั่วไป

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

๘

พัฒนางานโภชนาการ

๙

ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า สื่ อ แ ล ะ ๑.เพื่อสงเสริมใหครูสรางและพัฒนา
นวัตกรรม
สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน
๒.เพื่อจัดสราง จัดหา และพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู
๓. เพื่อใหครูและนักเรียนทุกคนใชสอื่
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.เพื่อสงเสริมความรูพื้นฐานเรื่อง
เชิงปริมาณ
โภชนาการและสามารถนําไปใชใน
๑. ปรับปรุงรานจําหนายอาหาร
ชีวิตประจําวันได
จํานวน ๑๐ ราน
๒.เพื่อใหนักเรียน และบุคลากรใน
๒. จัดหาอุปกรณเก็บถวยชาม
โรงเรียนไดรับปริมาณอาหารในแตละ
จํานวน ๒ ชุด
วันตรงตามความตองการของรางกาย ๓. ปรับปรุงระบบระบายน้ําเสีย
๓.เพื่อใหนักเรียน บุคลากร ไดใช
จํานวน ๑ จุด
บริการโรงอาหารที่สะอาดถูกตองตาม เชิงคุณภาพ
หลักโภชนาการ
โรงอาหารไดมาตรฐานรองรับการ
ประเมินไดและสามารถใหบริการได
อยางทั่วถึง
เชิงปริมาณ
๑. มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ครบทั้ง
๘ กลุมสาระการเรียนรู
๒. นักเรียนจํานวน ๑,๖๔๖ คน ไดใช
สื่อที่มีคุณภาพ
๓. ครูและบุคลากรจํานวน ๑๑๐ คน
สอนนักเรียนโดยใชสื่อที่มีคณ
ุ ภาพ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดย
ใชสอื่ การเรียนการสอนที่มีคุณภาพทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
๔๐,๐๐๐

กระทรวง
ขอที่
๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๔,๕,๖

การศึกษา
โรงเรียน
๒

๗๐,๐๐๐

๑,๒

๑,๓

๑

กลุมบริหาร
ทั่วไป

กลุมบริหาร
วิชาการ

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ

๑๐

พั ฒนางานสํ านัก งานกลุมบริ ห าร ๑.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณงานกลุม
งบประมาณ
บริหารงบประมาณ
๒.เพื่อจัดระบบงานกลุม บริหาร
งบประมาณใหสามารถบริการไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๓.พื่อใหผใู ชบริการเกิดเจตคติที่ดตี อ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
๑. มีวัสดุอุปกรณพอเพียง
๒. มีการจัดระบบการใหบริการที่
รวดเร็ว และมีคุณภาพ ทั้งองคกร
เชิงคุณภาพ
กลุมบริหารงบประมาณมีระบบ
การใหบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ

๕๐,๐๐๐

กระทรวง
ขอที่
๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๔,๕,๖

การศึกษา
โรงเรียน
๒

๑๑

พั ฒ น า ง า น สํ า นั ก ง า น ก ลุ ม ๑.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณงานกลุม
บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
๒.เพื่อจัดระบบงานกลุมบริหารงาน
บุคคล ใหสามารถบริการไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๓.พื่อใหผใู ชบริการเกิดเจตคติที่ดตี อ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
๑. มีวัสดุอุปกรณพอเพียง
๒. มีการจัดระบบการใหบริการที่
รวดเร็ว และมีคุณภาพ ทั้งองคกร
เชิงคุณภาพ
กลุมบริหารงานบุคคลมีระบบการ
ใหบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ

๓๐,๐๐๐

๑,๒

๔,๕,๖

๒

กลุม
บริหารงาน
บุคคล

๑๒

พั ฒนางานสํ านัก งานกลุมบริ ห าร ๑.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณงานกลุม
ทั่วไป
บริหารทัว่ ไป
๒.เพื่อจัดระบบงานกลุมบริหารทั่วไป
ใหสามารถบริการไดอยางรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
๓.พื่อใหผใู ชบริการเกิดเจตคติที่ดีตอ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
๑. มีวัสดุอุปกรณพอเพียง
๒. มีการจัดระบบการใหบริการที่
รวดเร็ว และมีคุณภาพ ทั้งองคกร
เชิงคุณภาพ
กลุมบริหารทั่วไปมีระบบการ
ใหบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ

๓๕,๐๐๐

๑,๒

๔,๕,๖

๒

กลุมบริหาร
ทั่วไป

กลุมบริหาร
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนทางปญญาของชาติ
ลําดับ
ที่
๑

ชื่อโครงการ
สงเสริมงานวิจัยทางการศึกษา

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยแกครูและบุคลากรของ
โรงเรียน
2. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถทําวิจัยในชั้น
เรียนได
2. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหสามารถนําการวิจัย
มาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนได (Action Research)

เชิงปริมาณ
๑. กลุมบริหารจํานวน ๔ กลุม
๒. กลุมสาระการเรียนรู
จํานวน ๘ กลุมสาระ
เชิงคุณภาพ
๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการวิจัยทาง
การศึกษาดวยระเบียบวิธที ี่ถูกตอง
เหมาะสม
๒. สงเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณา
การเพื่ อ พั ฒ นาการศึก ษาและเรี ย นรู
และตอบสนองความต อ งการของ
ทองถิ่น
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การสงเสริมสนับสนุน การศึกษา
คนควา วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
-

กระทรวง
ขอที่
๑,๒

สพฐ.
ขอที่
๖

การศึกษา
โรงเรียน
๒

กลุมบริหาร
วิชาการ

ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)
ลําดับ
ที่
๑

๒

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
๑.เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มี
เรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
สูมาตรฐานสากล (Thailand ๔.๐) ๒. เพือ่ ใชกระบวนการแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่ กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้ หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล
๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอน
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูใน
ทศวรรษที่สอง
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร
สูมาตรฐานสากล

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
๑. ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ

กระทรวง สพฐ. การศึกษา
ขอที่
ขอที่
โรงเรียน
๑๕๕,๗๐๐
๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษา
ตางประเทศ

๒. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน
๔. จัดนิทรรศการวิชาการ
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ

นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
ภาษาตางประเทศสูมาตรฐานสากล
๑.เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มี เชิงปริมาณ
ความสามารถดานวิทยาศาสตร
๑. ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ
๒. เพื่อใชกระบวนการแขงขันทาง
๒. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
วิชาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่ กลาง ๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้ หา
๔. จัดนิทรรศการวิชาการ
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
มาตรฐานสากล
เชิงคุณภาพ
๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอน
วิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู
นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูใน
วิทยาศาสตรสมู าตรฐานสากล
ทศวรรษที่สอง

๑๐๕,๐๐๐

๑,๒

๑,๒,๓,๔

๑,๒,๓

กลุมสาระการ
เรียนรู
วิทยาศาสตร

ลําดับ
ที่
๓

๔

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน ๑.เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มี
คณิตศาสตรสมู าตรฐานสากล
ความสามารถดานคณิตศาสตร
๒. เพื่อใชกระบวนการแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่ กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้ หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล
๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอน
คณิตศาสตรในการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูใน
ทศวรรษที่สอง

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ

กระทรวง สพฐ. การศึกษา
ขอที่
ขอที่
โรงเรียน
๑๕๕,๗๐๐
๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร

เชิงปริมาณ
๑. ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ
จํานวน ๑ หอง
๒. จัดสรางแหลงเรียนรูทางคณิตศาสตร
๓. จัดซือ้ อุปกรณการเรียนการสอน
๔. อบรมพัฒนาครูอยางนอย ๒ ครั้ง
ตอป
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
๑. ครูไดรับการพัฒนาทักษะการสอน
วิชาคณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล
๒.นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียน
วิชาคณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล
สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
๑.เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่ เชิงปริมาณ
๑๕๕,๐๐๐
ภาษาไทย
มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ ๑. ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ
๒. เพื่อใชกระบวนการแขงขันทาง
๒. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
วิชาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่ กลาง ๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้ หา
๔. จัดนิทรรศการวิชาการ
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
มาตรฐานสากล
เชิงคุณภาพ
๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอน
นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ภาษาไทยสูมาตรฐานสากล
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูใน
ทศวรรษที่สอง

๑,๒

๑,๒,๓,๔

๑,๒,๓

กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาไทย

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

๕

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมสูมาตรฐานสากล

๑.เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถดานสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๒. เพื่อใชกระบวนการแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่ กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้ หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล
๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอน
ในการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรูในทศวรรษที่สอง

เชิงปริมาณ

๑.เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่
มีความสามารถดานสุขศึกษาและพล
ศึกษา
๒. เพื่อใชกระบวนการแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่ กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้ หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล
๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอน
ในการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรูในทศวรรษที่สอง

เชิงปริมาณ
๑. ปรับปรุงซอมแซมสนาม
๒. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน
๓. จัดนิทรรศการวิชาการ
๔. พัฒนาครู
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาสูมาตรฐานสากล

๖

สงเสริมคุณภาพการเรียน
การสอน สุขศึกษาและพลศึกษา
สูมาตรฐานสากล

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
๗๕,๐๐๐

๑. ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ
๒. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน

กระทรวง สพฐ. การศึกษา
ขอที่
ขอที่
โรงเรียน
๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๔. จัดนิทรรศการวิชาการ
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชา
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมสู
มาตรฐานสากล
๙๕,๗๐๐

๑,๒

๑,๒,๓,๔

๑,๒,๓

กลุมสาระการ
เรียนรู
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ลําดับ
ที่
๗

ชื่อโครงการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสมู าตรฐานสากล

วัตถุประสงค

ผลผลิต
(ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑.เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถดานสุขศึกษาและพล
ศึกษา
๒. เพื่อใชกระบวนการแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ เปนสือ่ กลาง
สรางแรงบันดาลใจ ใหพัฒนาเนือ้ หา
สาระใหมีความทันสมัยกาวเทาทัน
มาตรฐานสากล
๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอน
ในการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรูในทศวรรษที่สอง

เชิงปริมาณ
๑. ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการ
๒. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
๓. จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน
๔. จัดนิทรรศการวิชาการ
๕. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับการพัฒนาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีสู
มาตรฐานสากล

งบประมาณ
สอดคลองกับ
(บาท) จุดเนน นโยบาย มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ

กระทรวง สพฐ. การศึกษา
ขอที่
ขอที่
โรงเรียน
๑๐๕,๐๐๐
๑,๒ ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓ กลุมสาระการ
เรียนรู
การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี

