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คำนำ 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อบริหารการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน (พ.ศ. 2561-2565) อีกท้ังสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนราชวินิตได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่
กำหนดไว้ในระยะ 5 ปี โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นการ
ปลูกฝังตามพระบรมโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โครงการตอบสนองต่อการจัด
การศึกษามุ่งเน้นที่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและชุมชนเป็นสำคัญ 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
            ( นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 
                      ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ    
                                                                                               โรงเรียนราชวินิต  
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  การให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2565  ของโรงเรียนราชวินิต  
  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิต  ครั้งที่  …..  / 2564    
  เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565  
  ของโรงเรียนราชวินิตแล้ว         

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้  
  งบอุดหนุนรายหัว           
 ระดับประถมศึกษา      จำนวน      1,900   บาท/คน/ปี  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน      3,500   บาท/คน/ปี  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน      3,800   บาท/คน/ปี  
 
  งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(งบอุดหนุน)  มีดังนี้    
  
   1. ค่าจัดการเรียนการสอน   จำนวน     5,146,200   บาท  
   2. ค่าหนังสือเรียน   จำนวน     1,869,628   บาท  
   3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน   จำนวน     910,290   บาท  
   4. ค่าอุปกรณ์การเรียน   จำนวน     965,220   บาท  
   5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน     1,298,330   บาท  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   จำนวน     10,189,668   บาท  
  

              
 รวมงบประมาณที่นำมาจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565    
   ค่าจัดการเรียนการสอน       5,146,200   บาท   
   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       853,800   บาท  

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาด  444,530   บาท 
ของเชื้อไวรัสโคโรนาจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       6,444,530  บาท   
       
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแยกตามกลุ่มบริหาร 4 กลุ่มบริหาร     
 กลุ่มบริหารงานวิชาการได้รับจัดสรร  55.86 %   เป็นเงิน  3,600,000  บาท   
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้รับจัดสรร   37.85 %   เป็นเงิน  2,439,495  บาท   
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณได้รับจัดสรร  4.53 %     เป็นเงิน  292,035   บาท   
 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับจัดสรร   1.75 %     เป็นเงิน  113,000  บาท   
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  (2) เห็นชอบให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ได้   
   
    ลงชื่อ.........................................................................................   
    
                  (นายสมยศ ศิริบรรณ)      
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิต   
    
             
    ลงชื่อ.........................................................................................   
    
          (นางสุพรรัตน์  สัตตธนชยัภัทร)      

     ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต   
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    รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

 1   งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา   113,490  - -  113,490  
 2   งานทะเบียนนักเรียน   11,360  - -  11,360  
 3   งานแผนงานโรงเรียน   4,991  - -  4,991  
 4   งานสนับสนุนวิชาการ   1,552,922  - -  1,552,922  
 5   โครงการยกระดับทักษะการเรียนรู้

ด้วย 3Rs8Cs  
 207,015  - -  207,015  

  กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการ      
  กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล  
    

  โครงงานเพ่ือการเรียนรู้      
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
    

  กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้      
  กิจกรรม one word one sentence      
  กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย      

 6   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   422,045  - -  422,045  
  กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน      
  กิจกรรมวันสำคัญ      
  กิจกรรมสอนเสริมสอบธรรมะศึกษา      
  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร      
  กิจกรรมแข่งขันกีฬา      
  กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน      
  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์      
  กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ      
  กิจกรรมปปช.สพฐ.น้อย      
  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้      
  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอัจฉริยภาพ      
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ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

 กิจกรรมคัดลายมือ     
 กิจกรรมเสียงตามสาย     
  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      
  กิจกรรม STEM Education      
  กิจกรรม Coding สนุกคิดกับวิทยาการ

คำนวณ  
    

  กิจกรรมเทคโนโลยีด้านโปรแกรม
ประยุกต์  

    

  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน      
  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องเพศวิถี      
  กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่นราชวินิต      
  กิจกรรมยกย่องนักเรียนเรียนดีรางวัล

เฟ่ืองฟ้า รางวัลนักเรียนที่ทำชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน รางวัลเกียรติยศ ขาว-
กรมท่า  

    

7  โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

35,105 - - 35,105 

  กิจกรรมนิเทศภายใน      
  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ทางไกล  
    

  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร  

    

  กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

    

  กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  

    

  กิจกรรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
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ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

 
กิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

    

8  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

137,015 - - 137,015 

 กิจกรรมศาสตร์พระราชา     

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรูด้้วยศาสตร์
พระราชา 

    

  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง      
  กิจกรรมโคกหนองนาอารยเกษตร      
  กิจกรรม Biogass      
  กิจกรรม Hydroponic      
  กิจกรรมเพาะเห็ด      
  กิจกรรมครอบครัวพอเพียง      
  กิจกรรมทำบัญชีครัวเรือน      
  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน      
  กิจกรรมร้านเฟ่ืองฟ้า      
9  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  675,523 - - 675,523 
  กิจกรรมส่งเสริมการใช้และจัดทำสื่อ      
  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
  กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ      

10  โครงการพัฒนาครูและหลักสูตร
สถานศึกษา  

23,403 - - 23,403 

  กิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน
การสอน  

    

  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา  

    

  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรศาสตร์
พระราชา  

    

  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
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ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร MEP     

 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

    

11  โคงการบริหารจัดการข้อมูลระบบ
สารสนเทศ  

58,508 - - 58,508 

  การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ  

    

12  โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร  175,523 - - 175,523 
  กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ      
  กิจกรรมปฐมนิเทศ      
  กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ     
  กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า      

  กิจกรรมวันยุวกาชาดไทย      
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ      
  กิจกรรมแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ      
  กิจกรรมชุมนุม      
  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน      
  กิจกรรมจิตอาสาลูกราชวินิต       
  กิจกรรมอื่น ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน  
    

13  โครงการพัฒนานักเรียนการศึกษา
พิเศษ  

11,702 - - 11,702 

  กิจกรรมการทำสื่อการเรียนการสอน      
  กิจกรรมจดัทำโปรแกรมการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล  (Individual Education  Plan 
: IEP)และ จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP)  

    

  กิจกรรมแนะนำ เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แก่
ครูและบุคคลากรในโรงเรียน  
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ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

14  โครงการวิถีพุทธ  171,400 - - 171,400 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ/ 

การรับประทานมังสวิรัต  
    

  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา  

    

  กิจกรรมการเรียนและสอบธรรม
สนามหลวงและจัดทำป้ายโรงเรียนวิถี
พุทธ  

    

  กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน      
  กิจกรรมพัฒนาจิตก่อนรับประทาน

อาหาร  
    

  กิจกรรมฝึกสมาธิเสริมสร้างปัญญา      
  กิจกรรมเทศน์มหาชาติ      
 บรรพชาสามเณร     

รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 - - 3,600,000 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

1 งานประชาสัมพันธ์  45,000  - -  45,000  
2 งานอนามัยโรงเรียน  150,389  - -  150,389  
3 งานโสตทัศนศึกษา  311,000  - -  311,000  
4 งานธุรการ  80,000  - -  80,000  
5  โครงการราชวินิตทำดีด้วยหัวใจ  

เทิดไท้องค์ราชัน   
 121,500  - -  121,500  

  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
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ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

 – กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                   
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๑๐  

    

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

    

 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    

 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี  

    

 กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  

    

  กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณี  
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

    

 กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระเจา้วรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารี
นาถ  

    

 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวณัณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา  

    

 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร  
สิริวิบูลยราชกุมาร  

    

 กิจกรรมวันจักรี         
 กิจกรรมวันฉัตรมงคล      
 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙      
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ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

 กิจกรรมวันปิยมหาราช     
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  

– กิจกรรมวันดินโลก 
    

  กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ    
– กิจกรรมจิตอาสาจราจร    
– กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด  
– กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น                                                  

    

6 โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ในสถานศึกษา   

 48,500  - -  48,500  

 กิจกรรมของหายได้คืน      
 กิจกรรมมารยาทไทย      
 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม      
7 โครงการโรงเรียนสีเขียว   30,418  - -  30,418  
 กิจกรรมเครือข่ายรักษ์พลังงาน      
 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม  
    

 กิจกรรมป้องกันและจัดการมลพิษใน
โรงเรียน  

    

 กิจกรรมการใช้น้ำและน้ำทิ้งในโรงเรียน      
 กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน      
8 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน  
45,000 - - 45,000 

 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน      
 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน     
 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา     
 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา     
 กิจกรรมการส่งต่อภายในและภายนอก     
9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อม  
858,000 - - 858,000 
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ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
ห้องเรียน  ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ 

    

 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

    

10 โครงการเครือข่ายร่วมใจพัฒนา
โรงเรียนและชุมชน  

292,375 - - 292,375 

 กิจกรรมราชวินิตร่วมใจ      
 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย

ผู้ปกครอง  
    

 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    

 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสมาคม
ครูผู้ปกครอง  

    

11 โครงการเยาวชนรักษ์พงษ์ไพร   12,783  - -  12,783  
 กิจกรรมเยาวชนรักษ์พงษ์ไพร      
 กิจกรรมฉันรักต้นไม้      

รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,994,965 - - 1,994,965 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

1 โครงการพัฒนาบุคลากร 113,000 - - 113,000 
 งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงานบุคคล      
 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากร      
 กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจครูและ

บุคลากร   
   

รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 113,000 - - 113,000 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

ลำดับ
ที ่ 

 กลุ่มบริหารงาน  
 งบประมาณที่รับจัดสรร  

 รวม  
 เงินอุดหนุน   เงินรายได้   เงินอ่ืน ๆ   

 
1 งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงบประมาณ  239,035  - -  239,035  
2 งานทุนพระราชทาน - -  154,350  154,350 
3 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา

การศึกษา 
    

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล โรงเรียนสุจริต 

 53,000  - - 53,000 

 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน
ต้านทุจริตศึกษา 

    

 กิจกรรม Best ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียน 

    

 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี     
 กิจกรรมการประเมิน ITA Online     

รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 292,035 - 154,350 446,385 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนราชวินิต ตั้งอยู่เลขท่ี 291/1 ถนนนครราชสีมา  แขวงดุสิต   เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ    โทรศัพท์  02-281-2156 โทรสาร 02-282-9828 

e-mail : director@Rachawinit.ac.th Website :www.rachawinit.ac.th เปิดทำการสอน  3 ระดับ  คือ

ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1–6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน  81.08  ตารางวา 

ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 

 การจัดตั้งโรงเรียนราชวินิตถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระราชทานที่ดินบริเวณสวนเพาะชำวังสวนกุหลาบ จำนวน 6 

ไร่คำว่า “ราชวินิต” เป็นนามพระราชทานหมายความว่า สถานที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีแห่งพระ

บารมีปกเกล้าฯ ซึ่ง ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น   มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับสนองพระบรมราช

โองการจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2509 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  โดยมีคุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท์  

เป็นผู้บริหารคนแรก 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช

ดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนราชวินิต เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2511 และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์ จำนวน 100,000 บาท  เพ่ือใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี

เรียบร้อย 

จุดปรับเปลี่ยนสังกัด 

 23 ตุลาคม พ.ศ. 2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ 

mailto:director@Rachawinit.ac.th
http://www.rachawinit.ac.th/
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 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนที่โรงเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

“ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ” 

 สีประจำโรงเรียน 

“ สีขาว - สีกรมท่า” 

 สีขาว      หมายถึง  ความจงรักภักดี ความบริสุทธิ์ ความดี 

          สีกรมท่า  หมายถึง  พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

“ดอกเฟื่องฟ้า ” 

ความหมาย “ความอดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค” 
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วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน คือ 

โรงเรียนราชวินิต   ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

“ราชวินิต” เป็นนามพระราชทาน 

ความหมายของโรงเรียน 

“สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี ด้วยพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม” 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับชั้น 
จำนวน
ทั้งหมด 

เพศ ประเภทตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ 
อัตราจ้าง/ 
ครูผู้ทรงคุณค่า 

ฝ่ายบริหาร 5 1 4 5 - - 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 18 2 13 15 - 3 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19 2 12 14 - 5 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 16 2 12 14 - 2 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 2 9 11 1 3 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 1 8 9 - 5 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 15 5 8 13 - 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 18 2 11 13 3 2 
รวมทั้งหมด 120 17 77 94 4 22 

 

จำนวนเจ้าหน้าที่/คนงาน 

ประเภทบุคคล จำนวน 
เพศ 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ลูกจ้างประจำ 2 1 1  
พนักงานราชการ 5 3 2  
ลูกจ้างชั่วคราว 28 9 19  
รวมทั้งหมด 35 13 22  
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หมายเหตุ 

1. จำนวนข้าราชการครูในโรงเรียนทั้งหมด  94 คน 

2. ครูมาช่วยราชการ 1 คน 

 นางอรอุษา  ภักดีพงษ์ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

3. ครูไปช่วยราชการ 1 คน 

          นางสาวพิมพ์สิริ   สังฆานาคิน วิชาเอกภาษาไทย 

4. รวมบุคลากรทั้งสิ้น 151  คน 

 

จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) 

ชั้น จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง  
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 201 140 341  
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 214 165 379  
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 209 127 336  
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 228 132 360  
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 221 137 358  
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 205 165 370  

รวม 66 1,278 866 2,140  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 50 27 77  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 41 38 79  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 37 20 57  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 19 24 43  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 7 14 21  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 13 10 23  

รวม 12 167 133 300  
รวมทั้งสิ้น 78 1,445 999 2,440  

 

 



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565                โรงเรียนราชวินิต                 16 
 
2.  สภาพการดำเนินงาน 

    2.1  เป้าหมาย 

 โรงเรียนราชวินิต  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี เป็นคนมีปัญญา และมีความสุข โดยมุ่งปลูกฝัง

ให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผู้เรียน 

มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เป็นคนดี    มีคุณธรรม   

รู้จักคิดวิเคราะห์   มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

เรียนรู้ 

ครู  

 มีทักษะในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

ศักยภาพ 

 ผู้บริหาร 

 เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา

วิชาการ   หลักสูตร   นวัตกรรม   และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

โรงเรียน 

 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  

มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นไปตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ ร่วมสนับสนุนจาก

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ผู้ปกครองและชุมชน 

 ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 

 2.2  แนวคิดหลักของการพัฒนาสถานศึกษา 

แนวคิดหลักในการบริหารงานของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพทาง
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การศึกษา  ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ให้มีการพัฒนากันอยู่

ในขณะนี้   โดยใช้กระบวนการสร้างคุณภาพวงจร PDCA  ในการดำเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอน คือ 

1. การควบคุมคุณภาพ  เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 

2. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม   มาตรฐานที่

กำหนด 

3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการระดับโรงเรียน   

ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา  มีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาเด็กให้มี

คุณสมบัติเป็นอย่างไร และถ้าจะให้เด็กมีคุณสมบัติ   ดังกล่าวแล้วก็ต้องช่วยกันคิดและช่วยกันวางแผน 

(Plan)  ว่าจะต้องทำอย่างไร  แล้วช่วยกันทำ (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check)  และปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่อง (Action)  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง   เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา  โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือทำ

ตามแผนในทุกข้ันตอน  มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือร่วมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น  จุดที่ต้องปรับปรุง  

แล้วร่วมกันปรับปรุงแผนงานนั้น ๆ  โดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี

เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 แนวคิดการทำงานที่เป็นระบบเช่นนี้จะช่วยสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายในสถานศึกษา      

เกิดความรู้สึกว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองตนและประเมินตนเอง  ซึ่งจะทำให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลที่เป็นจริง  

พร้อมเสนอการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 

2.3 การดำเนินงาน 

 จากการดำเนินงานด้านภารกิจด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 ปรากฏว่าผลในการ

ดำเนินงานดังนี้ 

2.3.1 การบริหารวิชาการ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ทางโรงเรียนกำหนดตามกลุ่มสาระ

ต่าง ๆ ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  เน้นกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบการสอนเน้นการปฏิบัติ

จริงด้วยวิธีการสอนอย่างหลากหลาย  และการวัดผลและประเมินผลให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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3)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วัดตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพมีการประเมินผล

ปลายภาคเรียน 

4) ครูผู้สอนต้องนำสื่อเทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้มากข้ึน 

2.3.2 การบริหารงบประมาณ 

1) ต้องระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้าน 

2) พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน 

3) จัดทำแผนและเสนอของบประมาณ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

4) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนางานบริหารทุกงาน  ให้เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนและส่งผลต่อ

การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอน 

2.3.3 การบริหารงานบุคคล 

1) จัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอกับห้องเรียน และงานสนับสนุนการเรียนการสอน  เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

2) พัฒนาและส่งเสริมให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งการศึกษาดูงาน การอบรม  การประชุมปฏิบัติการ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

3) ด้านบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาทุกระดับเพื่อการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

2.3.4  การบริหารทั่วไป 

1) กิจกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย  ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมปลูกฝังผู้เรียนตามวิถี

ชีวิตประชาธิปไตย  ค่านิยม 12  ประการ  และการปฏิบัติตนของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบของผู้เรียน  ยังต้องเร่งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นการแนะแนวช่วยเหลือผู้เรียนยัง

ต้องพัฒนาให้เป็นระบบ 

2) ต้องปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบัน  เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ซึ่งต้องเน้นแหล่งเรียนรู้ และ

ปลอดภัยเสมอ 

3) ต้องพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพัฒนางานบริหารทั้ง 4 งาน 
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4) ต้องพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้มีปัจจัย / องค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  มีดังนี้ 

ด้านสภาพโรงเรียน 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่จัดไว้หลายแหล่ง ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียนรู้หลักการทรงงาน  

ร.9 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องเรียนสีเขียว ห้องคหกรรม ห้องการงานพ้ืนฐานอาชีพ       

ห้อง e – classroom และพืชพันธ์ไม้ร่มรื่น หลากหลายพันธุ์เหมาะสำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สืบค้น 

ทดลอง 

ด้านผู้บริหาร 

ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในด้านวิชาการ ในเชิงนโยบาย โดยจัดให้มีกิจกรรมและโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องและกำหนดกรอบนโยบายเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียนในการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ด้านครูผู้สอน 

ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาตนเองในการอบรมประชุมสัมมนาวิชาการที่หน่วยงานต้นสังกัด และนอกสังกัด

จัดขึ้นตลอดเวลา เพ่ือนำผลมาพัฒนาการเรียนรู้ทุกครั้ง 

ด้านผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีการตื่นตัวกระตือรือร้นน้อยมาก เนื่องจากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัว 

ประกอบมีสิ่งเร้าอ่ืน ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือเทคโนโลยี การส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เป็นภาระแก่ครู 

เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่ด้านการเรียน  ทำให้ผู้เรียนมีความอ่อนด้อยในเรื่อง

ของการสืบค้นความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากตำรา 

ด้านชุมชน  

 ชุมชนในภาพรวมมีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ด้านปัจจัยงบประมาณ พัฒนา

สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ในด้านความดูแล เอาใจใส่ของผู้ปกครองในด้านการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังไม่

เพียงพอ เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ลูกมากนัก 
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ด้านเขตพื้นที่ 

           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาดูแลกำกับติดตาม การนิเทศให้

ความช่วยเหลือในการพัฒนาและจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

ปรัชญาประจำโรงเรียน 

“เด็กเป็นสำคัญ สร้างสรรค์ความดี สู่วิถีความเป็นเลิศ” 

ปณิธาน 

“สร้างสรรค์ศักยภาพผู้เรียน มีครูเก่ง เน้นคุณภาพได้มาตรฐานชาติสู่สากล” 

วิสัยทัศน์ 

“ราชวินิตน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนดีในพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม” 

พันธกิจ 

1. เคารพรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การ

พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

3. บริหารจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตโดยใช้หลักธรรมาภิ

บาลและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนสนับสนุนการจัด

การศึกษา  

4. บริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติ มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ภาคภูมิใจความเป็นครู  

6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมตามวัย เรียนรู้อย่างมีความสุข 

8. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อาคารเรียน ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย แข็งแรง เสริมสร้างและมีบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

10. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของภาครัฐ และหน่วยงานต้นสังกัด 
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อัตลักษณ์ 

“ราชวินิตทุกคน เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม” 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

ระเบียบวินัยดี   มีความซื่อสัตย์ 

ปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ  ประกอบกิจจิตอาสา 

นำพาความพอเพียง 

เอกลักษณ์ 

      “เด็กดีศรีราชวินิต” 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และสุขภาพอนามัยได้มาตรฐาน
การศึกษา 

2. ผู้บริหาร ครู มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ ในการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นศักยภาพ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ส่งเสริมต่อการ
พัฒนาองค์กร 

4. สถานศึกษามีการกระจายบริหารตามโครงสร้างโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพ่ือความเข้มแข็งในการ
ตัดสินใจยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม ก้าวล้ำทันโลก มุ่งเน้น การใส่ใจ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ ใน

การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1. การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

1.2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ

ศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์โรงเรียนราชวินิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
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2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับแผนงานมี โครงการ/งาน/กิจกรรม ดังนี้ 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนราชวินิต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม บริหารงาน 

ดังนี้ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีจำนวน  10  โครงการ 4 งาน  ได้แก่ 

1. งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

2. งานทะเบียนนักเรียน  

3. งานแผนงานโรงเรียน  

4. งานสนับสนุนวิชาการ  

5. โครงการยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้วย 3Rs8Cs  

1. กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการ  

2.  กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  

3.  โครงงานเพ่ือการเรียนรู้  

4.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

5.  กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้  

6.  กิจกรรม one word one sentence  

7.  กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

1. กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน  

2.  กิจกรรมวันสำคัญ  

3.  กิจกรรมสอนเสริมสอบธรรมะศึกษา  

4.  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  

5.  กิจกรรมแข่งขันกีฬา  

6.  กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน  

7.  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์  



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565                โรงเรียนราชวินิต                25 
8.  กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ  

9.  กิจกรรมปปช.สพฐ.น้อย  

10.  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

11.  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอัจฉริยภาพ  

12. กิจกรรมคัดลายมือ 

13. กิจกรรมเสียงตามสาย 

14.  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

15.  กิจกรรม STEM Education  

16.  กิจกรรม Coding สนุกคิดกับวิทยาการคำนวณ  

17.  กิจกรรมเทคโนโลยีด้านโปรแกรมประยุกต์  

18.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน  

19.  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องเพศวิถี  

20.  กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่นราชวินิต  

21.  กิจกรรมยกย่องนักเรียนเรียนดีรางวัลเฟื่องฟ้า รางวัลนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รางวัล

เกียรติยศ ขาว-กรมท่า 

7. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

1. กิจกรรมนิเทศภายใน  

2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล  

3.  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

4.  กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา  

5.  กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

6.  กิจกรรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

7. กิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

8. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1. กิจกรรมศาสตร์พระราชา  

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา 
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3.  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  

4.  กิจกรรมโคกหนองนาอารยเกษตร  

5.  กิจกรรม Biogass  

6.  กิจกรรม Hydroponic  

7.  กิจกรรมเพาะเห็ด  

8.  กิจกรรมครอบครัวพอเพียง  

9.  กิจกรรมทำบัญชีครัวเรือน  

10.  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  

11.  กิจกรรมร้านเฟ่ืองฟ้า 

9. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  

1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้และจัดทำสื่อ  

2. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3. กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  

10. โครงการพัฒนาครูและหลักสูตรสถานศึกษา  

1. กิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน  

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา  

4. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  

5. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร MEP  

6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

11. โคงการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ  

1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานกลุ่มบริหารวิชาการ  

12. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร  

1. กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ  

2. กิจกรรมปฐมนิเทศ  

3. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ  

4. กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  
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5. กิจกรรมวันยุวกาชาดไทย  

6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

7. กิจกรรมแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ  

8. กิจกรรมชุมนุม  

9. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  

10. กิจกรรมจิตอาสาลูกราชวินิต   

11. กิจกรรมอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

13. โครงการพัฒนานักเรียนการศึกษาพิเศษ  

1. กิจกรรมการทำสื่อการเรียนการสอน  

2. จัดทำโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individual Education  Plan : IEP)และ จัดทำ

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)  

3. กิจกรรมแนะนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ แก่ครูและบุคคลากรในโรงเรียน  

14. โครงการวิถีพุทธ  

1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ/การรับประทานมังสวิรัต  

2. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

3. กิจกรรมการเรียนและสอบธรรมสนามหลวงและจัดทำป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ  

4. กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

5. กิจกรรมพัฒนาจิตก่อนรับประทานอาหาร  

6. กิจกรรมฝึกสมาธิเสริมสร้างปัญญา  

7. เทศน์มหาชาติ  

8. บรรพชาสามเณร  

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  มีจำนวน  7   โครงการ  4  งาน   ได้แก่ 

1. งานประชาสัมพันธ์ 

2. งานอนามัยโรงเรียน 

3. งานโสตทัศนศึกษา 

4. งานธุรการ 
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5. โครงการราชวินิตทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน   

1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   

– กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ               

2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  

3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   

พระบรมราชินี  

4. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  

5. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

6. กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

7.  กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา  

8. กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ  

9. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  

10. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  

มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  

11. กิจกรรมวันจักรี  

12. กิจกรรมวันฉัตรมงคล  

13. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙  

14. กิจกรรมวันปิยมหาราช  

15. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  

– กิจกรรมวันดินโลก 

16. กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ    

– กิจกรรมจิตอาสาจราจร    

– กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด  

– กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น        
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6. โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ในสถานศึกษา   

1. กิจกรรมของหายได้คืน  

2. กิจกรรมมารยาทไทย  

3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

7. โครงการโรงเรียนสีเขียว  

1. กิจกรรมเครือข่ายรักษ์พลังงาน  

2. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

3. กิจกรรมป้องกันและจัดการมลพิษในโรงเรียน  

4. กิจกรรมการใช้น้ำและน้ำทิ้งในโรงเรียน  

5. กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน  

8. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  

2. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 

3. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา  

4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

5. กิจกรรมการส่งต่อภายในและภายนอก 

9. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน  ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ  

2. กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  

10. โครงการเครือข่ายร่วมใจพัฒนาโรงเรียนและชุมชน  

1. กิจกรรมราชวินิตร่วมใจ  

2. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง  

3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสมาคมครูผู้ปกครอง  

11. โครงการเยาวชนรักษ์พงษ์ไพร  

1. กิจกรรมเยาวชนรักษ์พงษ์ไพร  

2. กิจกรรมฉันรักต้นไม้ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีจำนวน  1   โครงการ     ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

1. งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

3. กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  มีจำนวน  2   โครงการ  2  งาน   ได้แก่ 

1. งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. งานทุนพระราชทาน 

3. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โรงเรียนสุจริต 

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนต้านทุจริตศึกษา 

กิจกรรม Best ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

กิจกรรมการประเมิน ITA Online 

รวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด   20  โครงการ   10  งาน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

โครงการ  วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
กิจกรรม  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มงาน    งานวิชาการ 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อที่ 6 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ   

ข้อที่ 6 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์สพป.กทม.  

 ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายสิทธิพงษ์   สัมฤทธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น  6  ตุลาคม  2564  สิ้นสุด  30  กันยายน  2565 
งบประมาณ                113,490 บาท 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ผู้เรียนต้องได้รับการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องและ มีมาตรฐาน 
เพ่ือนำผลที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้ตรงตามกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง พัฒนาการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดการเรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ  
 งานวัดผลและประเมินผลเป็นส่วนที่มีความสำคัญกับระบบการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้ง
ยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดทำโครงการขึ้น
เพื่อดำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนราชวินิต ที่สามารถสนองต่อนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของสพฐ. สพป.กทม. และกลยุทธ์โรงเรียน เพื่อจัดการบริการทางการศึกษา
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อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศและเอกสารสารทางการศึกษาแก่ผู้
ขอรับบริการที่เป็นนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางศึกษา หรือหน่วยงานภายนอก 
 2.  วัตถุประสงค์ 
   2.6.6  เพ่ือพัฒนาระบบ การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.6.2  เพื่อให้บริการด้านการจัดบริการข้อมูลสารสนเทศและเอกสารในงานวัดผลและประเมินผล
การศึกษา และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
         3.1.1 จัดทำเอกสารทางการศึกษา โดยคณะทำงาน ภาคเรียนละ 6 - 2 ครั้ง 
         3.1.2 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและเอกสารในงานวัดผลและประเมินผลการศึกษาแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานภายนอก ตลอดปีการศึกษา 2564 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 นักเรียนได้รับเอกสารทางการศึกษาครบถ้วนและถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2556 
         3.2.2 เป็นการแบ่งเบาภาระงานของครู เพื่อให้ครูมีโอกาสในการพัฒนาการจัดการเรียน    การ
สอนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ 
         3.2.3 มีการประสานงานและการให้บริการ ผู้ขอรับบริการหรือหน่วยงานภายนอกให้ได้รับความ
สะดวกและมีความพึงพอใจ 
4. รายละเอียดงบประมาณ  

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1. งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา       
 ปพ.6:ป ระเบียนแสดงผลการเรียน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2556 ระดับ
ประถมศึกษา  60 625 6,250  

 

 

 ปพ.6:บ ระเบียนแสดงผลการเรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2556 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  2 625 250  
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

 ปพ.6:พ ระเบียนแสดงผลการเรียน                       
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพ.ศ.2556 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2 625 250  

 

 

 ปพ.2:บ ประกาศนียบัตรสำหรับ
ผู้เรียนทีส่ำเร็จการศึกษาภาคบังคับ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2556 600 4 400  

 

 

 ปพ.2:พ ประกาศนียบัตรสำหรับ
ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพ.ศ.2551 600 2 200  

 

 

 ปพ.3:ป แบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2556 
ระดับประถมศึกษา 100 5 500  

 

 

 ปพ.3:บ แบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.2556 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

100 5 500  

 

 

 ปพ.3:พ แบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ..2556 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

100 5 500  

 

 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 30,000 60,000    
 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย 

(NAS) 2 9,900 19,800 

 
 

 

 เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ 
HP LaserJet Pro MFP M227fdw 

2 14,820 29,640  
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

รวมเป็นเงิน  113,490    
 
5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

6 
   - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
   - ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะทำงาน 

พ.ค. 64 

รองผู้อำนวยการบริหาร
วิชาการ 
ประธานสายชั้นหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

2.    - วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
   - แฟ้มพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
   - จัดการสอนซ่อม/เสริม 
   - จัดทำเอกสารและสรุปรายงานผล 

พ.ค. 64 

รองผู้อำนวยการบริหาร
วิชาการ 
ประธานสายชั้น 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.    - ปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมระบบบริหารจัดการ 
ผลการเรียน (School MIS) 
   - จัดทำเอกสารทางการศึกษา (ใบรับรอง)  
ตามท่ีผู้ปกครองร้องขอ 
    - ตรวจสอบคุณวุฒิและเอกสารทางการศึกษา
ตามท่ีหน่วยงานอื่นร้องขอ 

ก.ค. 64 - เม.ย. 
65 

รองผ ู ้อำนวยการบร ิหาร
วิชาการ 
คณะกรรมการ 
นายทะเบียน 
 

4.    - นำข้อมูลนักเร ียน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เข้าสู่ระบบจัดการทดสอบ O-NET  

ส.ค. 64 รองผ ู ้อำนวยการบร ิหาร
วิชาการ 
ประธานสายชั ้น ป.6 และ 
มัธยม 
คณะกรรมการ 
ครูประจำชั้น ป.6, 
ชั้นม.3 และม.6 

5.    - นำข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่ระบบ NT Access 

พ.ย. 64 รองผ ู ้อำนวยการบร ิหาร
วิชาการ 
ประธานสายชั้น 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ 
ครูประจำชั้น ป.6 และ ป.3 

6.    - ดำเนินการจัดทดสอบปลายภาคและปลายปี 
   - จัดทำคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - รายงานผลการสอบให้ผู้ปกครองทราบ 
 

พ.ย. 64 – ก.ย. 
65 

รองผ ู ้อำนวยการบร ิหาร
วิชาการ 
ประธานสายชั้น 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณะกรรมการ 
ครูประจำชั้น ป.6-6, ชั้นม.
6-6 

7.    - นำผลการศึกษาตลอดปีการศึกษา  
เข้าสู่โปรแกรมระบบบริหารจัดการ 
ผลการเรียน (School MIS) 
   - จัดทำเอกสารทางการศึกษา 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 
   - จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 

เม.ย. 65 รองผ ู ้อำนวยการบร ิหาร
วิชาการ 
คณะกรรมการ 
นายทะเบียน 
 

 
6. การประเมินผล 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1)  นักเรียนของโรงเรียนราชวินิต ทุกคน ได้รับการทดสอบ 
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ (RT,NT,O-
NET)            

การตรวจสอบ ผลการสอบ,แบบ
รายงาน 
ผู้เข้าสอบ 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2)  นักเรียนของโรงเรียนราชวินิต ทุกคน ได้รับเอกสารทาง
การศึกษาครบถ้วนและถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล  การเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2556  

การตรวจสอบ แบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา,
ต้นฉบับระเบียน
แสดงผลการเรียน 

3)  ผู้ขอรับบริการหรือหน่วยงานภายนอก ทุกการติดต่อ ได้รับ
บริการข้อมูลสารสนเทศด้านงานวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง 
ตรงตามระยะเวลาที่ต้องการและมคีวามพึงพอใจ 

การตรวจสอบ 
สังเกต 

แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนของโรงเรียนราชวินิตได้รับการทดสอบระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ 
(RT,NT,O-NET)  
 2. นักเรียนของโรงเรียนราชวินิตได้รับเอกสารทางการศึกษาครบถ้วนและถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติ  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2556 
 3. ผู้ขอรับบริการหรือหน่วยงานภายนอกได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านงานวัดและประเมินผลอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามระยะเวลาที่ต้องการและมีความพึงพอใจ 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
          1. นักเรียนของโรงเรียนราชวินิต ทุกคน ได้รับการทดสอบระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และ
ระดับชาติ (RT,NT,O-NET)  
 2. นักเรียนของโรงเรียนราชวินิต ทุกคน ได้รับเอกสารทางการศึกษาครบถ้วนและถูกต้อง ตามแนว
ปฏิบัติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2556 
 3. ผู้ขอรับบริการหรือหน่วยงานภายนอก ทุกการติดต่อ ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านงานวัดและ
ประเมินผลอย่างถูกต้อง ตรงตามระยะเวลาที่ต้องการและมีความพึงพอใจ 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
        ปัญหา 

1. ความต้องการหรือรูปแบบเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรอง แบบแสดงผลการเรียน เป็นต้น ที่
ผู้ปกครองจะนำไปใช้ กับหน่วยงานต้นสังกัด หรือโรงเรียนต่าง ๆ มีความแตกต่างและหลากหลาย 

2. สถานที่ และ เครื่องมือ ยังไม่เอ้ืออำนวยในการให้บริการและการจัดเก็บเอกสาร และขาดอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลได้ง่าย 

3. ความซ้ำซ้อนของของบุคลากร ที่รับผิดชอบหน้าที่งานด้านวัดและประเมินผล ระหว่างสายชั้นและ
กลุ่มสาระ หรือซ้ำซ้อนกับคณะทำงานหลักที่เป็นครูเทคโนโลยีอยู่แล้ว  
      เป้าหมาย 

1. นักเรียนได้รับเอกสารทางการศึกษาครบถ้วนและถูกต้อง 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายสิทธิพงษ์  สัมฤทธิ์) 
ตำแหน่ง  ครู  
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน    งานทะเบียนนักเรียน 
กลุ่มงาน    งานทะเบียนนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์        สพฐ. ข้อที่ 6, 2, 3, 4  
      มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 4 
สนองกลยุทธ์    โรงเรียน  ข้อที่  6-5 
 

ลักษณะของโครงการ      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายธนพล  เกษมสุนทรวัชระ  
ระยะเวลาดำเนินงาน 6  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    11,360 บาท 
 

*****************************************************************************  
6. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรของประเทศนั้น เป็นการกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของการ
จัดการระบบการจัดการศึกษา ทั ้งนี ้การผลิตทรัพยากรมนุษย์ เพื ่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไปในอนาคตนั้น จำเป็นต้องอาศัยการทำงานที่มีระบบเป็นปัจจัยพื ้นฐาน อีกทั้ งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไว้ว่า  มุ่งเน้นในการเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพของผู้เรียน  
 งานทะเบียนจึงถือเป็นงานที่มีความสำคัญมากอีกงานหนึ่งในระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของงานทะเบียนสอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
กระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรยีนได้มีโอกาสได้เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 นอกจากนี้งานทะเบียนนักเรียนยังได้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทำทะเบียนประวัติข้อมูล
พื้นฐานของนักเรียน เก็บข้อมูลและการจัดเก็บหลักฐานเอกสารสำคัญต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่ง
สำคัญมาก เพราะต้องจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและสะดวกต่อการสืบค้น ดังนั้น 
เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำโครงการนี้
ขึ้นมา 
2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการสอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื ้นฐาน ที ่เน้นการปฏิรูปการศึกษาขึ ้นพื้นฐานให้มีกระบวนการการจัดการศึกษาขึ้นพื ้นฐานทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันโลกให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.2 เพ่ือสนองนโยบายของทางโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
2.3 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง   เสมอภาค 

และมีคุณภาพ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
2.5 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบสารสนเทศนักเรียนโดยมีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล การส่ง

ต่อข้อมูลของและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูล  
   
 

3.  เป้าหมาย 
 3.6  เชิงปริมาณ   
         3.6.6 มีเอกสารงานทะเบียน ครบทุกระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 100 
         3.6.2 สามารถตรวจสอบ ข้อมูลด้านทะเบียนนักเรียนได้ร้อยละ 100 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อตามความต้องการของตนเอง 
         3.2.2 มีเกณฑ์การับนักเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา 
รับ-จำหน่ายนักเรียน 
          3.2.3 มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนครบ และมีความถูกต้อง เหมาะสม 
          3.2.4 การจัดเก็บรวบรวม ระบบงานทะเบียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
          3.2.5 การให้บริการด้านงานทะเบียนโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4. รายละเอียดงบประมาณ    

 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อื่นๆ 
(ระบุ) 

1. งานทะเบียนนักเรียน       

 แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 3 นิ้ว ดำ  
(6 เล่ม/แพ็ค) 

4 390 1,560 
 

  

 
ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า เบอร์ 1 
ชนิดกลม 

20 10 200    

 หมึกพิมพ์Epson L3150 สี BK 003 5 240 1,200    
 หมึกพิมพ์ Epson L3150 สี Y 003 5 240 1,200 

   
 หมึกพิมพ์ Epson L3150 สี M 003 4 240 960    
 หมึกพิมพ์ Epson L3150 สี C 003 4 240 960    
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อื่นๆ 
(ระบุ) 

 หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 32 A 2 2,640 5,280 
   

 รวมทั้งสิ้น 11,360    
 

5. กิจกรรมหลัก 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 
   - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
   - ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะทำงาน 

พ.ค. 64 

รองผู้อำนวยการบริหาร
วิชาการ 

ประธานสายชั้น 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.    - วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

   - แฟ้มพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
   - จัดการสอนซ่อม/เสริม 
   - จัดทำเอกสารและสรุปรายงานผล 

พ.ค. 64 

รองผู้อำนวยการบริหาร
วิชาการ 

ประธานสายชั้น 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. จัดทำข้อมูลนักเรียน เข้า – ออก 

   - บ ันท ึกข ้อม ูลน ักเร ียนช ั ้น ป.1 และ
นักเรียนเข้าใหม่ เข้าระบบ DMC 
   - รายงานยอดนักเรียนปัจจุบัน 

พ.ค. 64 - ก.พ. 65 รองผู้อำนวยการบริหาร
วิชาการ 

ประธานสายชั้น 

คณะกรรมการ 
 
 

6.  ผลผลิต  (Output) 
 6.1 ผลการรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนได้ครบ คิดเป็นร้อยละ 100 
 6.2 สามารถตรวจสอบ ข้อมูลด้านทะเบียนนักเรียนได้ร้อยละ 100 
7.  ผลลัพธ์  (Outcome) 
 7.1 นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อตามความต้องการของตนเอง 
 7.2 มีเกณฑ์การับนักเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา       
รับ-จำหน่ายนักเรียน 
 7.3 มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนครบ และมีความถูกต้อง เหมาะสม 
 7.4 การจัดเก็บรวบรวม ระบบงานทะเบียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

7.5 การให้บริการด้านงานทะเบียนโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 8.1 นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตามนโยบายของสพฐ. คิดเป็นร้อยละ 100 

8.2 มีเอกสารงานทะเบียนนักเรียน และข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครบถ้วน สะดวกต่อการสืบค้นและ 
บริการเอกสารรับรองนักเรียนสำหรับผู้ปกครอง  

 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 (นายธนพล  เกษมสุนทรวัชระ) 

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน    งานแผนงานและสารสนเทศ 
กลุ่มงาน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ   

ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร์สพป.กทม.  

ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

ลักษณะของโครงการ      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 6  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    4,991 บาท 
 
*****************************************************************************  
6. หลักการและเหตุผล 
 - 
2.  วัตถุประสงค์ 
 6.  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการะจำปีของโรงเรียน 

2.  เพ่ือเก็บข้อมูลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ 
3.  เพ่ือกรอกข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ 
4.  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสรสนเทศท่ีจำเป็นต่าง ๆ  ของโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 3.6  เชิงปริมาณ   
  3.6.6.  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน 

3.6.2  เพ่ือเก็บข้อมูลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ 
3.6.3  เพ่ือกรอกข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ 
3.6.4  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสรสนเทศท่ีจำเป็นต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมกีารจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  และเป็นระบบ   
4. รายละเอียดงบประมาณ    
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

6 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

-  - - - - 

 6. กระดาษการ์ดสี ขนาด 650 แก
รม 

6 606.00 606.00    

 2. กาว 2 หน้า บาง 5 63.00 65.00    
 3. แผ่นซีดี 50 4.00 200.00    
 4. ตัวหนีบดำ 6 นิ้ว 5 7.00 35.00    
 5. ตัวหนีบ ดำ 2 นิ้ว 5 4.00 20.00    
 6. เทปผ้า 5 26.00 630.00    
 7. ค่าเข้าเล่มแผนปฏิบัติราชการ 30 50 1,500.00    
 8. หมึกชนิดกล่อง  HP LaserJet  

30 A 
2 6,000 2,000.00 

   

 9. กระดาษเอ4 (งบวิชาการ) 100 105 10,500    
2 การเก็บข้อมูลตามคำรับรองปฏิบัติ

ราชการ 
- - - - - - 

3 การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ต่าง ๆ - - - - - - 
4 การเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีจำเป็น

ต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
      

 -  แฟ้ม  ขนาด เอ4   62 50.00 600.00    
 - ไส้แฟ้ม   20 67.00 340.00    

รวมทั้งสิ้น 4,991 4,991 - - 
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5. กิจกรรมหลัก 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี 
ตุลาคม 2564 นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์และ

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
2. การเก็บข้อมูลตามคำรับรอง

ปฏิบัติราชการ 
ตุลาคม 2564-ก.ย. 2565 นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตร

การ 
3 การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ตุลาคม 2564-กันยายน 

2565 
นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 การเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีจำเป็น

ต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
ตุลาคม 2564-กันยายน 

2565 
นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์ 

สรุป  ติดตาม  ประเมินผล ก.ย. 2565 นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์ 
 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 โรงเรียนมขี้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  และเป็นระบบ  สามารถรายงานข้อมูลสารสนเทศต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ตามปฏิทินที่กำหนด 
7. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
        ปัญหา 

1. การดำเนินการบางโครงการยังไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

2. การกำกับ ติดตาม โครงการขาดความต่อเนื่อง 

      เป้าหมาย 
          1. เพ่ือติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการให้สามารถดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
          2. เพ่ือหาแนวทางในการสนับสนุนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการของโครงการและให้ความช่วยเหลือ
โครงการที่ประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์) 

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ   

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน    งานสนับสนุนกลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มงาน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ  ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร์สพป.กทม. ข้อที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   ข้อที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   ข้อที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะของโครงการ      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท 
ระยะเวลาดำเนินงาน 6  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    1,552,922 บาท   
 

*****************************************************************************  
6. หลักการและเหตุผล 
 - 
 2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียน   
 
3.  เป้าหมาย 
 3.6  เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนมีการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการงานงานวิชาการ 
  3.2 เชิงคุณภาพ 

     โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการงานวิชาการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
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4. รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน 
ราย 
ได้ 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1. ดำเนินการจัดทำข้อสอบกลางภาค
ปลายภาคและปลายปี  

      

1 - กระดาษ A4 (80 แกรม) 2,500 605 262,500 ✓ - - 
2 - กระดาษเอกสาร A4 จัดทำสำเนา

เอกสารนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 (120 
แกรม) 

840 105 88,200 ✓ - - 

3 - แฟ้มเสนอเซ็น 8 200 1,600 ✓ - - 
4 - ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 60 500 5 2,500 ✓ - - 
 รวมเป็นเงิน   354,800 354,800 - - 

2. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียน 

      

1 - กระดาษ A4 (80 แกรม) 2,500 605 262,500 ✓ - - 
2 - กระดาษเคลือบเงา (โฟโต้) 20 รีม 350 7,000 ✓ - - 
3 - กระดาษสี A4 สีเขียว (120 แก

รม) 
20 รีม 250 5,000 ✓ - - 

4 กระดาษสติ๊กเกอร์สีขาว A4 20 ห่อ 300 6,000 ✓ - - 
5 หมึกเครื่องปรินต์ HP ดำ GT53 20 ขวด 250 5,000 ✓ - - 
6 หมึกเครื่องปรินต์ HP เหลือง GT52 10 ขวด 250 2,500 ✓ - - 
7 หมึกเครื่องปรินต์ HP แดง GT52 10 ขวด 250 2,500 ✓ - - 
8 หมึกเครื่องปรินต์ HP น้ำเงิน GT52 10 ขวด 250 2,500 ✓ - - 
9 หมึกเครื่องปรินต์ EPSON 003 ดำ  20 ขวด 250 5,000 ✓ - - 
10 หมึกเครื่องปรินต์ EPSON 003 

แดง 
10 ขวด 250 2,500 

✓ - - 

11 หมึกเครื่องปรินต์ EPSON 003 
เหลือง 

10 ขวด 250 2,500 
✓ - - 
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน 
ราย 
ได้ 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

12 หมึกเครื่องปรินต์ EPSON 003 น้ำ
เงิน 

10 ขวด 250 2,500 
✓ - - 

13 ฮาร์ดไดรฟ์ ขนาด 2TB 1 ตัว 2,400 4,800 ✓ - - 
14 กรรไกร  10 อัน 50 500 ✓ - - 
15 คัตเตอร์  20 อัน 80 1,600 ✓ - - 
16 ใบมีดคัตเตอร์ 5 กล่อง 100 500 ✓ - - 
17 กาว TOA 16 ออนซ์ 5 ขวด 70 350 ✓ - - 
18 กาว UHU 30 หลอด 50 1,500 ✓ - - 
19 เครื่องเย็บกระดาษ HD10D 20 อัน 80 1,600 ✓ - - 
20 เครื่องเย็บกระดาษ HD35D 20 อัน 150 3,000 ✓ - - 
21 ลวดเย็บกระดาษ 10M 100กล่อง 8 800 ✓ - - 
22 ลวดเย็บกระดาษ 35M 100กล่อง 10 1,000 ✓ - - 
23 กาวสองหน้า ชนิดบาง 100 ม้วน 10 1,000 ✓ - - 
24 กาวสองหน้า ชนิดหนา 100 ม้วน 50 5,000 ✓ - - 
25 เทปกาวใส 10 ม้วน 25 250 ✓ - - 
26 เทปกาวสันปก 8 หลา คละสี 150  ม้วน 80 12,000 ✓ - - 
27 พลาสติกเคลือบบัตร A4 หนา 125 

ไมครอน 
5  กล่อง 400 2,000 

✓ - - 

28 เครื่องเคลือบบัตร 2 เครื่อง 5,000 10,000 ✓ - - 
29 ฟุตเหล็ก  12 นิ้ว 5 อัน 50 250 ✓ - - 
30 ลวดเสียบกระดาษ 33 มม. 

(300/กล่อง) 
20 กล่อง 80 1,600 

✓ - - 

31 คลิปดำ 32 มม. 20 กล่อง 50 1,000 ✓ - - 
32 คลิปดำ 1 นิ้ว 20 กล่อง 30 600 ✓ - - 
33 งานสนับสนุนสาระการเรียนรู้ 1 200,000 261,272 ✓ - - 

รวมเป็นเงิน 554,850 554,850 - - 
3. งานโรเนียวเอกสาร       

 หมึกพิมพ์เครื่องอัดสำเนา 500 260 130,000 ✓ - - 
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน 
ราย 
ได้ 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

 หมึกมาสเตอร์ ( อัดสำเนา ) 2,000 80 160,000 ✓ - - 
 ไขกระดาษโรเนียว 2,200 80 160,000 ✓ - - 
 หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ 600 220 132,000 ✓ - - 

รวมเป็นเงิน 582,000 582,000   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,552,922 1,552,922   

 
5. กิจกรรมหลัก 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6 ดำเนินการจัดทำข้อสอบกลางภาคปลาย

ภาคและปลายปี 
1 เม.ย. 2564 –  
31 มี.ค. 2565 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 

2 ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียน 

1 เม.ย. 2564 –  
31 มี.ค. 2565 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 

3 งานโรเนียวเอกสาร 1 เม.ย. 2564 –  
31 มี.ค. 2565 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 

 
6.  ผลผลิต  (Output) 

โรงเรียนมีวัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ 
7.  ผลลัพธ์  (Outcome) 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการงานวิชาการบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ   
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(นางสาวชนิษฐา ปวงประสาท) 

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิต 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ  ยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้วย 3Rs8Cs 

กิจกรรม  1. กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการ 
   2. กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   3. กิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ 
   4. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
   5. กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 
   6. กิจกรรม One Word One Sentence 
   7. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ข้อที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองยุทธศาสตร์สพป.กทม. ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
          ในการแข่งขัน   

ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ    
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น  16  พฤษภาคม  2564  สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 
งบประมาณ   207,015    บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2661 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2660 มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน และเพื่อให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคสมัยและการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนักเรียนได้พัฒนาตันเองเต็มตามศักยภาพแห่งตน ทั้งด้านทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ การ
อ่านออกและเขียนได้ ทักษะในการคิดคำนวณ รวมถึงพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม การทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
ทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรมและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้ มีคุณธรรม มี
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เมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่
เด็กไทยจำเป็นต้องมี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมถึงมีแหล่งการ เรียนรู้ที ่นักเรียน
สามารถเข้าถึงและนำไปพัฒนาศักยภาพตนเองได้นั้นทำให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถจำแนวคิดในศาสตร์ความรู้ได้อย่างแม่นยำและยั่งยืนเพ่ือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั้น  
โรงเรียนและครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มจะทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ/กระบวนการ
และความสามารถทางด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการในการเรียนรู้และยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการ
เรียนในระดับสูงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนราชวินิตได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนานักเรียนและครูในโรงเรียนราชวินิตให้มีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเต็มที ่และมีประสิทธิภาพจึงดำเนินโครงการนี ้ในปีการศึกษา 2665 ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2665  
 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs8Cs) 
 2. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 
21 (3Rs8Cs)      
     3.2. เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ระดับดีขึ้นไป 
 2. ครูร้อยละ 100 นำความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. รายละเอียดงบประมาณ โครงการยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้วย 3Rs8Cs มี 7 กิจกรรม ดังนี้ 
        เป็นเงินทั้งสิ้น  207,015    บาท  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการ 
  2. กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
  3. กิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ 
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  4. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
  5. กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 
  6. กิจกรรม One Word One Sentence 
  7. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
 
6. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขัน้วางแผนเตรียมการ (PLAN/PREPARING)  

1.1 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ  
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

ต.ค. 64 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

 

2 ขั้นดำเนินการ (DO)  
2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน  
2.2 ดำเนินงานผ่านกิจกรรม 
    1. กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการ 
 
 
    2. กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 
    3. กิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ 
 
    4. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 
    5. กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 
 
    6. กิจกรรม One Word One Sentence 
 
    7. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 

 
1-15 ตุลาคม 2564 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
- นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์ 
- นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน 
- นายอรรถวิทย์  อังคารชุน 
 
- นายสิทธิพงศ์  สัมฤทธิ์ 
 
- นางสาวเมทินี  แซ่ตัง 
 
- นางสาวกาญจนา  นมัสโก 
 
 
- นางสาวศรุตยา  โสคำภา 
 
- นางสาวณัฐรดา  จันทรา 
 
- นางสาวจรัญ  พลไทย 



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565      โรงเรียนราชวินิต 54 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นนิเทศติดตามผล (CHECK)  

ผู้บริหารนิเทศติดตามการดำเนินงานและอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงาน โครงการฯ กำหนด เพ่ือ
ประเมินผล ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการกิจกรรมให้สอดคล้องและตรงกับการ
พัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

 
1 พ.ย.64 – 31 
ก.ย. 65 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (ACTION)  
ประเมินผลและสรุปรายงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา และถอดบทเรียน
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาถัดไป 

 
เม.ย. 65 

 
นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้ 

    
6. การประเมินผล 

วัตุประสงค์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนของครูในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs)  

1. ทดสอบและประเมินความรู้ 
ความสามารถและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ของ
นักเรียน 
2. ประเมินความพ่ึงพอใจในการจัด
พัฒนาครูฯ 
3.การนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครู  

1. แบบทดสอบและแบบประเมินความรู้ 
ความสามารถและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ของนักเรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัด
อบรมพัฒนาครูฯ และรายงานการถอด
บทเรียนที่ได้จากการอบรมพัฒนา 
3.สมุดบันทึกและแบบรายงานการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครู  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียน มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ระดับดีสูงกว่า
ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
 7.2 ครูทุกคนนำความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 8.1 นักเรียนมากร้อยละ 80 มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ระดับดี
ขึ้นไป 
 8.2 ครูร้อยละ 100 นำความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
                                             

( นายวุฒิพงศ์   สุสินธุ์ ) 
ตำแหน่ง ครู  

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

กิจกรรม  1. กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน 
   2. กิจกรรมวันสำคัญ 
   3. กิจกรรมสอนเสริมสอบธรรมะศึกษา 
   4. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
   5. กิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกประเภท 
   6. กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
   7. กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
   8. กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 
   9. กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย 
   10. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
   11. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอัจฉริยภาพ 
   12. กิจกรรมคัดลายมือ 
   13. กิจกรรมเสียงตามสาย 
   14. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   15. กิจกรรม STEM education  
   16. กิจกรรม Coding สนุกคิดกับวิทยาการคำนวณ 
   17. กิจกรรมเทคโนโลยีด้านโปรแกรมประยุกต์ 
   18. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน 
   19. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องเพศวิถี 
   20. กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่นราชวินิต 
   21. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ข้อที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองยุทธศาสตร์สพป.กทม. ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
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          ในการแข่งขัน   
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท    
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น  16  พฤษภาคม  2564  สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 
งบประมาณ                422,045    บาท 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2665 การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ขาด
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนที่ชัดเจน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

โรงเรียนเรียนราชวินิตได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อผู้เรียนและ
สถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่จำเป็น และมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการของนักเรียน ให้มีการจัดเรียบเรียงผลไว้อย่างเป็นระบบ 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
 3. เพ่ือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนำไปเป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิต 
 4. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาทหารและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
 5. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 6. เพ่ือให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนของครู เพ่ือนและ
สถานที่เรียนได้ 
 7. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
 8. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ 



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565      โรงเรียนราชวินิต 58 
 

 9. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตัวเอง
ตัวความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

10. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการคัดลายมือผู้เรียนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ อย่างประณีต สะอาด 
เป็นระเบียบ ชัดเจน รวดเร็ว และอ่านเข้าใจง่าย 
 11. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีมารยาท 
 12. เพื่อฝึกทักษะการพูดให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อหน้าประชุมชน 
  13. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
 14. เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางด้าน Coding ของนักเรียน 
 15. เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีของนักเรียนและเข้าร่วมแข่งขันภายในและภายนอก
โรงเรียน  
 16.  เพ ื ่อให ้น ักเร ียนม ีความร ู ้ความเข ้าใจและเห็ นความสำค ัญของการเร ียนร ู ้ เร ื ่องเพศว ิถี  
  17. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขสนุกสนานจากกการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
 18. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ด้วยความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
 19. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลงานดีเด่น หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่
โรงเรียนและสังคม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
 3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 
 4. การประกวดแข่งขันวิชาภายนอก นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยเป็นอย่างน้อย 
     2.2. เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ตาม
มาตรการศึกษา 
 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีในหมู่คณะ  

4. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  และสามารถนำความรู ้ไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
4. รายละเอียดงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มี 21 กิจกรรม ดังนี้ 
       รวมเป็นเงิน  422,045    บาท  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน 
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  2. กิจกรรมวันสำคัญ 
  3. กิจกรรมสอนเสริมสอบธรรมะศึกษา 
  4. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  5. กิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกประเภท 
  6. กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
  7. กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
  8. กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 
  9. กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย 
  10. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
  11. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอัจฉริยภาพ 
  12. กิจกรรมคัดลายมือ 
  13. กิจกรรมเสียงตามสาย 
  14. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  15. กิจกรรม STEM education  
  16. กิจกรรม Coding สนุกคิดกับวิทยาการคำนวณ 
  17. กิจกรรมเทคโนโลยีด้านโปรแกรมประยุกต์ 
  18. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน 
  19. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องเพศวิถี 
  20. กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่นราชวินิต 
  21. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
6. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผนเตรียมการ 

(PLAN/PREPARING)  
1.1 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่
ผ่านมา  
1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการฯ  
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่าย
บริหาร  

ต.ค. 64 นางสาวชนิษฐา  ปวง
ประสาท และกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ    
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ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นดำเนินการ (DO)  

2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯและมอบหมายภาระงาน  
2.2 ดำเนินงานผ่านกิจกรรม 
2.2.1 กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน 
 
2.2.2 กิจกรรมวันสำคัญ 
 
2.2.3 กิจกรรมสอนเสริมสอบธรรมะ
ศึกษา 
 
2.2.4 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 
2.2.5 กิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกประเภท 
 
2.2.6 กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
 
2.2.7 กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
 

2.2.8 กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 
 

2.2.9 กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย 
 

2.2.10 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
 
 
2.2.11 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 
 
2.2.12 กิจกรรมคัดลายมือ 
 

 
1-15 ตุลาคม 2564 

 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 เม.ย.65–30 เม.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 

นางสาวชนิษฐา  ปวง
ประสาท และกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ    
 
นายเมธี สุระชัย 
 
นายกันตพัฒน์  เกียรติ์วัชน์ 
 
นายวสันต์  จำปาพันธ์ 
 
 
ว่าที่รต.หญิงนาตยา ทองขาว 
 
นางสาวนวรัตน์  สีทอง 
 
นางหัตถยาภรณ์  เนินทอง 
 
นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 
 
นางสาวชนิษฐา  ปวง 
ประสาท 
นางสาวสิวิมล  นางาม 
 
นางศิริเพ็ญ  ได้พร 
 
 
นายวุฒิพงศ์  สุสินธุ์ 
 
 
นางสาวนุชจรี  ฉิมฉลอง 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2.13 กิจกรรมเสียงตามสาย 
 
2.2.14 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
2.2.15 กิจกรรม STEM  
Education 
 
2.2.16 กิจกรรม Coding สนุกคิดกับ
วิทยาการคำนวณ 
 
2.2.17 กิจกรรมเทคโนโลยีด้านโปรแกรม
ประยุกต์ 
 
2.2.18 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
ผู้เรียน 
 
2.2.19 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง
เพศวิถึ 
 
2.2.20 กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่นราชวินิต 
 
2.2.21 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 

นางสาวพรทิพย์  เทียมพักตร์ 
 
นางสาวขวัญช้าว ชุ่มเกษรกูล
กิจ 
นางสาวพัชรินทร์  พุทธา   
 
 
นายนาวิน ทองสะอาด 
 
 
นางสาวศันสนีย์  พรมพินิจ 
 
 
นางสาวนวรัตน์  สีทอง 
 
 
นางสาวปัณชนิต  จันทร์สิงห์ 
 
 
นายปณิธาน  นิลวงศ์ 
 
นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตร์ 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (CHECK)  
ผู้บริหารนิเทศติดตามการดำเนินงานและ
อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน 
โครงการฯ กำหนด 

 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 

นางสาวชนิษฐา  ปวง
ประสาท    

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (ACTION)  
ประเมินผลและสรุปรายงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา   

 
เม.ย. 65 

นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท    
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6. การประเมินผล 
 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

สังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถา 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

การตรวจสอบ 
สังเกต  สอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ การตรวจสอบ 
สังเกต  สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

4. การประกวดแข่งขันวิชาภายนอก นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยเป็นอย่าง
น้อย 

สำรวจ , สอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 7.2 นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น 
 7.3 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.4นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ตาม
มาตรการศึกษา 
 7.5 นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีในหมู่คณะ  

7.6 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 8.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
 8.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  

8.3 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 
8.4 การประกวดแข่งขันวิชาภายนอก นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยเป็นอย่างน้อย 
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ผู้เสนอโครงการ 
 
 

                                                   
( นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท ) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน              ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
กิจกรรม  1. นิเทศภายใน 
   2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสาร 
   4. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                                   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   5. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   6. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   7. กิจกรรมพัฒนาความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
กลุ่มงาน    งานบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒ ิ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ข้อที ่2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที ่3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ข้อที ่6 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร์  สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ข้อที ่2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           ข้อที ่3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ข้อที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    สพป.กทม. ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

    ข้อที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    ข้อที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ข้อที ่4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลด 
    ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    ข้อที ่6 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ข้อที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
 ในการแข่งขัน 
ข้อที ่3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อที ่4 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ      ใหม ่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศุจีภรณ์  แก้วเทพ และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 2666 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    35,105 บาท 
*********************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2642 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 48 บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต ้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็น
ระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
เชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมี
ความรู ้ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและสังคมต้องการ  ฉะนั ้นทาง
สถานศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว 
   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่องเข้มแข็ง   
           2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 2.4 เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 2.6 เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน   
 2.6 เพ่ือให้โรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.7 เพ่ือให้โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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 2.8 เพ่ือให้โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 2.9 เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 2.10 เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1. ผู้เรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน ร้อยละ 80 ร่วมบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ด ี

3.1.2 การบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management (RBM) 
3.1.3 การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Base Management (SBM) 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

  3.2.2 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอยู่
ในระดบั 
ดีเยี่ยม 
  3.2.3  โรงเรียนนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  3.2.4  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการประเมินภายใน และภายนอก 
4. รายละเอียดงบประมาณ  ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
     เป็นเงินทัง้สิ้น  35,105  บาท  โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. นิเทศภายใน 
  2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
  3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสาร 
  4. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
                         คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  5. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  6. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  7. กิจกรรมพัฒนาความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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6. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือปรึกษาหารือการ

จัดทำโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

พฤษภาคม 2566 - คณะบริหาร 
- นางสาวศุจีภรณ์ แก้ว
เทพ และคณะ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ 

- ตั้งผู้รับผิดชอบ 
-แต่งตั ้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี
การศึกษา 2566 

- จัดทำตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีดำเนินการ 

มิ.ย. 2666 - ก.ย. 2666 - คณะบริหาร 
- นางสาวศุจีภรณ์ แก้ว
เทพ และคณะ 

3  ก.ค. 2666 - ก.ย. 2666  
 จัดทำแผนการควบคุมภายในโรงเรียน 

ทั้ง 4 กลุ่มงาน 
- วางระบบการบริหารจัดการภายใน 
- ตั้งผู้รับผิดชอบ 
- ติดตาม รายงานผล ประจำเดือน 
- รายงานผล ติดตาม 
1. นิเทศภายใน 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน  
และการสื่อสาร 
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
5. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
6. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
7. กิจกรรมพัฒนาความรู้  ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 - คณะบริหาร 
- นางสาวศุจีภรณ์ แก้ว
เทพ และคณะ 

 
 
 
 

นางปิติพร  หาญกร 

นายนาวิน  ทองสะอาด 

นางฤทัยรัตน์  เวียงจัน
ดา 

 
 

นางสาวศิริพร  อินไธสง 
 

นายนาวิน  ทองสะอาด 

 

นายกันตพัฒน์ เกียรติ์
วัชร ์
 

นายนาวิน  ทองสะอาด 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    

4 จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา 2566 (SAR) มี.ค. 2666 - เม.ย. 2666 - คณะบริหาร 
- นางสาวศุจีภรณ์ แก้ว
เทพ และคณะ 

6 จัดทำรูปเล่มรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

มี.ค. 2666 - เม.ย. 2666 - คณะบริหาร 
- นางสาวศุจีภรณ์ แก้ว
เทพ และคณะ 

6. การประเมินผล 
กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. การจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่าง
ชดัเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

- การประกาศมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- การรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
- การจัดทำประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจำปี 
- การเผยแพร่การประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจำปี 
- จัดทำรายงานโครงการ 
- จัดทำรายงาน SAR 
- การประเมินความพึงใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ประกาศมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- แบบรายงานข้อมูล
สารสนเทศ 
- แบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจำปี 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
- แบบรายงานโครงการ 
- รายงาน SAR 
- แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
วางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
         ปัญหา 

ครูและบุคลากรของสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผน และการดำเนินการปฏิบัติตาม
แผน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 เป้าหมาย 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ) 

ตำแหน่ง ครู 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565      โรงเรียนราชวินิต 70 
 

โครงการ/งาน   โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อกิจกรรม 6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยศาสตร์พระราชา 
  2. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. กิจกรรมโคกหนองนาอารยเกษตร 
  4. กิจกรรม Biogass 
  5. กิจกรรม Hydroponic 
  6. กิจกรรมเพาะเห็ด 
  7. กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
  8. กิจกรรมบัญชีครัวเรือน 
  9. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
  60.กิจกรรมร้อนเฟื่องฟ้า 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ    
                  ข้อที่ 6 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์  

สพฐ. ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           สพป.กทม. ข้อที่ 3 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

               ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดศึกษาเพ่ือสร้างขีด   
                        ความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด    
                                       ความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะของโครงการ      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เมษายน 2564 – 36 มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    137,015 บาท 
6. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สร้าง
ความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนา
คนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน  
สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข 
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ดังนั้นโรงเรียนราชวินิตจึงจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดย

น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นหลักการในการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกมิติ มีการจัดการ

เรียนการสอนที่สอดแทรกกระบวนการปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติของ

ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้เรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติหน้าที่โดยการยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คู่คุณธรรม  มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 

เช่น ความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบท

ของโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ( Outcomes) 
 2.6.  เพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2. เพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ 
  2.3. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน บุคลากรมีความรู้ ทักษะและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
  2.4. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.5. เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. เป้าหมายโครงการ(Outputs) 
  3.6  เชิงปริมาณ 
   3.6.6  ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิตทุกคน 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.6 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีทักษะและความรู้จาก
การทำกิจกรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   3.2.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีความรัก ความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. รายละเอียดงบประมาณ   รวมเปน็เงนิ  137,015  บาท  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยศาสตร์พระราชา 
 2. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. กิจกรรมโคกหนองนาอารยเกษตร 
 4. กิจกรรม Biogass 
 5. กิจกรรม Hydroponic 
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 6. กิจกรรมเพาะเห็ด 
 7. กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
 8. กิจกรรมบัญชีครัวเรือน 
 9. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
 60.กิจกรรมร้อนเฟื่องฟ้า 
 
5. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผน (PLAN)    

    - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 

    - เขียนโครงการ 

    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

 
นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ 

 

2. การปฏิบัติงาน (DO) 

    - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยศาสตร์
พระราชา 
    - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
    - กิจกรรมโคกหนองนาอารยเกษตร 
    - กิจกรรม Biogass 
    - กิจกรรม Hydroponic 
    - กิจกรรมเพาะเห็ด 
    - กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
    - กิจกรรมบัญชีครัวเรือน 
    - กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
    - กิจกรรมร้อนเฟ่ืองฟ้า 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

นางกาญจนาพร สังฆรัตน์ 
นายมานพ เอ่ียมสะอาด 
นายอรรถวิทย์ อังคารชุน 
นางสาวสุภัสสร ศรีประเสริฐ 
นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ 

นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ 
นางสิวิมล  นางาม 
นางสาวน้ำผึ้ง เมฆดี 
นางกนกพร  
นางสาวศันศนีย์ 

3. การตรวจสอบ (CHECK) 

    กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม  

 นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ 
 

4. การประเมินผล (ACTION) 

    -  สังเกต ประเมินผล รายงานผล สรุปผลทุก

กิจกรรม 

 
นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ 
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6. การวัดผลประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6. ผู้บริหาร คร ู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 80 มีทักษะและความรู้จากการทำกิจกรรมโดย
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

ทดสอบ 
สังเกต 

สอบถาม 
 

แบบทดสอบ/แบบสังเกต/
แบบสอบถาม 

2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรัก ความสามัคคี ให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สอบถาม 
สังเกต 

แบบสังเกต/สอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนเกิดแหลงเรียนรู้ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีทักษะและความรู้ในการทำกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรักสามัคคี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างมีความสุข 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์) 

ตำแหน่ง ครู 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 

กิจกรรม  1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและจัดทำสื่อ 
   2. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาการ 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ข้อที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนองยุทธศาสตร์สพป.กทม. ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
          ในการแข่งขัน   

ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผดิชอบ  นายนาวิน  ทองสะอาด 
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น  16  พฤษภาคม  2564  สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 
งบประมาณ                 675,523                บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอ้ืออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนใน การ
แสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้จัดกิจกรรม การ
เรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย  และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา   

ดังนั้นโรงเรียนเรียนราชวินิตจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้ างสรรค์สื่อการการ
เรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  เป็นการพัฒนาสื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้
สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการสนับสนุนครูในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้ก้าวหน้า
เป็นแบบอย่าง 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือจัดสร้าง จัดหา และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
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 2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใน ภายนอกสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง  
    เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
4. เพ่ือให้มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้าใน     
    ห้องปฏิบัติการวิชาการ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 1. ครูผู้สอนร้อยละ 90  ส่งเสริมการสร้าง การใช้สื่อ และสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้  
            เหมาะสม 
        2. นักเรียนร้อยละ 90 ในกิจกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสนใจใฝ่รู้ รักการค้นคว้า  
            จากแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  
        3. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้ห้องปฏิบัติการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการเรียนรู้ 
     3.2 เชิงคุณภาพ  
       1. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้และทักษะการสร้าง การใช้สื่อ และสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการ 
           สอนได ้
       2. นักเรียนมีความสามารถในการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
       3. นักเรียนสามารถใช้ห้องปฏิบัติการทางวิชาการเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และใช้ในการเรียนการสอน 
           ได้  

4. รายละเอียดงบประมาณ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 

    เป็นเงินทั้งสิ้น  675,523  บาท  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและจัดทำสื่อ 

 2. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาการ 
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6. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผนเตรียมการ (PLAN/PREPARING)  

1.1 ศึกษาปัญหาในโรงเรียน  
1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ  
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

ต.ค. 64 

นายนาวิน  ทองสะอาด 
 
 

2 ขั้นดำเนินการ (DO)  
2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน  
2.2 ดำเนินงานผ่านกิจกรรม 
2.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและจัดทำสื่อ 
 
2.2.2 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
2.2.3 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาการ 

 
1-15 ตุลาคม 2564 

 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 
 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 

 
นายนาวิน  ทองสะอาด 

 
 
นายนาวิน  ทองสะอาด 

 
นายวสันต์  จำปาพันธ์ 

 
นางสาวเมทินี  แซ่ตัง 

3 ขัน้นิเทศติดตามผล (CHECK)  
ผู้บริหารนิเทศติดตามการดำเนินงานและ
อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน โครงการฯ 
กำหนด 

 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 

นายนาวิน  ทองสะอาด 
 

 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (ACTION)  
ประเมินผลและสรุปรายงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา   

 
เม.ย. 65 

นายนาวิน  ทองสะอาด 
 

    
6. การประเมินผล 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีความสามารถในการสร้างสื่อ  
และใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน  

สังเกต, สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการเรียนการสอน เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ 

การตรวจสอบ 
สังเกต  สอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
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3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้จาก
ห้องปฏิบัติการวิชาการต่าง ๆ ได ้

การตรวจสอบ 
สังเกต  สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 8.1 ครูผู้สอนร้อยละ 100 สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 8.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายใน ภายนอก
สถานศึกษา  

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

                                                   
(นายนาวิน  ทองสะอาด) 

ตำแหน่ง ครู 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ  บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ 

กิจกรรม  1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ข้อที่ 6 การปรับนมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ  ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร์สพป.กทม. ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา   
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายนาวิน ทองสะอาด   และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น  16  พฤษภาคม  2564  สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 
งบประมาณ                58,508               บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริม 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้กับโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องงานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนราชวินิตดำเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยแต่ละปี
การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินสารสนเทศที่ให้โรงเรียนดำเนินการผ่าน
ระบบ ได้แก่ DMC EMIS B-OBEC M-OBEC การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน พิการเรียนร่วม EMES ฯลฯ 
และ การดำเนินการสารสนเทศเพื่อใช้ในโรงเรียน สำหรับระบบของ สพฐ. บางระบบกำหนดระเวลาการจัดเก็บ
และดำเนินการกับสารสนเทศค่อนข้างจำกัดโดยกำหนดการเปิด-ปิดระบบ กำหนดรูปแบบรายงานที่เป็นเฉพาะ
ทำให้โรงเรียนไม่สามารถนำสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ส่วนการให้บริการสารสนเทศภายใน
โรงเรียน หรือ หน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนที่พัฒนาและ
ปรับปรุงตามที่หน่วยงานที่โรงเรียนส่งข้อมูลให้เผยแพร่ ซึ่งยังพบข้อมูล / สารสนเทศที่ได้ ยังไม่เป็นไปตามหลัก
สารสนเทศที่ดี ไม่เป็นปัจจุบัน มีการทำงานซ้ำซ้อน หรือเกิดความล่าช้า ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับการลงทุน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานระบบสารสนเทศ มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศจำเป็นของ
โรงเรียน ให้สามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน 

 2.2 เพ่ือเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนแก่ผู้ใช้งาน 
3.  เป้าหมาย 
  3.1. เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ใช้ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน 
ในการบริหาร จัดการเรียนการสอนหรือประกอบการตัดสินใจ 
  3.2 เชิงคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศโรงเรียนผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้
สารสนเทศที่ถูกต้อง สมบูรณ์ทันเวลา เพื่อใช้ในการจัดเรียนรู้บริหารจัดการหรือประกอบการตัดสินใจ 
 
4. รายละเอียดงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มี 1 กิจกรรม ดังนี้ 
 รวมเป็นเงิน 58,808 บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้  

1. กิจการรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

6. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผนเตรียมการ (PLAN/PREPARING)  

1.1 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

ต.ค. 64 

 
 

นายนาวิน ทองสะอาด 
และคณะ 

 
2 ขั้นดำเนินการ (DO)  

2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน  
2.2 การจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

 
1-15 ตุลาคม 2564 

 

 
นายนาวิน ทองสะอาด 

และคณะ 
 
 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (CHECK)  
3.1 ตรวจสอบผลการดำเนินกิจกรรม 

 
1 พ.ย.64 – 31 ก.ย. 65 

นายนาวิน ทองสะอาด 
และคณะ 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (ACTION)  
4.1 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
4.2 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
เม.ย. 65 

 
นายนาวิน ทองสะอาด 

 



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565      โรงเรียนราชวินิต 80 
 

6. การประเมินผล 
วัตุประสงค์ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นของ
โรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือเป็นแหล่งบริการและ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
แก่ผู้ใช้งาน  

1. ประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

1.แบบประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิต 
2. แบบประเมินความพึงพอใจในใช้
บริการแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ราชวินิต  

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครู ผู้บริหารได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ในการนำไปใช้งาน 
 7.2 ครู ผู้บริหารมีแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องสำหรับนำไปใช้งาน 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 8.1 ครู ผู้บริหาร ร้อยละ 90 ใช้ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียนในการบริหาร จัดการเรียนการสอนหรือ
ประกอบการตัดสินใจ 
 8.2 ผู้เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศโรงเรียนผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้สารสนเทศที่
ถูกต้อง สมบูรณ์ทันเวลา เพื่อใช้ในการจัดเรียนรู้บริหารจัดการหรือประกอบการตัดสินใจ 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

                                                   
( นายนาวิน ทองสะอาด ) 

ตำแหน่ง ครู  
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  พัฒนาครูและหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรม  1. กิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
   2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา 
   4. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   5. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงาน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์        สพฐ. ข้อที่ 2 
      มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1, 3  
สนองกลยุทธ์    โรงเรียน  ข้อที่ 1  
ลักษณะของโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2666 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ     23,403 บาท 

**************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จใน
การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง รู ้จ ักตนเอง มีชีว ิตอยู ่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2661 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน 
หลังจากที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่อง
และต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะสิ ่งที ่เปลี ่ยนแปลงไปนั ้นจะทำให้ผู ้เร ียนได้เพิ ่มพูนประสบการณ์ขึ ้นมาใหม่ และพร้อมที ่จะนำ
ประสบการณ์และความรู้ที ่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม
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วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน อีกทั้ง 
โรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพที่มุ ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นนำที ่มีคุณภาพ
การศึกษาสูง จึงจัดให้มีโครงการนี้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs) 

2.1.1 ครูผู ้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ
นำไปใช้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น เทียบเคียงกับ 

มาตรฐานสากล มีความทันสมัย  สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน   
2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

2.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาไปพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทาง 

การเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ 
2.2.2 เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที ่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ ่น เทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล 
และทันสมัย 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทำ
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล มีความทันสมัย  สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน   
      3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  3.2.2  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับดี
เยี่ยม 
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6. รายละเอียดงบประมาณ   พัฒนาครูและหลักสูตรสถานศึกษา 
    เป็นเงินทั้งสิ้น  23,403  บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
  2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา 
  4. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  5. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ  (P) 
    1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม
และจัดสรรงบประมาณ 
    1.2 ประชุมวางแผน/ชี้แจงการ
ปฏิบัติงาน 
    1.3 แต่งตั้ง/มอบหมายการ
ปฏิบัติงาน 
2. ขั้นดำเนินการ  (D,C) 
    2.1 วิเคราะห์ สร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจ 
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
    2.2 การวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลาง 
      1. กิจกรรมพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
      2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 
      3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ศาสตร์พระราชา 
      4. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตลอดปีการศึกษา 
พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2564 
- 

กันยายน 2565 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 
 

มีนาคม 2565 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเมธี สุระชัย  
นางกาญจนาพร สังขรัตน์ 
นางสาวนิศา สายมณี 
นางสาวจรัญ พลไทย  
นางสาวเมธินี แซ่ตัง 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
      5. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
   2.2  ดำเนินการตามพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียน    การสอน 
          1) การรู้จักนักเรียน
รายบุคคล 
             - รายชื่อนักเรียนที่อยู่
ในความดูแล 
    - ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
 2) การออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน 
           - การจัดทำแผนการสอน 
           - เสนอแผนการสอนต่อ
ผู้บริหาร 
          - การนำแผนการสอนไป
ปฏิบัติ 
          3 )  ก ิ จ ก ร รมปร ั บปรุ ง
พัฒนาแผนการสอน 
          4 )  ก ิ จกรรมการกำกับ
ติดตาม และประเมินผล ประเมิน
กิจกรรม  (C) 
    -  ดำเน ินการแก ้ ไข/
ปรับเปลี่ยนแผนการสอน 
             - ครูผู ้สอนทำรายงาน
การใช้แผนการสอน 
          6) จ ัดทำสร ุปก ิจกรรม  
และรายงานผู้อำนวยการทราบ (A) 
และเผยแพร่ผลงาน 

มีนาคม 2565 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 

มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 

 

 
นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 
 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
    - เผยแพร่ผลงานภายใน
โรงเรียน 
    - เผยแพร่ผลงาน
ภายนอกโรงเรียน 

 
6.  ผลผลิต  (Output) 

6.1 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความทันสมัยสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน  
          6.2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์ 
7.  ผลลัพธ์  (Outcome) 
 7.1. โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 7.2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านวิชาการต่าง ๆ 
 7.3. ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ และทักษะชีวิต 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 8.1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะ สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 8.2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตรงตามศักยภาพของของแต่ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

( นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล้ ) 
ตำแหน่ง ครู  

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศกึษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
กิจกรรม   1. กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ 

 2. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 3. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ  

    4. กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
    5. กิจกรรมวันยุวกาชาดไทย 
    6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
    7. กิจกรรมแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ 
    8. กิจกรรมชุมนุม 
    9. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
    10. กิจกรรมจิตอาสาลูกราชวินิต  
    11. กิจกรรมอื่น ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
กลุ่มงาน     การบริหารวิชาการ 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ข้อที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.      ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   สพป.กทม.  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

     ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ข้อที่ 4 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง   ใหม ่   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศรุตยา  โสคำภา 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  6 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 
สถานที่ดำเนินงาน    โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ     175,523 บาท 
6. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ยุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุม/ชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
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จริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำ สามารถพัฒนาตนเองได้และ
ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ  คิดวิเคราะห์ได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สนองนโยบายของชาติ โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุก
มิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ปีการศึกษา 2564 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.6 ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างรอบด้าน ทั้งร่างกาย/อารมณ์/สังคม/สติปัญญา 
2.2 ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3. เป้าหมาย 
    3.6 เชิงปริมาณ 
  3.6.6 ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 
  3.1.2 ผู้เรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม 
  3.1.3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ การทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
 3.2.2 ผู้เรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 3.2.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
4. รายละเอียดงบประมาณ 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด  175,523 บาท มีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
3. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ  

  4. กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
  5. กิจกรรมวันยุวกาชาดไทย 
  6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
  7. กิจกรรมแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ 
  8. กิจกรรมชุมนุม 
  9. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
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  10. กิจกรรมจิตอาสาลูกราชวินิต  
  11. กิจกรรมอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ต.ค. 64 คณะครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แต่งตั้งคณะทำงาน ต.ค. 64 นางสาวศรุตยา  โสคำภา 

2 
 
 
 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิติ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตลอดปีการศึกษา  
2564 

นางสาวศรุตยา  โสคำภา 
(หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 
นายสุระปรีชา  ทองลา 
(หัวหน้ากจิการลูกเสือ) 
นายโอภาส  ชาวหงษา 
(หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน) 
นางสาวรังสินี  อบชัย 
(หัวหน้ากิจการยุวกาชาด) 

- กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ 
- กิจกรรมวันธีรราชเจ้า 
- กิจกรรมวันยุวกาชาดไทย 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาดสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาดสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือลูกเสือเนตรนารี
สามัญ    รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
- กิจกรรมเข้าค่ายรักษาดินแดน ปี 1 - 3  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ม.ค. 65 นางสาวศรุตยา  โสคำภา 

- กิจกรรมแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ มี.ค 65 

นางสาววราพร  ศูนย์รัมย์ 
(หัวหน้ากิจกรรมแนะแนวระดับชั้น
มัธยมศึกษา) 
นางสาวเสาวมล  จันแก้ว 
(หัวหน้ากิจกรรมแนะแนวระดับชั้น
ประถมศึกษา) 

- กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ มี.ค - เม.ย. 65 
นายเมธี สุระชัย (ประถมศึกษา) 
ว่าที่ ร.ต.หญิงนาตยา ทองขาว 
(มัธยมศึกษา) 

- กิจกรรมปฐมนิเทศ พ.ค. 65 ประธานสายชั้น 
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- กิจกรรมชุมนุม 

ตลอดปีการศึกษา  
2564 

นางสาวศรุตยา  โสคำภา 
คณะครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
- กิจกรรมจิตอาสาลูกราชวินิต 
- กิจกรรมอื่น ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

3 ประเมินผลสรุปรายงาน 
 
6. การประเมินผล 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6. ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างรอบด้าน ทั้ง
ร่างกาย/ 

สังเกต/
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
อารมณ์/สังคม/สติปัญญา 
2. ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ 

สังเกต/
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
สิ่งแวดล้อม 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมี สังเกต/

สอบถาม 
แบบสอบถาม 

ความสุข 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการจัดการ การทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
 7.2 ผู้เรียนทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 7.3 ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 8.1  ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 

8.2 ผู้เรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

8.3 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 

ปัญหา  นักเรียนมีปัญหาในการปรับตัวเข้าหากันในการทำกิจกรรมกลุ่ม  
เป้าหมาย นักเรียนทุกคนมีทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และทำงานกลุ่มได้ 
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ผู้เสนอโครงการ 

 

 
(นางสาวศรุตยา  โสคำภา) 

ตำแหน่ง ครู 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ   การศึกษาพิเศษเรียนรวม 
 กิจกรรม        กิจกรรมการทำสื่อการเรียนการสอน 

กิจกรรมจัดทำโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individual Education  

Plan : IEP)และ จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation 

Plan : IIP)กิจกรรมแนะนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ แก่ครู

และบุคคลากรในโรงเรียน   

กลุ่มงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
สนองยุทธศาสตร์         สพฐ.  ข้อที่ 1,2,3,4 

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ1,2,4 
สนองกลยุทธ์      โรงเรียน  ข้อที่ 1,3,5 
ลักษณะของโครงการ    ใหม ่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอัญชลี  สุกใส  , นางอรอุษา  ภักดีพงษ์   
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา  2566 
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ  11,705     บาท   
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา  58  ระบุว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล    หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น “ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษา  มาตรา 10 วรรค 2 ระบุว่า “การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร การเรียนรู้หรือมี ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้” ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ  และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกันกับเด็กปกติ
คนอื่น ๆ อย่างเสมอภาคโรงเรียนราชวินิต เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม และทำโครงการเรียนรวมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ เรียนรวมกับเด็กปกติ โดยจะนำเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มาเรียนกับครูการศึกษาพิเศษบางเวลา
และ มีครูการศึกษาพิเศษดูแล 2 คน ร่วมกับครูประจำชั้น สังเกตและวินิจฉัย คัดกรองเด็กในโรงเรียนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ทำให้ค้นพบว่า มีเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities)  ทั้ง
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ  ออทิสติก  เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม  เด็กสมาธิ
สั้น กระจายอยู่ตามชั้นต่างๆ โดยจำแนกตามประเภทของความบกพร่อง ดังนี้ 

- บกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน   13   คน 
- บกพร่องทางพฤติกรรม (สมาธิสั้น) จำนวน   16 คน 
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- ออทิสติก จำนวน    1   คน 
-บกพร่องทางสติปัญญา 2 คน 
-ออทิสติก  1  คน 

 -บกพร่องทางด้านการพูดและภาษา 1 คน 
 รวมทั้งหมด 33 คน 
คณะครูที่รับผิดชอบจึงร่วมกันจัดทำโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individual Education  Plan : 
IEP)  และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) เพ่ือใช้แก้ปัญหา เพ่ือสะดวกใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  ในโครงการการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
2.2 เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ช่วยเหลือตนเอง  และปรับตัวเข้ากับ

สังคมได้ 
2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจตรงกันในการจัดการเรียนการสอน

ให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษท่ีเข้ามาเรียนรวม 
2.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 
1.  จัดทำระบบการคัดกรองและการดูแลเด็ก ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  อย่างเป็นขั้นตอน 
2. ประชุมผู้ปกครอง และครูได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และแนะนำการดูแลการเรียนการสอนของลูก

เมื่ออยู่บ้าน 
3.  เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษต้องได้รับการดูแล และเสริมความรู้ในวิชาหลัก และ มีความสุขใน

การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้   รู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ผ่านไปได้ด้วยดี 
4. ผู้ปกครองมีไว้วางใจในการเรียนการสอน และลูกมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียน  
ได้รับการดูแลแนะนำ ช่วยเหลือเบื้องต้นและ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไปในด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ เช่น
การแนะนำในทางการแพทย์   การสอนลูกในการเรียนในวิชาต่าง ๆ การเรียนต่อในชั้นต่อ ๆไป   สื่อการเรียน
ของลูก ได้รับคำแนะนำเมื่อมีปัญหาของลูกอยู่เสมอ   

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

1. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนราชวินิต 
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6.  วิธีดำเนินการ 
6.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
6.2  ประชุมคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6.3  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
6.4 จัดทำแผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา 

แผนปฏิบัติงานตามโครงการครูการศึกษาพิเศษขอดูแล ประจำปีการศึกษา 2565 
 
  7. รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

  

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1.กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  
 

     
1. ทำหนังสือเชิญประชุม - - -  

- 
 
- 

 
- 

2. ทำเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ
และแนะนำโครงการที่ทางโรงเรียนและ
ครูจะให้ความช่วยเหลือ 

6รีม 105 630    

 รวมเงิน   630 -  - 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อื่นๆ 
(ระบุ) 

2.กจิกรรมการทำสื่อการเรียนการสอน       
1 หมึกชนิดเติม3สี(Epson 210) 3ชุด 750 2,550  - - 
2 หมึกชนิดเติมสีดำ(Epson 210) 3ชุด 250 750  - - 
3 เหล็กหนีบกระดาษ No.108 6กล่อง 16 96  - - 
4 ซองน้ำตาลA4 ไม่ขยายข้างมีครุฑ 1 ห่อ 150 150  - - 
5 แฟ้มซองใส A4(12/แพค) 4 ห่อ 40 160  - - 
6 แฟ้มห่วง 2 รู  8 อัน 51 408  - - 
7 พลาสติกเคลือบใส A4 5 ห่อ 250 1,250  - - 
8 เครื่องเคลือบบัตร 1 

เครื่อง 
1,450 1,450    
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9 เทปกาว 2 หน้าบางกว้าง 1 นิ้ว 6 ม้วน 27 162  - - 
10 เทปกาว 2 หน้าบาง  2นิ้ว 6 ม้วน 37 222  - - 
11 กระดาษ โปสเตอร์สี บาง 30แผ่น 15 450  - - 
12 กรรไกร 7 นิ้ว 2 อัน 44 88  - - 
13 กระดาษโฟโต้ 10ห่อ 195 1,950  - - 
14 คลิปหนีบกระดาษ 10 12 120  - - 
15 กาวแท่งปืน 5 มัด 20 100  - - 
17 เทปผ้าติดสันปก ขนาด1.5 นิ้ว 5 ม้วน 37 185  - - 
18 เทปผ้าติดสันปก ขนาด2  นิ้ว 5 ม้วน 50 250  - - 

รวมเป็นเงิน 1,0340  - - 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

 3.จัดทำโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(Individual Education  Plan : IEP) 
จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 
Implementation Plan :  
IIP) 

      

 1.เอกสาร การคัดกรอง 5รีม 105 525  - - 
 2.เอกสารทำ  IEP - - - - - - 
 3.เอกสาร  IIP - - - - - - 
 รวมเป็นเงิน 525 - - - 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

 4.กิจกรรมแนะนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ แก่ครู 
และบุคคลากรในโรงเรียน   

      

 1.เอกสาร แผ่นพับให้ความรู้ 2รีม 105 210   - 
 รวมเป็นเงิน 210    
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  5. วิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8.สรุปผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายวิชาการโรงเรียน  

ทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจเพ่ือ

นำไปปรับปรุงการทำงานในปีการศึกษา2565

ปรับปรุงแก้ไขผลงานจากข้อเสนอแนะของ

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน                                                                                                                             

16พ.ค. 65-31 มี.ค.66 

 

   31 มี.ค.66 

ตลอดปีการศึกษา 

อัญชลี ,อรอุษา  

 

     

 

อัญชลี ,อรอุษา 
 

6.  การประเมินผล 
 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

 
วิธีการประเมิน 

 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
1. นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพร้อยละ
95 

นักเรียนสามารถเรียนรวมไป
กับเพ่ือน อ่านออก เขียนได้ 
และ ทำงานทัน ได้คะแนนดี 

-แบบฝึก  อ่านเขียนในแต่ละ
ระดับชั้น 
-แบบทดสอบหลังการเรยีน 

2.นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและแก้ปัญหา
เบื้องต้นได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 100 

นักเรียนดำรงชีวิตใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
อย่างมีความสุข 

-จากการที่ไม่มีปัญหามา
ให้ครูแก้บ่อยๆ 
-ครูถามสามารถตอบได้ 

3.ผู้บริหาร  คณะครู นักเรียน   และผู้ปกครองมี
ความเข้าใจ และร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

จากการที่ผู้ปกครองมา
ประชุม  และยินดีช่วยเหลือ
บุตรหลานและทางโรงเรียน
เสมอ 

-จากการพูดคุย 
-จากการสัมภาษณ์ 

4.ทางโรงเรียนสามารถทำงานได้สอดคล้องตรงกับ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 

สรุปรายงานการทำงาน
ประจำปี 

รายงานประจำปี 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้มีการพัฒนา   สามารถอ่านออก  เขียนได้ วิเคราะห์เป็น 
 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ 

3.ผู้ปกครองมีความเข้าใจ และร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 4. สรุปการทำงานประจำปี นักเรียนมีมาตรฐานการเรียนสูงขึ้น 
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ผู้เสนองานโครงการ  
 
  

( นางสาวอัญชลี   สุกใส ) 
ตำแหน่ง ครู 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรม 6. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ 

2. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
3. กิจกรรมการเรียนและสอบธรรมสนามหลวงและป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
4. กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
5. กิจกรรมพัฒนาจิตก่อนรับประทานอาหาร 
6. กิจกรรมฝึกสมาธิเสริมสร้างปัญญา 
7. เทศน์มหาชาติ 
8. บรรพชาสามเณร 

สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ                  
          6. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
สนองยุทธศาสตร์           

สพฐ. 6. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สพป.กทม ข้อที่ 6 (2)  ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพ่ีพึงประสงค์ 

                        ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด                                                                                                                                     
ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน          

ข้อที ่2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง       ใหม ่
ผู้รับผิดชอบ    นายมานพ เอ่ียมสอาด,  นางสิวิมล นางามและคณะครูกลุ่มสาระ 
                                          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  6 เมษายน 2564 – 36 มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินงาน    โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ     171,400     บาท 
 
6. หลักการและเหตุผล 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย มีหลักคำสอนที่ทำให้เด็กและเยาวชนของไทยสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพเป็น คนดี คนเก่ง ของสังคม มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรม
แสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข    นำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา  
 โรงเรียนราชวินิตและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเล็งเห็นความสำคัญจึงจัด
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม  
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สามารถนำความรู้สู ่การปฏิบัติอย่างมีเหตุผล เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคตซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

6. เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
       2. เพื่อให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม  
 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นเยาวชนที่ดี
ของประเทศชาติ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
3. เป้าหมาย 
    3.6  เชิงปริมาณ 
           3.6.6 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตทุกคน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และนำหลักธรรมมาปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
           3.6.2 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีศีลธรรม   

 3.6.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 สอบธรรมศึกษา 
สนามหลวง ผ่านนักธรรม ตรี โท เอก 
        3.6.3 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตทุกคน ฝึกสมาธิเสริมสร้างปัญญาและพัฒนาจิต 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
                 3.2.6  นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และนำหลักธรรมมาปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                 3.2.2  นักเรียนโรงเรียนราชวินิต ได้รับการส่งเสริมให้มีศีลธรรม   

       3.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบธรรมศึกษา 
สนามหลวง ผ่านนักธรรม ตรี โท เอก 
                 3.2.4 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตร้อย ฝึกสมาธิเสริมสร้างปัญญาและพัฒนาจิต 
4. รายละเอียดงบประมาณ 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด 171,400     บาท  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

2. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
3. กิจกรรมการเรียนและสอบธรรมสนามหลวงและป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
4. กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
5. กิจกรรมพัฒนาจิตก่อนรับประทานอาหาร 
6. กิจกรรมฝึกสมาธิเสริมสร้างปัญญา 
7. เทศน์มหาชาติ 
8. บรรพชาสามเณร 
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5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   6.  ประชุมวางแผนการ่วมและนำเสนอโครงการต่อ
ฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติโครงการ 

เมษายน นายมานพ  เอี่ยมสอาด 
 

 6. ทำบุญตักบาตรวันพระ 
2. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
3. การเรียนและสอบธรรมศึกษาสนามหลวงและ
ป้ายวิถีพุทธ 
4. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
5. พัฒนาจิตก่อนรับประทานอาหาร 

ตลอดปีการศึกษา 
 

พฤศจิกายน 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

นายมานพ เอ่ียมสอาด 
นายมานพ เอ่ียมสอาด , 
นางสาวกมลชนก บัวอุไร 
 
นายวสันต์ จำปาพันธ์ ,  
นายมานพ  เอี่ยมสอาด 
 

 6. ฝึกสมาธิเสริมปัญญา (หน้าเสาธง) 
7. เทศน์มหาชาติ  
 

ตลอดปีการศึกษา 
ตุลาคม 
มีนาคม 

นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตน์  
นายภูมิรพี วงษ์ประเสริฐ 
นางสาวน้ำผึ้ง เฆมดี 
นายวสันต์ จำปาพันธ์ , 
นายภูมิรพี วงษ์ประเสริฐ 
นางสิวิมล นางาม,  
นายวสันต์ จำปาพันธ์ 
นายวสันต์ จำปาพันธ์, 
นายมานพ เอ่ียมสอาด 

 
6. การประเมินผล 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.ผู้เรียนมีความความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศีลธรรม   ประเมินจากการสังเกตการณ์ แบบสอบถาม 
3.ผู้เรียนสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ผ่านนักธรรม ตรี โท เอก  

แบบทดสอบ แบบทดสอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        7.6 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตร้อยละ 600 ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และนำหลักธรรมมาปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
         7.2 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้มีศีลธรรม   
         7.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5- มัธยมศึกษาปีที่ 6  ร้อยละ 80 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ผ่านนักธรรม ตรี โท เอก  
 6.4 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตร้อยละ 90 ฝึกสมาธิเสริมสร้างปัญญาและพัฒนาจิต 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
         1. นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรม
มาปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
         2. นักเรียนโรงเรียนราชวินิต ได้รับการส่งเสริมให้มีศีลธรรม   
         3 . น ั ก เ ร ี ยนช ั ้ นประถมศ ึ กษาป ี ที่ 5 -  ม ั ธ ยมศ ึ กษาป ี ท ี ่  6   สอบธรรมศ ึ กษาสนามหลวง 
ผ่านนักธรรม ตรี โท เอก 
         4. นักเรียนโรงเรียนราชวินิต ฝึกสมาธิเสริมสร้างปัญญาและพัฒนาจิต 
 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
 ปัญหา นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
          เป้าหมาย เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนทุกคน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และนำหลักธรรมมาปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายมานพ  เอ่ียมสอาด) 
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  พัฒนางานประชาสัมพันธ์  
กิจกรรม  1. งานจดหมายข่าวราชวินิต 
   2. กิจกรรมยุวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในและภายนอกโรงเรียน 
   3. งานป้ายนิเทศ 
    4. กิจกรรมเสียงตามสายของโรงเรียน 
   5. งานตัวอักษรวิ่ง 
   6. งานประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ออนไลน์ เฟสบุ๊ค  
กลุ่มงาน    กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
   ข้อที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา    
สนองยุทธศาสตร์      สพฐ ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพป.กทม ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะของโครงการ       ใหม ่   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุกัญญา  ดอนเสนา และนางสาววัชรวลัย  วรรณสขุ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 6  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 
สถานทีด่ำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    45,000 บาท   
   
***************************************************************************** 
6.  หลักการและเหตุผล 

 การประชาสัมพันธ์เป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่ผู ้เกี ่ยวข้องในการดำเนินงาน                  
ของโรงเรียนควบคู่ไปกับการบริหารและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ บทบาทของการประชาสัมพันธ์จึง
มีความสำคัญ  ในการที่ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่โรงเรียน ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือน
ประตูที่เปิดรับความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์จึงมีขึ ้นเพื ่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน เพื่อให้เกิดความนิยมชมชอบและประทับใจ เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  และเมื่อภาพลักษณ์นั้นตราตรึงอยู่ในจิตใจของชุมชนแล้ว ผลที่ตามมาก็คือ ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
ความเชื่อถือศรัทธาต่อโรงเรียนที่จะตามมา และประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ และมีสาระจาก

ภายในและภายนอกโรงเรียนให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
2.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  ผลงาน การเปลี่ยนแปลง  ความสำเร็จของครู นักเรียน 

บุคลากร และโรงเรียน ให้ชุมชนรับทราบความความเคลื่อนไหว สามารถสร้างภาพพจน์  ความเลื่อมใส  และ
ทรรศนะคติท่ีดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 

3.  เพื่อจัดระบบ และปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 1. ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทุกคนได้รับข่าวสารจากการบริการงานประชาสัมพันธ์ 
 2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนพึงพอใจในการบริการของงานประชาสัมพันธ์ 
 3. ผู้ปกครองและชุมชนทุกคนพึงพอใจในการบริการของงานประชาสัมพันธ์ 
 

3.2  เชิงคุณภาพ 
1. ครู บุคลากร นักเรียน ผู ้ปกครอง และชุมชน ได้รับข่าวสารจากการบริการงานประชาสัมพันธ์         

อย่างน้อยร้อยละ 80 
 2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเร ียนอย่างน้อยร้อยละ 80 พึงพอใจในการบริการของงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 3. ผู้ปกครองและชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 80 พึงพอใจในการบริการของงานประชาสัมพันธ์ 

4. รายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1. งานจดหมายข่าวราชวินิต       
1 กระดาษการ์ดสี A4 สีฟ้า 2 แพ็ค 150 300 ✓   
2 กระดาษการ์ดสี A4 สีเหลือง 2 แพ็ค 150 300 ✓   
3 กระดาษการ์ดสี A4 สีชมพู 2 แพ็ค 150 300 ✓   
4 กระดาษโฟโต้ 2 แพ็ค 150 300 ✓   
5 แล็คซีน สีน้ำเงิน 2 แพ็ค 100 200 ✓   



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565      โรงเรียนราชวินิต 103 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

6 แล็คซีน สีหลือง 2 แพ็ค 100 200 ✓   
7 แล็คซีน สีแดง 2 แพ็ค 100 200 ✓   
8 เครื่องเย็บกระดาษใหญ่ 1 ตัว 700 700 ✓   
9 เครื่องเย็บกระดาษกลาง 2 ตัว 200 400 ✓   
10 เครื่องเย็บกระดาษเล็ก 2 ตัว 100 200 ✓   
11 ลูกแม็กซ์ No.10  2 แพ็ค 100 200 ✓   
12 ลูกแม็กซ์ No.35 2 แพ็ค 400 800 ✓   
13 ลูกแม็กซ์ No. T3-10MB 1 แพ็ค 900 900 ✓   

รวมทั้งสิ้น 5,000 5,000   
2. กิจกรรมยุวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารภายในและภายนอก
โรงเรียน 

   
  

 

1 ค่ารางวัลเพ่ือเป็นขวัญ
กำลังใจแก่นักเรียน 

13 250 3,250 ✓  
 

รวมทั้งสิ้น 3,250 3,250   
3. งานป้ายนิเทศ       

1 ค่าปายไวนลิประชาสัมพันธตางๆ 10 ป้าย 600 6,000 ✓   
2 แม็กยิงบอรดตัวใหญ TG-A 2 ตัว 1,500 3,000 ✓   
3 ลูกแม็กซ์ No. T3-10MB 1 แพ็ค 900 900 ✓   
4 กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี 10 แพ็ค 100 1,000 ✓   
5 กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี 10 แพ็ค 100 1,000 ✓   
6 กาวสองหน้าบาง 2 แพ็ค 80 160 ✓   
7 กรรไกร 3 เล่ม 50 150 ✓   
8 คัตเตอร์ 2 อัน 50 100 ✓   
9 ดอกไม้แห้งสำหรับตกแต่ง 1 ชุด 6,190 6,190 ✓   

รวม 18,000 18,000   
4. กิจกรรมเสียงตามสายของ
โรงเรียน 
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1 ค่ารางวัลเพ่ือเป็นขวัญ
กำลังใจแก่นักเรียน 

13 250 3,250  ✓ 
 

รวม 3,250  3,250  
5. งานตัวอักษรว่ิง       

1 ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม
ระบบงาน  

1 
2,000 2,000 

 ✓ 
 

2 Adapter TP-LINK USB 3.0 1 ชิ้น 500 500  ✓  
รวม 2,500  2,500  

     
     

6. งานประชาสัมพันธ์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เวปไซต์ออนไลน์ 
เฟสบุ๊ค 

   
  

 

1 ค่า Domain และ Hosting 
เว็บไซต์ 

1 9,000 9,000  ✓ 
 

2 External Hard disk 2 ชิ้น 1,700 3,500  ✓  
รวมเป็นเงิน 12,500  12,500  

รวมทุกกิจกรรม 45,000  45,000  
 

5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขัน้ตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนปฏิบัติงาน 

-  ประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 
-  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.- พ.ย. 63 นางสาวสุกัญญา  ดอนเสนา 
นางสาววัชรวลัย  วรรณสุข 
นางสาวแสงระวี  สังมณีโชติ 
นางสาวทพิย์วรรณ ทะเรืองรัมย์ 
นายชูสกุล ซื่อแท้ 
นางสาวสุภาวด ี ศรีดาพิมพ์ 
และ นางสาวนารีรัตน์ ผ่องด้วง 

2 ดำเนินงาน ต.ค.63 - 30 ก.ย.64  
 1) งานจดหมายข่าวราชวินิต นางสาววัชรวลัย  วรรณสุข 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   นางสาวแสงระวี  สังมณีโชติ 

นายชูสกลุ ซื่อแท้ 
นางสาวสุกัญญา  ดอนเสนา 
นางสาวทิพย์วรรณ ทะเรืองรัมย์ 
นางสาวสุภาวด ี ศรีดาพิมพ์ 
และ นางสาวนารีรัตน์ ผ่องด้วง 

 2) กิจกรรมยุวประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 นางสาวแสงระวี  สังมณีโชติ 
นางสาวทิพย์วรรณ ทะเรืองรัมย์ 
นางสาววัชรวลัย  วรรณสุข 
นายชูสกุล ซื่อแท้ 
นางสาวสุกัญญา  ดอนเสนา 
นางสาวสุภาวด ี ศรีดาพิมพ์ 
และ นางสาวนารีรัตน์ ผ่องด้วง 

 3) งานป้ายนิเทศ  นางสาววัชรวลัย  วรรณสุข 
นางสาวแสงระวี  สังมณีโชติ 
นายชูสกุล ซื่อแท้ 
นางสาวสุกัญญา  ดอนเสนา 
นางสาวทิพย์วรรณ ทะเรืองรัมย์ 
นางสาวสุภาวด ี ศรีดาพิมพ์ 
และ นางสาวนารีรัตน์ ผ่องด้วง 

 4) กิจกรรมเสียงตามสายของโรงเรียน  นางสาวทิพย์วรรณ ทะเรืองรัมย์ 
นางสาววัชรวลัย  วรรณสุข 
นางสาวแสงระวี  สังมณีโชติ 
นายชูสกุล ซื่อแท้ 
นางสาวสุกัญญา  ดอนเสนา 
นางสาวสุภาวด ี ศรีดาพิมพ์ 
และ นางสาวนารีรัตน์ ผ่องด้วง 

 5) งานตัวอักษรวิ่ง  นางสาวสุกัญญา  ดอนเสนา 
นางสาวสุภาวด ี ศรีดาพิมพ์ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 6) งานประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เวปไซต์ออนไลน์ เฟสบุ๊ค 
 นางสาวสุกัญญา  ดอนเสนา 

นางสาววัชรวลัย  วรรณสุข 
นางสาวสุภาวด ี ศรีดาพิมพ์ 
นางสาวแสงระวี  สังมณีโชติ 

 3. ติดตามผล ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางสาวสุกัญญา   ดอนเสนา   
และคณะ 

 4. การประเมินผล รายงานผล ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางสาวสุกัญญา   ดอนเสนา 
และคณะ 

6. การประเมินผล 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับ
ข่าวสารจากการบริการงานประชาสัมพันธ์อย่างน้อยร้อย
ละ 80 

- สำรวจ -  แบบสำรวจ 

2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 
80 พึงพอใจในการบริการของงานประชาสัมพันธ์ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

3. ผู้ปกครองและชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 80 พึงพอใจใน
การบริการของงานประชาสัมพันธ์ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทุกคนได้รับข่าวสารจากการบริการงานประชาสัมพันธ์ 
 2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนพึงพอใจในการบริการของงานประชาสัมพันธ์ 
 3. ผู้ปกครองและชุมชนทุกคนพึงพอใจในการบริการของงานประชาสัมพันธ์ 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ครู บุคลากร นักเรียน ผู ้ปกครอง และชุมชน ได้รับข่าวสารจากการบริการงานประชาสัมพันธ์         
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเร ียนอย่างน้อยร้อยละ 80 พึงพอใจในการบริการของงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 3. ผู้ปกครองและชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 80 พึงพอใจในการบริการของงานประชาสัมพันธ์ 
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      ผู้เสนองานโครงการ 
 
 

( นางสาวสุกัญญา  ดอนเสนา ) 
ตำแหน่ง ครู 

 
 

ผู้อนมุัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565      โรงเรียนราชวินิต 108 
 

โครงการ/งาน งานอนามัยและพยาบาลโรงเรียน 
กิจกรรม 1.  กิจกรรมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
  2.  กิจกรรมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส่งเสริมอนามัย 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป 
จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  

ข้อที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ

ศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียนราชวินิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อที่ 4 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปัณชนิต  จันทร์สิงห์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  150,389 บาท 

**************************************************************************** 
6.  หลักการและเหตุผล 
 - 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้านการดูแลสุขภาพ 
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2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รู้จักการดูแล ป้องกันและรักษาตนเองด้านสุขภาพและสุข
ศึกษาเพ่ือห่างไกลโรค 

3. เพ่ือปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยตนเอง และสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้มีวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์บริการมีใช้อย่างเพียงพอและอยู่สภาพสมบูรณ์ 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

  1. จัดทำระบบข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนในโรงเรียน ให้ครบร้อย
ละ 90  

  2. จัดป้ายนิเทศ จัดหาเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ และสุขศึกษา ให้กับนักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 90  

  3. จัดอบรม ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ซึ่งจะเวียนมาทุกปี จัด
มุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ 

 4. นักเรียนโรงเรียนราชวินิตและบุคลากรทุกคน ได้รับบริการด้านสุขภาพ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
3.2  เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มาติดต่อประสานงาน ได้รับการดูแลปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างสะดวกรวดเร็วในการบริการ และมีคุณภาพ 
 

4. รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ (ระบุ) 

1. จัดซื้อยาห้องพยาบาล       
1 Air-x 100 แผง 13 1,300  - - 
2 Atarax 10 mg. 3 กระปุก 200 600  - - 

3 ยาพ่นแก้ปวด (spray) 10 ขวด 50 500  - - 

4 Buscopan 10 mg. 30 แผง 38 1,140  - - 
5 Chlorpheniramine 4 

mg.  
3 กระปุก 15 45  - - 

6 Dramamine 50 mg. 50 แผง 25 1,250  - - 
7 Motilium10 mg. 30 แผง 42 1,260  - - 
8 ORS(Ped.) รสส้ม 480 ซอง 5 2,400  - - 
9 Tylenol 500 mg. 30 กระปุก 18 540  - - 



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565      โรงเรียนราชวินิต 110 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ (ระบุ) 

10 Ponstan 500 mg. 40 แผง 48 1,920  - - 
11 Alum milk (Belcid) 50 ขวด 62 3,100  - - 
12 Betadine 30 ml. 30 ขวด 30 900  - - 
13 Cetirizine syr100 ml. 10 ขวด 40 400  - - 
14 Paracetamol 120mg. 

Syrup  
30 ขวด 38 1,140  - - 

15 ยาธาตุน้ำขาว 50 ขวด 48 2,400  - - 
        
16 ยาหอม 5 ขวด 23 115  - - 
17 Ammonia 450 ml. 3 ขวด 85 255  - - 
18 Alcohol (70%) 240 ml. 12 ขวด 25 300  - - 
19 Alcohol gel 400 gm. 450 ขวด 45 20,250  - - 
20 Alcohol gel 50 gm. 50 หลอด 30 1,500  - - 
21 Calamine lotion450 

ml. 
10 ขวด 25 250  - - 

22 Zambug18gm 24 ตลับ 37 888  - - 
23 ยาจิบแก้ไอแบบน้ำ 15 ขวด 25 375  - - 
24 Counterpain cool 

ขนาด 60gm 
30 หลอด 83 2,490  - - 

25 NSS 500 ml. 10 ขวด 40 400  - - 
26 NSS 100 cc 40 ขวด 30 1,200  - - 
27 Silverderm 25gm 2 หลอด 35 70  - - 
28 Trinolone1 กรัม 25 ซอง 10 250  - - 

29 Vasaline 50 กรัม 4 กระปุก 60 240  - - 
30 วิตามินซี (100ml) 2 กระปุก 70 140  - - 
31 น้ำยาล้างตา (Opsar) 30 ขวด 32 960  - - 
32 Conform ยืด(2นิ้ว) 24 ม้วน 9 216  - - 
33 Conform(3นิ้ว) 24 ม้วน 13 312  - - 
34 Conform(4นิ้ว) 24 ม้วน 18 432  - - 
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ (ระบุ) 

35 Elastic bandage (4นิ้ว) 24 ม้วน 20 480  - - 
36 Eye pads 100 แผ่น 9 900  - - 
37 Sterile Gouze Pads 

(2x2นิ้ว) 
10 กล่อง 170 1,700  - - 

38 Sterile Gouze Pads 
(3x3นิ้ว) 

10 กล่อง 180 1,800  - - 

39 Sterile Gouze Pads 
4x4นิ้ว) 

5 กล่อง 210 1,050  - - 

40 Glove size m 1 ลัง 130 130  - - 
41 Mask 50 กล่อง 80 4,000  - - 
42 Micropore (1/2นิ้ว) 3M 1 กล่อง 23 23  - - 
        

43 ชุดทำแผลปราศจากเชื้อ 2 
forceps 

50 ชุด 90 4,500  - - 

44 Transpore (1นิ้ว) 3M 2 กล่อง 43 86  - - 

45 Tensoplast(100อัน) 20 กล่อง 62 1,240  - - 
46 สำลี CottonBalls 10 ถุง 58 580  - - 
47 ไม้พันสำลี(ก้านไม้) 15 

ซม.size m 
50 ห่อ 28 1,400  - - 

48 ปรอทวัดไข้(ดิจิตอล) แบบ
หนีบรักแร้ 

2 เครื่อง 230 460  - - 

49 สำลีพันปลายไม้ปลอดเชื้อ  
 

200 ห่อ 5 1,000  - - 

50 ยานวดลดอาการปวด
กล้ามเนื้อชนิดร้อน 

30 หลอด 45 1,350 -  - 

51 Dettol  750 ml 30 ขวด 800 24,000 -  -  
รวมเป็นเงิน 94,237    

2. กิจกรรมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส่งเสริมอนามัย      
1 ถ่าน alkaline AAA 200 ก้อน 20 4,000 -  - 
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ (ระบุ) 

2 กระดาษเช็ดมือ (ชนิด 2 
ชั้น) 

4 ลัง 1,245 4,980 -  - 

3 สเปรย์กันยุง 80 ml. 50 ขวด 75 3,750 -  - 
4 ปากกาเมจิกชนิด 2 หัว 4 ด้าม 25 100 -  - 
5 ไม้กวาด 20 ด้าม 75 1,500 -  - 
6 ถังโกยขยะ 5 อัน 20 100 -  - 
7 ถุงใส่ขยะขนาด 

(12x20นิ้ว) 
100 แพค 70 7,000 -  - 

8 เทปใส 1 นิ้ว 4 ม้วน 89 356 -  - 
9 แท่นใส่เทปใส 1 อัน 129 129 -  - 
10 แก้วน้ำพลาสติก 50 ใบ 15 750 -  - 
11 แก้วยาน้ำขนาด 30 ml. 12 ใบ 20 240 -  - 
12 น้ำยาล้างจาน 800 ml. 10 ขวด 36 360 -  - 
13 ไฟฉายแบบขนาดพกพา 

LED 
4 กระบอก 35 140 -  - 

14 ขวดบรรจุยา สีชา 10 ขวด 8 80 -  - 
15 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ

ดิจิตอล 
2 เครื่อง 215 430  - - 

16 เปลสนาม 2 เปล 1,350 2,700  - - 
17 รถเข็นสแตนเลสวาง

อุปกรณ์ยา 
1 คัน 10,000 10,000  - - 

18 กระเป๋ายา 2 ใบ 750 1,500  - - 
รวมเป็นเงิน 38,115    

รวมทั้งสิ้น  132,352 บาท  

5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. สร้างความเข้าใจ 

 
นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์ 

-  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ต.ค. 64 นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์ 
-  วางแผนปฏิบัติงาน ต.ค. 64 คณะครูกลุ่มงานอนามัย 
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กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เก่ียวกับอุปกรณ์สำนักงาน ปีการศึกษา 2565 นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์ 
3. งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปีการศึกษา 2565 นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์ 
5. สรุป ติดตาม ประเมินผล มี.ค. 2565 นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์ 

6. การประเมินผล 
กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขอนามัย และนำไปเผยแพร่แก่ผู้อ่ืน 
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ร้อยละ 100 

- สำรวจ -  แบบสำรวจ 

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากศึกษาค้นคว้า   
นำความรู้ และทักษะชีวิตไปใช้อย่างมีคุณค่า 

-ประเมินความพึง
พอใจ 
 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย สามารถนำไปเผยแพร่แก่
ผู้อื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากศึกษาค้นคว้า  นำความรู้ และทักษะชีวิตไปใช้อย่างมีคุณค่า 
 3. ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6. นักเรียนร้อยละ  100 ได้รับการบริการงานพยาบาล 
 2. นักเรียนร้อยละ  100  มีทักษะและพัฒนาทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
 ปัญหา สถานการณ์โรคระบาดต่าง ๆ มีหลายประเภท บางย่างไม่สามารถควบคุมได้ เช่นโควิด – 19 ทำ
ได้เพียงป้องกันเบื้องต้น ทำให้อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการเตรียมพร้อม 
 เป้าหมาย ให้บริการงานอนามัยครอบคลุมและครบทุกคน ทั้งครูและบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เพ่ือให้
เกิดสุขภาพที่ดี 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

(นางสาวปัณชนิต  จันทร์สิงห์) 
ตำแหน่ง  ครู  
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  โสตทัศนศึกษา 
กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสารสนเทศ 
   กิจกรรมถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
กลุ่มงาน   กลุ่มบริหารทั่วไป  
สนองนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการจัดการศึกษา 
โดยการใช้เทคโนโลยี 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการ  

                               บรหิารจัดการ  

                 สพป.กทม. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม ก้าวล้ำทันโลก มุ่งเน้น การใส่ใจ สร้างความพึง

พอใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครอง และชุมชน 

ลักษณะของโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายกังวาฬ  เศรษฐถาวร 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เม.ย. 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ  311,000 บาท   
**************************************************************************** 
6.หลักการและเหตุผล 
 - 
2.  วัตถุประสงค์ 

6. เพื่อให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการครู-นักเรียน                               
    ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 2. เพื่อให้บริการผลิตสื่อการสอน ดำเนินการรวบรวมจัดทำไฟล์ภาพ-เสียง นำเผยแพร่ความรู้ ผ่านระบบ 
              โทรทัศน์วงจรปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 
 4. เพ่ือให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู ทรัพย์สินของโรงเรียน และหน่วยงานอื่น 
ๆ ที่ขอภาพกล้องวงจรปิด 
3.  เป้าหมาย  
 3.6  เชิงปริมาณ 

3.6.6 บริการด้านสื่อทัศนูปกรณ์ตามความต้องการของครู ร้อยละ 600 
3.6.2 ทุกห้องเรียนสามารถรับชมระบบโทรทัศน์โรงเรียนได้ 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.6  ให้บริการด้านสื่อประเภทไฟล์ภาพ VDO - ไฟล์เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2  บำรุงรักษา ซ่อมแซม สื่อทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
4.  รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อื่นๆ 
(ระบุ) 

6.กิจกรรมพัฒนาระบบโสตทัศนปูกรณ์   
   ระบบสารสนเทศ 

  216,000    

1 โปรเจคเตอร์ Viewsonic PS600W (ห้อง
ประชุมแสงเทียน) 

1 ตัว 24,900 24,900 √   

2 วิชวลไลเซอร์ VERTEX D-1420HW  
(ห้องประชุมสายฝน และห้องประชุมแสงเทียน) 

2 ตัว 12,900 25,800 √   

3 เครื ่องเสียง BEHRINGER Europower 
PMP2000D (งานกลางแจ้ง) 

1 ตัว 12,000 12,000 √   

4 เคร ื ่ อง เส ี ยง BEHRINGER Europower 
PMP550M (ห้องประชุมดวงใจ , ประตู 1 , อาคารป.1) 

3 ตัว 6,800 20,400 √   

5 ไมค์ลอย ปรับความถี่ได้ (ห้องประชุมดวงใจ) 4 ชุด 4,600 18,400 √   
6 BEHRINGER B1800XP ตู้ลำโพงซับวูฟ

เฟอร์ 18 นิ้ว (เครื่องเสียงเวทีโคม) 
2 ใบ  20,000 40,000 √   

7 BEHRINGER DR115DSP ตู้ลำโพง 
ขนาด 15 น้ิว (เครื่องเสียงเวทีโคม) 

2 ใบ 12,600 25,200 √   

8 BEHRINGER VQ-1800D SUB  
(ห้องประชุมดวงใจ และห้องสายฝน) 

3 ใบ 13,900 41,700 √   

9 Deccon รุ่น : JB-2 10 นิ้ว (ห้องประชุมดวงใจ)     2 ใบ 1,950 3,900 √   

10 ขาตั้งลำโพงข้อต่อเหล็ก 2 ตัว 650 1,300 √   
11 คีมปอกสายคอม้า   1 ตัว 300 300 √   
12 ท่อหด (Heat Shrinkable) 100 M    1 ม้วน 800 800 √   
13 รถเข็นพื้นเรียบ 1 ตัว 1,300 1,300 √   

2.กิจกรรมถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว      95,000    
1 กล้องวีดีโอ Sony  1 ตัว 29,590 29,590 √   
2 ขาตั้งกันสั่น       2 ตัว 2,500 5,000 √   
3 ไวเลสไมค์กล้อง 2 ตัว 10,000 20,000 √   
4 ฝาครอบเลนส์กล้อง  1 ตัว 600 600 √   
5 Jack RCA 16 ตัว 35 560 √   
6 Jack XLR connector 160 ตัว 50 8,000 √   
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อื่นๆ 
(ระบุ) 

7 Jack Phone connector ขนาด 6.35 100 ตัว 15 1,500 √   

8 ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล 24 ตัว 90 2,160 √   
9 ชุดแท่นชาร์จ PANASONIC 1 ชุด 1,066 1,066 √   
10 ถ่านชาร์จ PANASONIC AA แพค 4 ก้อน 10 แพค 790 7,900 √   
11 ถ่านพานาโซนิคอัลคาไลน์ AA แพค 4 ก้อน      5 แพค 92 460 √   
12 ถ่านพานาโซนิคอัลคาไลน์ AAA แพค 4 ก้อน 2 แพค 92 184 √   
13 2 TB PORTABLE SSD 2 ตัว 8,990 17,980 √   

รวมท้ังสิ้น 311,000  

 
5. กิจกรรม และการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนพัฒนาโครงการงานโสตทัศนูปกรณ์   

ระบบสารสนเทศ และกิจกรรมถ่ายภาพนิ่ง   

    ภาพเคลื่อนไหว 
    - แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม 

1 เม.ย. 64 – มี.ค. 65 - นายกังวาฬ เศรษฐถาวร 

2. งานโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสารสนเทศ 

   - จัดซื้อ และติดตั้งอุปกรณ์งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
   - ซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ 
   - ติดตั้ง ซ่อมบำรุงงานกล้องวงจรปิด 

   - ติดตั้ง ซ่อมบำรุงงานระบบโทรทัศน์โรงเรียน 

   - ติดต้ัง ซ่อมบำรุงงานระบบกระจายเสียง 

1 เม.ย. 64 – มี.ค. 65 - นายกังวาฬ เศรษฐถาวร 

- คณะกรรมการ 

3. กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงาน มี.ค. 65 - คณะกรรมการ 
 
6. การประเมินผล 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษาใช้ประโยชน์จากงาน
บริการด้านสื่อประเภทไฟล์ - เสียง
ที่มีประสิทธิภาพ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- ประเมินกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินกิจกรรม 



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565      โรงเรียนราชวินิต 118 
 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2. คร-ูนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
งานบริการของกลุ่มงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

  

   
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.สามารถให้บริการด้านสื่อประเภทไฟล์ภาพ VDO - ไฟล์เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.วัสดุอุปกรณ์ สื่อด้านโสต อยู่ในสภาพพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. การบริหารจัดการกลุ่มงานโสตทัศนศึกษามีคุณภาพ สามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพในระดับดี 
 
 

ผู้เสนองานโครงการ 
  

 
( นายกังวาฬ  เศรษฐถาวร ) 

ตำแหน่ง ครู 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  งานธุรการ 
กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.    ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.   สพป.กทม. ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   สถานศึกษา ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  นางกาญจนาพร  สังขรัตน์   
ระยะเวลาดำเนินงาน 6 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ  80,000 บาท 
***************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 - 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา จนถึงการทำลายเอกสารหรือ
หนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 

2.  เพ่ือพัฒนางานสารบรรณการรับ การส่ง การเก็บรักษา หนังสือระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้การดำเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ

ของราชการ 
 5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  งานทุกงานในห้องธุรการได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกฝ่าย/ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และงานต่าง ๆ 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
  การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
  4.  รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ)  

6 กระดาษสี เอ4 80 แกรม  (500 
แผ่น) 

4 รีม 689 756  - - 

2 กระดาษการ์ดขาว เอ4 80 แกรม   
(50 แผ่น) 

6 ห่อ 86 86  - - 

3 หมึกชนิดกล่อง  HP 932 66 กล่อง 6,400 65,400  - - 
4 หมึกชนิดกล่อง  HP 933 (สี

เหลือง) 
5 กล่อง 695 3,475  - - 

5 หมึกชนิดกล่อง  HP 933 (สีชมพู) 5 กล่อง 695 3,475  - - 
6 หมึกชนิดกล่อง  HP 933 (สีฟ้า) 5 กล่อง 695 3,475  - - 
7 หมึกชนิดกล่อง  HP GT56 6 กล่อง 239 6,434  - - 
8 หมึกชนิดเติม สีดำ 664  EPSON 65 กล่อง 235 3,525  - - 
9 หมึกชนิดเติม สีชมพู 664  

EPSON 
5 กล่อง 235 6,675  - - 

10 หมึกชนิดเติม สีฟ้า 664  EPSON 5 กล่อง 235 6,675  - - 
16 หมึกชนิดเติม สีเหลือง 664  

EPSON 
 

5 กล่อง 235 6,675  - - 

12 ฟิลม์แฟกซ์ Panasonic รุ่น KX-
706 

8 กล่อง 550 4,400  - - 

13 คลิปบอร์ด ขนาดเอ  3 ชุด 50 650  - - 
14 แฟ้มสันหนา  3 ตราช้าง 50 แฟ้ม 60 3,000  - - 
15 แฟ้มเสนอเซ็น 7 เล่ม 200 6,400  - - 
16 ลวดเย็บ (แพ็ค24กล่อง) 

 แม็กซ์ 60-6M 
6 กล่อง 699 699  - - 
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ)  

17 ลวดเย็บ (แพ็ค24กล่อง) แม็กซ์ 3-6M 6 กล่อง 409 409  - - 
18 กาวแท่ง 26 กรัม ขาว UHU 689 62 แท่ง 62 744  - - 
19 ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 6  

ขนาด 32 มม.     (50 ตัว/กล่อง)                                                                    
80  

กล่อง 
5 400  - - 

20 เทปผ้าสีคละสี 25 หลา 6.5 นิ้ว 6 อัน 678 6,068  -  - 
21 เทปใส แกน 6 นิ้ว 6/2 นิ้วx36 

หลา สก๊อตช์ 500 (แพ็ค6ม้วน) 
6 แพ็ค 643 858 -  - 

22 ลวดยิงแม็กซ์ T3-10MB 
(6,000ตัว/กล่อง) 

62 อัน 35 420 -  - 

23 กระดาษกาวย่น แกน 3" 6 
6/2"x24y. ใบโพธิ์ 

6 อัน 39 234 -  - 

24 ซองขาวพับสี่ มีครุฑ (50/ห่อ) 60 ห่อ 35 350 -  - 
25 ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้างมี

ครุฑ 
3 ห่อ 650 450 -  - 

26 ซองน้ำตาล A4 ขยายข้างมีครุฑ 3 ห่อ 225 675 -  - 

27 เทปเยื่อกาว 2 หน้า 1"x20y.  
อาร์มสตรองค์ TP-601WC 

6 อัน  35 260 -  - 

28 ทะเบียนหนังสือรับ 3 เล่ม 600 300 -  - 
29 ทะเบียนหนังสือส่ง 3 เล่ม 600 300 -  - 
30 สมุดส่งหนังสือ 3 เล่ม 55 665 -  - 
36 สมุดเบอร์ 2 10 เล่ม 52 520 -  - 
32 ขี้ผึ้งนับแบงก์ 40 กรัม เอลเฟ่น 3 อัน 32 96 -  - 
33 แผ่น CD-R 700 MB (แพ็ค50

แผ่น) พริ้นโก้ Non-Seriese 
6 แพ็ค 359 359 -  - 

34 ซองถนอมเอกสาร 11 รู เอ4  
(500 ซอง/แพ็ค) 

2 แพ็ค 489 978 -  - 

35 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 67,000 67,000 -  - 
36 ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 4,000 4,000 -  - 
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ)  

37 ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน   6,669 -  - 
รวมเป็นเงิน 80,000    

 
5. กิจกรรมหลัก 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6 - ตรวจสอบความถูกต้องของ

หนังสือราชการจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา นางกาญจนาพร สังขรัตน์ 
นางสาวณัฐวีร์  ชาญเชี่ยว   
 

 - เกษียณหนังสือราชการ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือที่ออกโดยธุรการ 
- จัดระบบงานธุรการให้มี
ประสิทธิภาพ 
- กำกับติดตามงานธุรการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 นายภูมิรพี    วงค์ประเสริฐ 
นางสาวนิตยา  คำศรี 
นางสาวนุชจรี ฉิมฉลอง 
นางสุกัญญา  สุวรรณโกเศศ 

2 - งานงานรับ – ส่ง และ
ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
- งานคัดแยกหนังสือและการ
เสนอหนังสือ 
- งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
- งานเก็บรักษา ยืม และทำลาย
หนังสือราชการ 
- งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ 
คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือ
ปฏิบัติ 
- นำแฟ้มเสนอเพ่ือลงนาม หรือ
สั่งการ 
  

ตลอดปีการศึกษา นางกาญจนาพร  สังขรัตน์ 
นางสาวณัฐวีร์  ชาญเชี่ยว   
นายภูมิรพี    วงค์ประเสริฐ 
นางสาวนิตยา  คำศรี 
นางสาวนุชจรี ฉิมฉลอง 
นางสุกัญญา  สุวรรณโกเศศ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 - งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ 

ให้กับงานต่างๆในฝ่าย 
- การพิมพ์หนังสือราชการ 
- การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
- การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่าย
เอกสาร อัดสำเนา 
- การประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
ในการประชาสัมพันธ์ 
- งานเดินหนังสือ 

  

3 - การพิมพ์หนังสือราชการ 
- การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
- การจัดพิมพ์คำสั่ง 
- งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ 
ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย 
 

ตลอดปีการศึกษา นางกาญจนาพร  สังขรัตน์ 
นางสาวณัฐวีร์  ชาญเชี่ยว   
นายภูมิรพี    วงค์ประเสริฐ 
นางสาวนิตยา  คำศรี 
นางสาวนุชจรี ฉิมฉลอง 
นางสุกัญญา  สุวรรณโกเศศ 

 - การจัดทำหนังสือเชิญประชุม 
และเชิญร่วมงานต่าง ๆ 
- งานลงเวลา และตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ 
- การจัดเตรียมเอกสารในการ
ประชุม 
- สรุปวันลา สรุปสถิติการมา
เรียนของนักเรียนในแต่ละวัน 
สรุปการมาทำงานของบุคลากร
ในแต่ละวัน 
- จัดพิมพ์และทำทะเบียน
สมาชิกสมาคม ฯลฯ 
- จัดพิมพ์ข้อสอบ 

  

4  ตลอดปีการศึกษา นางกาญจนาพร  สังขรัตน์ 
นางสาวณัฐวีร์  ชาญเชี่ยว   
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 - งานรับ-ส่งหนังสือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-office) 
- งานส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) 
- งานส่งหนังสือทาง
เครื่องโทรสาร 
- งานลงทะเบียนหนังสือ (e-
office) 
- งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ 
ให้กับงานฝ่ายต่างๆ 
- การพิมพ์หนังสือราชการ 
- การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
- งานหนังสือรับรองครูและ
นักเรียน 
- งานหนังสือออกขอมีบัตรครู 
- งานหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ
นักเรียน 

 นายภูมิรพี    วงค์ประเสริฐ 
นางสาวนิตยา  คำศรี 
นางสาวนุชจรี ฉิมฉลอง 
นางสุกัญญา  สุวรรณโกเศศ 

 
6.  ผลผลิต  (Output) 
  6.1  งานสารบรรณเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน   
 6.2  งานทะเบียนและรายงาน  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน   
 6.3  สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามกำหนด   
7.  ผลลัพธ์  (Outcome) 
 7.1  ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2  ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดทำได้รวดเร็วขึ้น 
 7.3  เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 7.4  ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการควบคุม  ตรวจสอบ  
และติดตามเรื่องต่าง ๆ 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 8.1  งานธุรการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 8.2  การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ 
 8.3  สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างอิงได้ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

                                           
(นางกาญจนาพร  สังขรัตน์) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน   โครงการราชวินิตทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน  
กิจกรรม        1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
      พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ               
          2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 60  

                     3. ก ิจกรรมว ันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด ็จพระนางเจ้าส ุท ิดา พัชรส ุธาพิมลลักษณ         
                         พระบรมราชินี 
                  4. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 
                         รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                 5. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  
      วรขัตติยราชนารี 
                 6. กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

                   7. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร  
                         มหาวัชรราชธิดา 
                 8. กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

                 9. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  
                         นารีรัตนราชกัญญา 

10. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมี  
      โชติ มหาวชโิรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 
16. วันจักรี    

            12. วันฉัตรมงคล 
           13. วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
           14. วันปิยมหาราช 

                 15. วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 
                16. กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ 
                17. กิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ    
                  ข้อที่ 6 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์  

สพฐ. ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           สพป.กทม. ข้อที่ 3 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

               ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดศึกษาเพ่ือสร้างขีด   
                        ความสามารถในการแข่งขัน 
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สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด    
                                       ความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะของโครงการ      ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสิวิมล  นางาม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เมษายน 2564 – 36 มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    121,500 บาท 
*****************************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   อัน
เนื ่องมาจากรากฐานของคนไทยที่เคารพเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ที ่ได้ทรงปกครองแผ่นดิน ด้วย
ทศพิธราชธรรม ทรงบำรุง ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง แม้ในยามวิกฤตพระมหากษัตริย์ก็ทรง
ช่วยให้ชาติรอดพ้นวิกฤตทุกครั้งและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ นอกจากนี้โรงเรียนราชวินิตได้
พระราชทานการก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 และทรงพระราชทานนามราชวินิต มีความหมายว่า  “สถานที่อบรม
กุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีด้วยพระบารมีปกเกล้า” 

โรงเรียนราชวินิตจึงจัดโครงการ ราชวินิตทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน      มี
ความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ กตเวทิตา เคารพรัก เทิดทูนและปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ให้ดำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป    
2.  วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ 
    4. เพื่อให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
       3.1.1 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตทุกคน เข้าร่วม มีส่วนร่วมในการกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
                 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตทุกคนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมีความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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       3.2.2 นักเรียนโรงเรียนราชวินิตทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์   
       3.2.3 นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  
       3.2.4 นักเร ียนโรงเรียนราชวิน ิต นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

4. รายละเอียดงบประมาณ   

  

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
รายได้ อ่ืนๆ 

1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 60 

      

 1. อาหารใส่บาตรพระ 60 600 6,000 - - ✓ 

 
2. ภัตตาหารถวายพระ 
 

60 500 5,000 - - ✓ 

 3. ปัจจัยถวายพระ 60 500 5,000 - - ✓ 
 4.เครื่องไทยธรรม 60 500 5,000 - - ✓ 
      - - 

รวมเป็นเงิน 16,000        - 66,000 

2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ         
พระบรมราชินี 

      

 1. อาหารใส่บาตรพระ 60 600 6,000 - - ✓ 
 2. ภัตตาหารถวายพระ 60 500 5,000 - -     ✓ 
 3. ปัจจัยถวายพระ 60 500 5,000 - - ✓ 
 4. เครื่องไทยธรรม 60 500 5,000 - - ✓ 
        

รวมเป็นเงิน 66,000 -  66,000 
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3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ               

      

 1. อาหารใส่บาตรพระเช้า 60 600 5,000 -       - ✓  
 2. ภัตตาหารถวายพระ 60 500 5,000 -       - ✓ 
 3. ปัจจัยถวายพระ 60 500 5,000 -       - ✓ 
 4. เครื่องไทยธรรม 60 500 5,000 -     - ✓ 
 5. จัดนิทรรศการ      -      - 5,000 ✓       - - 

รวมเป็นเงิน 25,000 5,000  20,000 

     
4.กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 

 

   - 

 6. แจกันดอกไม้ 1 2,000 2,000 ✓ - -  
รวมเป็นเงิน   2,000   2,000 -      - 
5. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 
 

    

 1. แจกันดอกไม้ 1 2,000   2,000 ✓   -     - 
                                รวมเป็นเงิน                    2,000   2,000 -     - 
6. กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

 
 

    

 1. แจกันดอกไม้ 6 2,000   2,000 ✓ -     - 
                                   รวมเป็นเงิน   2,000   2,000 -     - 
7. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณี 
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
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 6. แจกันดอกไม้ 6 2,000   2,000   2,000 -     - 
รวมเป็นเงิน 2,000   2,000 -  
8. กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

 
 

    

 6. แจกันดอกไม้     6 2,000   2,000 ✓   
                                              รวมเป็นเงิน  2,000   2,000 -     - 
9. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ
วัณณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา 

 

 

    

 6. แจกันดอกไม้      6     -   2,000     ✓ -     - 
รวมเป็นเงิน  2,000   2,000 -     - 
     

 

60. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมาง
กูร สิริวิบูลยราชกุมาร 

      

 6. แจกันดอกไม้      6 2,000   2,000     ✓ -     - 
        
                                รวมเป็นเงิน  2,000 2,000 -     - 
66.  วันจักรี         

๑. พวงมาลา 
 
 

3 
 

2,000 
 

  2,000 
 

- 
 

- 
 

✓ 
 

       
                                 รวมเป็นเงิน  2,000 -  2,000 
62. วันฉัตรมงคล        
 6. จัดนิทรรศการ      1    2,000   2,000 ✓  - 
        
                                                     รวมเป็นเงิน 2,000 2,000  - 
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13. วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9            
 6. อาหารใส่บาตรพระ 60 600 6,000 - - ✓ 

 
2.ปัจจัยถวายพระประธาน
สงฆ ์

6 6,000 
6,000 - - ✓ 

 3.ปัจจัยถวายพระลำดับ 9 500 4,500 - - ✓ 
 4. ภัตตาหารถวายพระ 60 500 5,000 - - ✓ 
 5.เครื่องไทยธรรม 60 500 5,000 - - ✓ 
        
                                                    รวมเป็นเงิน 16,500 -  66,500 
14. วันปิยมหาราช       
 6. พวงมาลา 3 2,000   2,000 - - ✓ 
        
                                                     รวมเป็นเงิน 2,000   2,000 
65. วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก       

 6. อาหารใส่บาตรพระเช้า 60 600 5,000 - - ✓ 
 

 2. ภัตตาหารถวายพระ 60 500 5,000 - - ✓ 
 3. ปัจจัยถวายพระ 60 500 5,000 - - ✓ 
 4. เครื่องไทยธรรม 60 500 5,000 - - ✓ 

รวมเป็นเงิน 20,000 -   - 20,000  
66.กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี
ด้วยหัวใจ” 

      

 6. ป้ายรณรงค์    1,000     ✓  - 

 
2. กิจกรรมจิตอาสา
จราจร    

  2,000 
✓ 

 - 

 
3. กิจกรรมจิตอาสา
รักษาความสะอาด 

  3,000 
✓ 

  

 
4. กิจกรรมจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้อื่น                                                  

  2,000 
✓ 

  

รวมเป็นเงิน 8,000    -  - 
รวมเป็นเงินทั้งหมด   121,500  บาท       33,000 - 88,500 
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5. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน 
วางแผนงานและนำเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ 

ตุลาคม 65 
 

นางสิวิมล นางาม 
 

2. 1.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 60 
 2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 
 3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ               
4. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
5. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
6. กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
7. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
หลวงราชสาริณี สิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา  
8. กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
9. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา  
10. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย
ราชกุมาร 
16. วันจักรี    

28 กรกฎาคม 65 
 

3 มิถุนายน 65 
 

62 สิงหาคม 65 
 
 

2 เมษายน 65 
 

7 กรกฎาคม 65 
 

5 เมษายน 65 
 

63 กรกฎาคม 65 
 

7 ธันวาคม 65 
 

8 มกราคม 65 
 

29 เมษายน 65 
 

6 เมษายน 65 
4 พฤษภาคม 65 
13 ตุลาคม 65 

 
23 ตุลาคม  65 

นางสิวิมล นางาม 
 
นายกันตพัฒน์ เกียรติวัชร ์
 
นางสาวกมลชนก บัวอุไร 

 
 

นางมาลิวรรณ บญุญานุ
วัตน ์
 

นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆดี 
 
 นายฝัยรุดดีน เจ๊ะเฮ็ง 
 
นางสาวจริยาภรณ์ 
ส่งเสริมทรัพย์ 
นางสาวรังสินี  อบชัย 
 
นางสาวนิตยา คำศรี 
 
นายภูมิรพี  วงค์
ประเสริฐ 
 
นางหัตถยาภรณ์ เนิน
ทอง 
นางสาวกมลชนก บัว
อุไร 
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12. วันฉัตรมงคล 
13. วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
14. วันปิยมหาราช 
15. วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก 
16. กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ 

5 ธันวาคม 65 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

นายวสันต์ จำปาพันธ์ , 
นางสาวนิตยา คำศรี 
นางกาญจนาพร สังข
รัตน์ , นายภูมิรพี วงค์
ประเสริฐ  

6. การวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงค์ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.ผู้เรียนมีความจงรักภักดีเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 

ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2.ผู้เรียนมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ประเมินจากการสังเกตการณ์ แบบสอบถาม 
3.ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ประเมินจากภาพถ่าย ภาพถ่าย 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 นักเรียนร้อยละ 600 มีความจงรักภักดีและสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดง
ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
    7.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ 
    7.3 นักเรียนร้อยละ 90 นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
    8.6 นักเรียน แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์  
    8.2 นักเรียน มีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ  ในการช่วยเหลือผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ 
    8.3 นักเรียน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
        ปัญหา 
 นักเรียนขาดความตระหนัก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      เป้าหมาย 
          เพ่ือปลูกฝั่งให้นักเรียนทุกคน เข้าร่วม มีส่วนร่วมในการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
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ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(นางสิวิมล  นางาม) 

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  
กิจกรรม 1. กิจกรรมของหายได้คืน 

2. กิจกรรมมารยาทไทย 
3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์       
สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สพป.กทม ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

                        ความสามารถในการแข่งขัน 
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
                                 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของโครงการ      ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   
  นายกันตพัฒน์  เกียรติ์วัชร์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    48,500   บาท 
6. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เยาวชนไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับ    การ
จัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา  ภิ
บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริ หาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542  กำหนดให้โรงเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
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การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม    นำความรู้ และมี
จริยธรรมอันดีงามเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนจึงจัดโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักคิดแห่งความ
พอเพียงบนพื้นฐานคุณธรรม สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีเหตุผล เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคตซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    6. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 62 ประการ ตามหลักสูตร 
    2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 
3. เป้าหมาย  
    3.6  ด้านปริมาณ 
           3.6.6 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 62 ประการ 
            3.6.2 นักเรียนทุกคนเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง และเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 
3.2  ด้านคุณภาพ 
     3.2.6  นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีค่านิยมค่านิยม 62 ประการ ตามหลักสูตร 
     3.2.2 นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไป
พัฒนาสังคมได ้
 
4. รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ อ่ืน ๆ 

1. ของหายได้คืน - -   - - 

     - ค่าเกียรติบัตร  6,000 6,000 ✓   

รวม  6,000 6,000 ✓   

2. กจิกรรมมารยาทไทย       

     - ค่าเกียรติบัตร  3,000 3,000 ✓   

     - ของรางวัลในการประกวด  3,000 3,000 ✓   

รวม  6,000 6,000 ✓   
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ อ่ืน ๆ 

3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม       
1. กระดาษพรู๊ฟใหญ่  7,000 7,000 ✓   
2. สีเทียน + ปากกาเคมี  14,000 14,000 ✓   
3. โฟมแผ่น  2,000 2,000 ✓   
4. กระดาษโปสเตอร์สี  7,700 7,700 ✓   
5. Eternal Harddrive  5,800 5,800 ✓   

รวม  36,500 36,500 ✓   
รวมเป็นเงิน 48,500 บาท 48,500 48,500 48,500   

 
5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. 

 
ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน 
วางแผนงานและนำเสนอโครงการต่อ 
ฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติโครงการ 

เมษายน นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ 
นายวสันต์  จำปาพันธ์ 

 
 
 
 

1. กิจกรรมของหายได้คืน 
2. กิจกรรมมารยาทไทย 
3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตร์ 
นางสาวนิตยา  คำศรี 
นายวสันต์  จำปาพันธ์ 

 
6.  ผลผลิต  (Output) 
 1.  นักเรียนร้อยละ  600   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 62 ประการผ่านระดับดีข้ึนไป 

2.  นักเรียนร้อยละ  80  สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม 
7.  ผลลัพธ์  (Outcome) 

1. นักเรียนร้อยละ 600 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 62 ประการตามหลักสูตร 
2. นักเรียนร้อยละ  80  นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมีทักษะและความรู้ในการดำเนินชีวิตและนำไป

พัฒนาสังคมได ้
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนราชวินิต ได้รับการพัฒนาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 

2.  นักเรียนโรงเรียนราชวินิตทุกคนผ่านค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกำหนด และสามารถนำหลักธรรมคำ
สอนมาใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
ส่วนรวม  

 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
 ปัญหา นักเรียนขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 62 
ประการ 
 เป้าหมาย เพื่อปลูกฝั่งนักเรียนทุกคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีค่านิยมค่านิยม 62 ประการ ตาม
หลักสูตรสามารถนำความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปพัฒนาสังคม 
 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

 (นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนสีเขียว 
แผนงาน   การบริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  
                                          สิ่งแวดล้อม  
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม.  ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                          สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                          สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ,ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ  
                                          เทคโนโลยีกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
โครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School Project) เป็นโครงการของโรงเรียนที่กำหนดขึ้นเพื่อสนอง

นโยบายของรัฐ ที่เน้นการประหยัดพลังงาน การลดขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่งกำลังประสบปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ที่จะปลูกฝังอุปนิสัยการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ  รู้จักวิธีการลดขยะ จัดการขยะ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักหวงแหนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ตระหนัก เห็นคุณค่าของป่าไม้ รู้จักวิธีการในการเพาะปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ ทั้งในบริเวณบ้าน 
โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เยาวชนของชาติ มีการปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยที่ถาวรตลอดไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 2.2 สร้างเสริมนิสัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ลดปริมาณขยะ แยกประเภทของขยะ และทำลายขยะอย่างถูก
วิธี  

2.3 เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน น้ำ ป่าไม้ 
สิ่งแวดล้อม ให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน และขยายผลได้  

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ 
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  3.1.1 บุคลากรโรงเรียนและนักเรียน จำนวน 2,444 คน ตระหนักถึงความสำคัญ และความ
จำเป็นของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดการสร้างขยะ การปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
 3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 
 -นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม ร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ในโรงเรียน ร้อยละ 80 
 -ลดขยะโรงเรียนให้ได้ 70 % ของจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 

4. รายละเอียด/ดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 -ประชุม วางแผน  พ.ค.65  
 -ศึกษา  สำรวจข้อมูล   
 -จัดทำโครงการเสนอ   
2 ขั้นดำเนินการ   
 -ติดต่อประสานงาน มิ.ย.2565 – ก.พ. 2566 นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ 

 -ประชุมวางแผนดำเนินงาน  นางสาวเมทินี แซ่ตัง 
 -ปฏิบัติตามโครงการ  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
 กิจกรรมเครือข่ายรักษ์พลังงาน 

-ประกวดต่าง ๆ กับการลดการใช้
พลังงาน 

 นางสาวจันจิรา สิงห์งอย 

 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมปอ้งกันและจัดการมลพิษใน
โรงเรียน 
กิจกรรมการใช้น้ำและน้ำทิ้งใน
โรงเรียน 
กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน  

 นางสาวสุภัสสร ศรีประเสริฐ 
นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ 

 
นางสาวศิริรัตน์ สุขสบาย 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

3 ขั้นสรุปประเมินผล ก.พ.2566 นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ 

 -ประเมินผลการดำเนินงาน  นางสาวสุภัสสร ศรีประเสริฐ 
 -สรุปผล  นางสาวเมทินี แซ่ตัง 
4 -รายงานผลการดำเนินโครงการ  นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ 
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5. งบประมาณ 30,418 บาท 

รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

กิจกรรมเครือข่ายรักษ์พลังงาน         
1 ผ้าเทป (แลคซีน) ขนาด 1.5 นิ้ว 10ม้วน 30 300 ✓   
2 สก๊อตเทปใส ขนาด 0.5 นิ้ว 5ม้วน 20 100 ✓   
3 ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 – แม็กซ ์ 1อัน 70 70 ✓   
4 ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 50 – แม็กซ ์ 1อัน 295 295 ✓   
5 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 – แม็กซ์ 10กล่อง 7 70 ✓   
6 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 – แม็กซ์ 4กล่อง 12 48 ✓   
7 ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว – หนา 1อัน 5 5 ✓   
8 คลิปดำ เบอร์ 111 1โหล 30 30 ✓   
9 แฟ้มหนีบ สีดำ 1 นิ้ว A4 ตราช้าง 1แฟ้ม 50 50 ✓   

10 
กระดาษโฟโต้120 แกรม 100 แผ่น 
Profusion 

2ห่อ 210 
420 ✓ 

  

 รวมเป็นเงิน 1,388 ✓   
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

  
 

   

2 
กระดาษ A4 80 แกรม 100 
แผ่น สีฟ้า 

2 79 
158 

✓   

3 
กระดาษ A4 80 แกรม 100 
แผ่น สีชมพู 

2 79 
158 

✓   

4 
กระดาษ A4 80 แกรม 100 
แผ่น สีส้ม 

2 79 
158 

✓   

3 
เครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Epson 
รุ่น L3110 

1 3,900 
3,900 

✓   

4 
กระดาษโฟโต้ A4 120 แกรม 
50 แผ่น 

3 250 
750 

✓   

 รวมเป็นเงิน 5,124 ✓   
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

กิจกรรมป้องกันและจัดการมลพิษใน
โรงเรียน 

      

1 เชือกฟาง 12 10 120 ✓   
2 เชือกผ้าขนาด 1 กิโลกรัม 2 190 380 ✓   

3 
กาวลาเท็กซ์ยี่ห้อTOAขนาด32 
ออนซ์  

12 75 
900 

✓   

4 
ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65×122 
ซม.  

5 60 
300 

✓   

5 
กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า

ขนาด 80 แกรม 52×122 ซม. 
12 12 

144 
✓   

6 กาวสองหน้า 6 20 120 ✓   
7 กรรไกร 7 นิ้ว 5 75 375 ✓   
8 คัตเตอร์ 3 25 75 ✓   
 รวมเป็นเงิน 2,414 ✓   

กิจกรรมการใช้น้ำและน้ำทิ้งใน
โรงเรียน 

  
 

   

1 เชือกป่าน หนา 2 มิลลิเมตร  3 35 105 ✓   
2 สีโปสเตอร์ สีขาว ขนาด 60 ml 1 35 35 ✓   
3 สีโปสเตอร์ สีแดง ขนาด 60 ml 1 35 35 ✓   

4 
สีโปสเตอร์ สีน้ำเงิน ขนาด 60 
ml 

1 
35 35 ✓   

5 
สีโปสเตอร์ สีเหลือง ขนาด 60 
ml 

1 
35 35 ✓   

6 สีไม้ยาวมาสเตอร์อาร์ท 12 สี 5 50 250 ✓   

7 
ดินสอ HB STAEDTLER 
RAINBOW 

1 
30 35 

✓ 
  

 รวมเป็นเงิน 530 ✓   
กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน       
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1 รางวัลชุดเครื่องเขียน 20 60 1,200 ✓   
2 ปืนยิงกาวเล็ก 1 180 180 ✓   
3 สติกเกอร์พลาสติกสี 5 45 225 ✓   
4 ไส้ปืนยิงกาวแท่งเล็ก 50 3 150 ✓   
5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด 16,000 16,000 ✓   
6 หมึกพิมพ์ เครื่องปริ้น HP  8 กล่อง 400 3,200 ✓   
 เหลือง+ แดง+ น้ำเงิน+ ดำ       
 รวมเป็นเงิน 20,955 ✓   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,411 ✓   

6. การวัดประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ80 นักเรียน ครูและ
บุคลากรโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม 
ร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ  

- แบบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
-  แบบบันทึกการประเมิน  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง  

7.2 ครู และนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ไฟฟ้า และพลังงาน การลด
ขยะ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ป่าไม้  

7.3  นักเรียนแนะนำผู้ปกครองเลือกใช้อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ ในบ้านเรือนของตน
ได้ถูกวิธี 
 

ผู้เสนองานโครงการ 
 
 

(นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ) 
ตำแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการ 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  

กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา 
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
กิจกรรมการส่งต่อภายในและภายนอก 

กลุ่มงาน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์       
สพฐ.   1. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. การเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สพป.กทม   
                     1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                3. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ 
                    เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ลักษณะของโครงการ     ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ       นายสุรสิทธิ์  งามจิตร 
ระยะเวลาดำเนินงาน     1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    45,000 บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนราชวินิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษา 2564  ที่ผ่านมา 
ทำให้โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านสุขภาพกาย
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สุขภาพใจและสภาพแวดล้อมทางสังคม ทำให้โรงเรียนสามารถทราบถึงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและสามารถนำ
ข้อมูลที่ได้ ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียนในทุก ๆ ด้าน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับนักเรียนอีกทั้งได้รับความร่ วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน
ใกล้เคียงให้เป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าในการ
ช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่และเข้าใจขั้นตอนวิธีการ
ดำเนินงานและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้ดำเนินการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการ  วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพสามารถตรวจสอบได้   

2. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างท่ัวถึง  เต็มตามศักยภาพ  มีความ

สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
3.  เป้าหมาย 

     3.1  ด้านปริมาณ 

 3.6.1  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง 

     3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.11  นักเรียนได้รับดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการ  วิธีการและเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้   

3.2.1 ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ทราบถึงความต้องการ  ปัญหาของนักเรียน  พร้อมทั้งหาทางแก้ไข 
ป้องกันปัญหานั้น ๆ ได้อย่างทันถ่วงที 

3.2.2 นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
4. รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ

หน่วย 

จำนวน

เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน 
ราย 

ได้ 

อ่ืนๆ 

(ระบุ) 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ

หน่วย 

จำนวน

เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน 
ราย 

ได้ 

อ่ืนๆ 

(ระบุ) 

6 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 20,000 20,000 ✓ - - 

2 ปริ๊นเตอร์ EPSON L3110 1 เครื่อง 3,900 3,900 ✓ - - 

3 หมึกชนิดเติม EPSON (500 

มล.) ดำ 2 แม่สี 3 
5 ขวด 500 2,500 ✓ - - 

4 กระดาษ A4 160 g. สีขาว 2 รีม 150 300 ✓ - - 

5 กระดาษโฟโต้หน้า 230 g. (1*

100) 
1 กล่อง 550 550 ✓ - - 

6 ลวดเสียบกระดาษ 33 มม. 

(300/กล่อง) 
2 กล่อง 80 160 ✓ - - 

7 คลิปดำ 32 มม. 10 กล่อง 50 500 ✓ - - 

8 คลิปดำ 1 นิ้ว 10 กล่อง 30 300 ✓ - - 

9 เครื่องเย็บกระดาษ 2 ตัว 180 360 ✓ - - 

10 ลวดเย็บเบอร์ 10 (27/4.8) 

MAX 10-1M, 5M 
1 กล่อง 250 250 ✓ - - 

11 กาวสองหน้าชนิดบาง 12 ม้วน 25 300 ✓ - - 

12 เทปผ้า 1.5 นิ้ว 8 หลา สีกรม 20 ม้วน 50 1,000 ✓ - - 

13 กรรไกร 8 นิ้ว 2 อัน 80 160 ✓ - - 

14 การอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  14,720 ✓ - - 

รวมเป็นเงิน 45,000   45,000 - - 

 
5.  รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียน 

6. ขั้นเตรียมการ  (P) 

ตลอดปีการศึกษา 

17 พฤษภาคม 2564 

 

- นางหัตถยาภรณ์    เนินทอง 

- นางสาวฤชุทัย      เนยเขียว 

- นางศิริเพ็ญ          ได้พร 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    6.6 เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร

งบประมาณ 

    6.2 ประชุมวางแผน/ชี้แจงการปฏิบัติงาน 

    6.3 แต่งตั้ง/มอบหมายการปฏิบัติงาน 

2. ขั้นดำเนินการ  (D,C) 

    2.6 วิเคราะห์ สร้างความตระหนัก ความ 

เข้าใจ พ้ืนฐานของสถานศึกษา 

          - เยี่ยมบ้านภาคเรียนที่ 1/2564 

          - เยี่ยมบ้านภาคเรียนที่ 2/2564 

   2.2  ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

          6) การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 

             - รายชื่อนักเรียนที่อยู่ในความดูแล 

    - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

    - ทะเบียนที่อยู่นักเรียน 

             -  แผนท ี ่ การ เด ินทาง ไปบ ้ าน

นักเรียน 

    - บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 2) การคัดกรองนักเรียน (ภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง) 

          - คัดกรอง ภาคเรียนที่ 1/2564 

          - คัดกรอง ภาคเรียนที่ 2/2564 

 

    - คัดครองข้อมูลนักเรียน SDQ, 

EQ และกลุ ่มพิเศษ โดยแยกเป็นนักเร ียน

ประเมินตนเอง  ครูประเมินนักเรียน  และ

ผู้ปกครองประเมินนักเรียน 

           - สรุปผลการคัดกรอง 

 

 

 

1 มิถุนายน 2564 

 

มิถุนายน 2564 

ธันวาคม 2564 

 

มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

มิถุนายน 2564 

ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

17 พฤษภาคม 2564 

- 

31 มีนาคม 2565 

 

- นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล ้

- นางชัยยารัตน์       เต้นปักษี 

- นายเมธี              สุระชัย 

- นายสุรสิทธิ์          งามจิตร 

- นางสาวอัญชลี      สุกใส 

- นางอรอุษา          ภักดีพงษ์ 

- ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

 

- ประธานสายชั้น 

- ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

- ประธานสายชั้น 

- ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

- นางสาวอัญชลี      สุกใส 

- นางอรอุษา    ภักดีพงษ์ 

 

 

 

 

 

- ประธานสายชั้น 

- ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

         3) กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน 

     - กิจกรรมโฮมรูม 

              - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

    -  ก ิ จกรรมประช ุ ม เคร ื อข ่ าย

ผู้ปกครอง 

    - กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตาม

ศักยภาพ 

             - กิจกรรมแนะแนว 

                 6. บริการให้คำปรึกษา 

                 2. ศึกษาปัญหารวบรวมข้อมูล 

                 3. บริการสารสนเทศ 

                 4. บริการติดตามประเมินผล 

            - กิจกรรมเฝ้าระวัง 

                   6. การเฝ้าระวังเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

    - กิจกรรมสานฝันสู่มหาวิทยาลัย 

 4) การป้องกันช่วยเหลือ 

    - ดำเน ินการแก ้ไขพฤติกรรม/

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

             - คร ูท ี ่ปร ึกษาทำรายงานแบบ

บันทึกต ่าง ๆ เช ่น บ ันทึกการช ่วยเหลือ

นักเรียน บันทึกการให้คำปรึกษา บันทึกการ

สื ่อสารกับผู ้ปกครอง และบันทึกการแก้ไข

พฤติกรรม 

          5) การส่งต่อนักเรียน 

    - ส่งต่อภายในโรงเรียน 

    - ครูที่ปรึกษาส่งต่อครูแนะแนว ครู

ปกครอง ครูพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 พฤษภาคม 2564 

- 

31 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

17 พฤษภาคม 2564 

- 

31 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

31 มีนาคม 2565 

10 เมษายายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประธานสายชั้น 

- ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

- ประธานสายชั้น 

- ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   - ส่งต่อภายนอก บันทึกการส่ง

ต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยครูแนะแนว

หรือครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อ 

            - บันทึกการส่งต่อ 

            - รายงานแจ้งผลการช่วยเหลือ

นักเรียน 

            - สรุปผลการส่งต่อนักเรียน 

3. ขั้นประเมินกิจกรรม  (C) 

4. จัดทำสรุปกิจกรรม  และรายงาน

ผู้อำนวยการทราบ (A) 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลือ

อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง 

3. นักเรียนได้รับดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  

โดยมีกระบวนการ  วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ

สามารถตรวจสอบได้  

4. ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ทราบถึงความต้องการ  

ปัญหาของนักเรียน  พร้อมทั้งหาทางแก้ไข ป้องกันปัญหา

นั้น ๆ ได้อย่างทันถ่วงที 

5. นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง มีความ

พึงพอใจในโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่

ในระดับร้อยละ 90 ขึ้นไป 

สังเกต/ ประเมิน 

 

สังเกต/ ประเมิน 

 

 

 

สังเกต/ ประเมิน 

 

 

สังเกต/ ประเมิน 

แบบสังเกต/ แบบ

ประเมิน 

 

แบบสังเกต/ แบบ

ประเมิน 

 

 

 

แบบสังเกต/ แบบ

ประเมิน 

แบบสังเกต/ แบบ

ประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการ  วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
สามารถตรวจสอบได้   
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2. บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง  เต็มตามศักยภาพ  มีความสมบูรณ์ทั้ง

ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 6. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง 

 2. นักเรียนได้รับดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการ  วิธีการและเครื่องมือที่มี

คุณภาพสามารถตรวจสอบได้  

 3. ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ทราบถึงความต้องการ  ปัญหาของนักเรียน  พร้อมทั้งหาทางแก้ไข 

ป้องกันปัญหานั้น ๆ ได้อย่างทันถ่วงที 

4. นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 

 ปัญหา   

การดำเนินการคัดกรองนักเรียนล่าช้าเนื่องจากจำนวนนักเรียนและการให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง 

 เป้าหมาย  

โรงเรียนมีระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีคุณภาพ มีกระบวนการ  วิธีการและเครื่องมือระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้   

 

ผู้เสนอโครงการ 

 

 

(นายสุรสิทธิ์  งามจิตร) 

ตำแหน่ง ครู 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
กิจกรรม  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน  ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ  

กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป  
สนองนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการจัด                 
                               การศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยี 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการ 

บริหารจัดการ               
สนองยุทธศาสตร์  สพป.กทม. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม ก้าวล้ำทันโลก มุ่งเน้น การใส่ใจ สร้างความพึง

พอใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครอง และชุมชน 
ลักษณะของโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายกังวาฬ เศรษฐถาวร และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    858,000 บาท 
 

***************************************************************************** 
6.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้ยุทธศาสตร์จัดการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โรงเรียนจึงได้ดำเนิน
นโยบายในการส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้สวยงามเรียบร้อย มั่นคง แข็งแรง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่
ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน มีความอบอุ่นปลอดภัย จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากร อาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

จากความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนราชวินิตจึงจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 6. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีชีวิต และส่งเสริมกระตุ้นการเรียนได้ทุกสถานที่ 

2. เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการใช้แหล่งการเรียนรู้    
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3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 
 3.1.6  มีอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน ร้อยละ 75 
 3.1.2  ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.2  ด้านคุณภาพ 
 3.2.1  ครู - นักเรียน ร้อยละ 90  มีความพึงพอใจระดับดีมากในการดำเนินการโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ และการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2  ผู้เรียนร้อยละ 600 ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างมีศักยภาพ 
4. รายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

6. ปรับปรุงอาคารเรียน – ห้องเรียน   658,000    

 - บำรุงรักษาอาคารเรียน-ทาสี  
- อุปกรณ์ประกอบการ 

  400,000 
   

 ซ่อมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์ภายในห้องเรียน 
และสื่อการเรียนการสอน 

  230,000  ✓  

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน      200,000    

 อุปกรณ์ทำความสะอาด   600,000  ✓  

 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน   600,000  ✓  

รวมเป็นเงิน 858,000    

 
5.  รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. วางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพ 

    แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

    - แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม 

ต.ค. 64 – พ.ย. 64 - นายกังวาฬ เศรษฐถาวร 
-  คณะกรรมการงานอาคาร
สถานที่  
  สายชั้น ป.6 – มัธยม 

2. ปรับปรุงอาคารเรียน – ห้องเรียน 
    - บำรุงรักษาอาคารเรียน-อุปกรณ ์

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 

 
 

- นายชูสุกล ซื่อแท้  
- นายกังวาฬ เศรษฐถาวร 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประกอบการ 
    - ซ่อมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์ – สื่อการเรียน  
      การสอน 
 

 - นายปณิธาน  นิลวงศ์ 
- นายสถาพร  พันธุ์รัตน์ 
- นายสุปริญญา  ศราวุธ 

- นายพอเจต   ผลสินธ์ 
-  คณะกรรมการงานอาคาร
สถานที่  
  สายชั้น ป.6 – มัธยม 

3. ปรับปรุงสถานที่สภาพแวดล้อม 
    - อุปกรณ์ทำความสะอาด  
    - ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน 

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 - นายโอภาส  ชาวหงษา 
- นายกังวาฬ เศรษฐถาวร 
- นายปณิธาน  นิลวงศ์ 
 

  - นายสถาพร  พันธุ์รัตน์ 
- นายสุปริญญา  ศราวุธ 

- นายนายพอเจต   ผลสินธ์ 
  -  คณะกรรมการงานอาคาร

สถานที่  
  สายชั้น ป.6 – มัธยม 

4. กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงาน มี.ค. 65 คณะกรรมการ 
 
6. การประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
 

วิธีประเมิน 
 

เครื่องมือ 

6. สถานศึกษาใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

-  ประเมินความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

   สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และ 

  

   บุคลากรของผู้ที่เก่ียวข้อง มีความพึงพอใจต่อ -  ประเมินกิจกรรม -   แบบประเมินกิจกรรม 
   สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ของโรงเรียน
ในระดับดี 
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2. ร้อยละ 95  ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

  

    อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีสภาพพร้อมปลอดภัย และ
เหมาะสมแกก่ารใช้งาน 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นายกังวาฬ เศรษฐถาวร) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  โครงการเครือข่ายร่วมใจพัฒนาโรงเรียนและชุมชน  
กิจกรรม  1.กิจกรรมราชวินิตร่วมใจ 

2.กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
3. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   4. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสมาคมครูผู้ปกครอง 
 

กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1. การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
1.2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ สพป.กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ

ศึกษา 

กลยุทธ์โรงเรียนราชวินิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ลักษณะของโครงการ     ใหม่       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางฉัตรสุรางค์    แก้วเป็นทอง  
ระยะเวลาดำเนินงาน 6  เมษายน 2564 – 36  มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ  292,375 บาท   
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6.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.25/ มาตราที่ 38 ได้

กำหนดอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้กำกับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545 มาตราที่ 29 กำหนดให้สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยในหมวด 4 แนวการ  จัดการศึกษา มาตรา 
29 กล่าวว่า  “ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอ่ืน ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการ  จัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหา
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน  
ดังนั้นโรงเรียนราชวินิตได้เห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมกำหนด
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจึงได้จัดโครงการเครือข่ายร่วมใจพัฒนาโรงเรียน
และชุมชนขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของโรงเรียน 

2.เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป   
   3.1.2 ร้อยละ 80  ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
  2.โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด 
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4. รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1.กิจกรรมราชวินิตร่วมใจ       
    70,000 ✓   
 รวม    70,000   

2.กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน และ    
เครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 

      

1 ค่าของขวัญปีใหม่แก่ 
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 
เจ้าหน้าที่กวาดถนน 
ของขวัญ 6,000บาท  

 
20 คน 

 
1,000 

 
20,000 

 
✓ 

 
 

 

 

2 เครือข่ายผู้ปกครอง 50คน  5,000    
                    รวม 25,000 25,000   

3. การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      

1 ค่าอาหารกลางวัน   65  คน 120 6,800 ✓   
2 ค่าอาหารว่าง + เครื่องดื่ม   65  คน 35 525 ✓   
3 ค่าตอบแทนการประชุม       ✓   
 ประธาน 1 คน 750 750    
 กรรมการ 14 คน 600 8,400    
4 ค่ากระเช้าของขวัญ 65 6,200 68,000 ✓   
 รวมทั้งหมด     29,475    
 ประชุม 5 ครั้ง  29,475x 5 

  22,950 ✓ 
 
 

 

 รวม   647,375 647,375   

5 คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 6         35,000 35,000 ✓   
 ปริ้นเตอร์      6         3,500 3,500 ✓   
 หมึกเติม 2 แพ๊ค 860 6,600 ✓   
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

 เทปผ้าสีขนาด6.5นิ้ว*8
หลา    

60 50 500 
✓   

 กระดาษปกแข็ง สีเหลือง 
สีฟ้า สีชมพู 

60 80 800 
✓   

 กระดาษ A4 30 605 3,650 ✓   
 ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

EMS 
97 60 970 

✓   

        
                  รวม  45,5520 ✓   

 รวมกิจกรรมที่ 4 262,895 262,895   

4.กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการ 

สมาคมครูผู้ปกครอง 

  
5,000 ✓  

 

                    รวม   5,000    
รวมทั้งสิ้น 292,375 292,375   

     

5.รายละเอียดกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมราชวินิตร่วมใจ ธ.ค.64 นางฉัตรสุรางค์    แก้วเป็นทอง 

2 งานสัมพันธ์ชุมชน 
  - การอวยพรปีใหม่แก่ผู้ที่มีอุปการคุณ 
  - การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน 

 
6 –65  ม.ค. 2565 

นางฉัตรสุรางค์    แก้วเป็นทอง 

และหัวหน้างานบริหาร
ฝ่ายต่าง ๆ  
นางสาวนิตยา คำศรี 
นางสาวศศิธร  ชอบสวย 

3 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 66 พ.ค.64 –36  
มี.ค. 2565 

นางสาวจรัญ พลไทย 
นายสุรสิทธิ์ งามจิตร 
และหัวหน้างานบริหาร
ฝ่ายต่าง ๆ 



     แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565      โรงเรียนราชวินิต 160 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 งานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

62 ต.ค. 2564 
64 ธ.ค.2564 
68 ม.ค.2565 
8 ก.พ.2565 
22 มี.ค.2565 

นางฉัตรสุรางค์    แก้ว
เป็นทอง และหัวหน้างาน
บริหารฝ่ายต่าง ๆ  
นางสาวนิตยา คำศรี 
นางสาวศศิธร  ชอบสวย 
นางสาวทองฮง นิ่มสอาด 

5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสมาคม
ครูผู้ปกครอง 

62 ต.ค. 2564 
64 ธ.ค.2564 
68 ม.ค.2565 
8 ก.พ.2565 
22 มี.ค.2565 

นางฉัตรสุรางค์    แก้ว
เป็นทอง และหัวหน้างาน
บริหารฝ่ายต่าง ๆ  
นางสาวนิตยา คำศรี 
นางสาวศศิธร  ชอบสวย 
นางสาวทองฮง นิ่มสอาด 

 
 
6. การประเมินผล 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 80  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สังเกต/ประเมิน  แบบสังเกต/
แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 80  ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

สอบถาม/
ประเมิน 

แบบสอบถาม 
/แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
 2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ 80  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
  2. ร้อยละ 80  ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
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ผู้เสนอโครงการ 

ฉัตรสุรางค์    แก้วเป็นทอง 
(นางฉัตรสุรางค์    แก้วเป็นทอง ) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  โครงการเยาวชนรักษ์พงไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม  กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 
                               กิจกรรมฉันรักษ์ต้นไม้    
กลุ่มงาน    กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   
ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์      สพฐ         ข้อที่ 6 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพป.กทม  ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพที่เป็นมิตรกับ 

               สิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกาญจนา  นมัสโก 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เม.ย 2566 – 36 มีนาคม 2567 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    63,058  บาท 
   
**************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมมือกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และกลุ่มบริษัททรู ดำเนิน โครงการ “ค่ายเยาวชน
รักษ์พงไพร”  เฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษา
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างเกิดประโยชน์สูงสุ ด ในการพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมและสำนึกในพระมหากร ุณาธ ิค ุณสถาบันพระมหากษัตร ิย ์ ท ี ่ทรงห่วงใยในการอน ุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  โรงเรียนราชวินิตได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจประโยชน์
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฐานของประเทศที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูและรักษาให้มั่นคงและยั่งยืน  
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู ้เรียนมี
คุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากร เกิดความรัก ความหวง
แหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียนราชวินติ และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
3.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  นักเรียนทุกคน 
           เชิงคุณภาพ  นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนราชวินิต  มีจิตสำนึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่น และโรงเรียนราชวินิต  อีกทั้ง
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือเยาวชน
ของไทยสืบต่อไป 
 

4. รายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1. กิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร       
 แผงอัดพรรณไม้ 60 350 3,500 ✓   
 สายล็อคอัดพรรณไม้  60 650 6,500 ✓   
 กระดาษ 600 ปอนด์ A4 หนา 

200 แกรม จำนวน 50 แผ่น 
4 607 428 ✓ 

 
 

 กระดาษชาร์ทแข็ง 80x600 ซม.  60 20 200 ✓   
 กระดาษลูกฟูก corrugated Paper 2 

ช้ัน กว้าง 1.20 เมตร ยาว 11.5 เมตร  
2 298 596 ✓   

 เข็มเย็บผ้า ขนาด 4 นิ้ว แบบแผง 6 20 20 ✓   
 เครื่องเจาะกระดาษรูเดียว 6 636 636 ✓   
 ด้ายเย็บผ้า  สีขาว  2 65 30 ✓   
 กรอบรูปขนาด A4 สีขาว +สีดำ 

ไม้กว้างขนาด 0.5  
62 70 840 ✓ 

 
 

 รวม 7,250    
2. กิจกรรมฉันรักษ์ต้นไม้       

1 กระดาษ A4  30 605 3,650 ✓   
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

2 พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4  4 265 8600 ✓   

3 
หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น HP ink tank 
365 ( 3 สี 6 ชุด) 

6 900 900 
✓ 

 
 

4 
หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น HP ink tank 
365 (สีดำ 6 ชุด) 

6 300 300 
✓ 

 
 

5 เชือกเกลียวดิบ (6 กิโลกรัม) 6 668 668 ✓   
6 สีไม้ ดินสอสี Masterart 48 สี 4 605 420 ✓   

รวม 5,533    
รวมทั้งสิ้น 62,783    

 
5. ขัน้ตอนและวิธีดำเนินการ 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

      เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัต ิ
เม.ย. 2565 นางสาวกาญจนา  นมัสโก 

 
2 ขั้นดำเนินการ 

      ประชุมวางแผนการโครงการ
เยาวชนรักษ์พงไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
      ดำเนินงานตามปฏิทินโครงการ
เยาวชนรักษ์พงไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
       6.  กิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร 

       2.  กิจกรรมฉันรักษ์ต้นไม้ 

พ.ค. 2565 – ม.ค. 2566 นางสาวกาญจนา  นมัสโก 
ประธานสายชั้น 

3 ขั้นติดตามผล 
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     นำเสนอผลงานการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างมีความสุข 

พ.ค. 2565 – ม.ค. 2566 นางสาวกาญจนา  นมัสโก 
ประธานสายชั้น 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นประเมินและรายงานผล 

      การนำเสนอโครงการเยาวชนรักษ์
พงไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
      รายงานผล 
      ประเมินผลปรับปรุงและพัฒนา 

ก.พ. 2565 – มี.ค. 2566 นางสาวกาญจนา  นมัสโก 
ประธานสายชั้น 

 
6. การวัดผลประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
      6.  เพื่อสร้างความตระหนักและปลูก
จิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากร 
เกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน
การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติใน
โรงเรียนราชวินิต และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

สอบถาม/ประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับต้นไม้และการดำรงชีวิตของสัตว์ประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียนราชวินิตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์ป่าในธรรมชาติ อีกทั้งช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
อากาศบริสุทธิ์ 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
             นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสัตว์ป่าได้อย่างเป็นมิตรกัน 
 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
        ปัญหา 
 นักเรียนมีพ้ืนที่ในการเพราะปลูกเพ่ือเพ่ิมปริมาณอากาศบริสุทธิ์ อย่างจำกัด 
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เป้าหมาย 
           นักเรียนในโรงเรียนราชวินิตความเข้าใจเกี่ยวกับต้นไมแ้ละการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าในธรรมชาติ อีกทั้ง
ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและช่วยกันปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมปริมาณอากาศบริสุทธิ์ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

(นางสาวกาญจนา  นมัสโก) 
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน            พัฒนาบุคลากร 

กลุ่มงาน            กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ    
     1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1  การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
1.2  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
     6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สพป.กทม.               ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ลักษณะของโครงการ      ใหม ่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายทินกร กระมล และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินงาน 16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม  2566 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    113,000 บาท 
 

******************************************************************************  
1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องผลการดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2663 มีผลการพัฒนา
ตามเป้าหมายที่กำหนดตามโครงการ ซึ่งโรงเรียนมียุทธศาสตร์จัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็น
คนดี มีครูที่เก่ง มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอได้มาตรฐานตาม
สมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูยุคใหม่ เพ่ือให้
ครูมีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
           1. ครูทุกคนมีสมรรถนะตรงวิชาชีพกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  2. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3. ครูทุกคนปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
          3.1.1  ครูร้อยละร้อยมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม  
          มาตรฐานการศึกษา 
 3.1.2  ครูร้อยละร้อยมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          3.2.2  ครูมีความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. รายละเอียดงบประมาณ    

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ  

1. โครงการพัฒนาบุคลากร       
1.1 งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงานบุคคล   42,800    

 - เครื่องพิมพ์ออลอินวัน 1 เครื่อง 6,000 6,000    
 - หมึกเครื่องพิมพ์ 6 ชุด 6,000 6,000    
 - แฟ้มเก็บงานฝ่ายบุคคล 20 อัน    390 7,800    
 - แฟ้มประวัติ แฟ้มการลา 20 อัน 260 6,000    
 - เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง 4,000 4,000    
 - เครื่องเย็บเข้าเล่ม 1 อัน 2,200 2,200    
 - ลวดเย็บเข้าเล่ม 1 ห่อ 600 600    
 - ที่เก็บข้อมูล External HDD 1 อัน 2,600 2,600    
 - เทปผ้าติดสัน 30 ม้วน 80 2,400    
 - ลวดหนีบกระดาษ 6 แพ็ค 110 660    
 - ซองขาว 6 แพ็ค   197 986    
 - กระดาษโฟโต้ 20 ห่อ 200 4,000    
 - ปกพลาสติกใส 2 ห่อ 726 1,460    
 - โบว์ติดซอง 1 ห่อ 176 176    
 - แผ่นซีดี ซองใส่แผ่นซีดี 1 แพ็ค 400 400    
 - ซองน้ำตาลขยายข้าง 2 ห่อ 276 660    
 - โพทอิท 6 ห่อ 68 290    
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5. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร   
 - งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงานบุคคล พ.ค.2664– 

   มี.ค.2666 

นางอรอุษา ภักดีพงษ์ 
นางสาวศิริพร อินไธสง 

 - กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากร พ.ค.2664- 
มี.ค.2666 

นายทินกร กระมล 
นางสาวจรัญ  พลไท 

 - กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร พ.ค.2664- 
มี.ค.2666 

นางสาวอังคณา ทองสม 
นางสาวจิราพร โพสฤทธิ์ 

 
6. การวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงค์ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูร้อยละ 100  มีความรู้ ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนา และมี
เพียงพอ 

ตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

2. ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา ให้มี
สมรรถนะตรงกบัวิชาชีพ กับงานที่รับผิดชอบ 

สำรวจความพึงพอใจ 
 

     แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

 
 

1.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากร 

- - 10,000  
  

 - ค่าวิทยากร   6,000    
 - ค่าของว่าง   6,000    

1.3 กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจครูและ
บุคลากร 

- - 60,200  
  

 - ค่าแสดงความยินดี เยี่ยมไข้ เยี่ยม
คลอด 

  10,000  
  

 - ค่าแสดงความเสียใจ   20,000    
 - ค่าของขวัญวันเกิด 161 200 30,200    

รวมทั้งสิ้น 113,000 -  113,000  
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ครู มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนา และมีเพียงพอ 
    2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา ให้มีสมรรถนะตรงกับวิชาชีพ กับงานที่รับผิดชอบ 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
    1. ร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    2. ร้อยละ 100 ของความพึงพอใจ 
 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
        ปัญหา ความรับผิดชอบในงานของบุคลากร บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงาน แต่ยังขาดวินัย ความ
รอบคอบเอาใจใส่ในเชิงลึกกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
        เป้าหมาย ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนางาน การดูแลรักษาสิทธิ์ ให้คำปรึกษา/บริการ การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงบุคลากรให้ได้มากท่ีสุด  
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 

(นายทินกร กระมล) 
 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
กิจกรรม  งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
กลุ่มงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 

สนองนโยบายและจุดเน้น     สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของกระทรวงศึกาธิการ 

สนองยุทธศาสตร์      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่  1  

สนองกลยุทธิ์       โรงเรียน  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

ลักษณะของโครงการ       ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม และคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา  2665 
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนราชวินิต      
งบประมาณ  239,035 บาท 
**************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบที่ทางราชการกำหนด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบ
การปฏิบัติ สามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง  และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของโรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานยานพาหนะและ

งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 

3.  เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วนดำเนินการตามแผน 

4. เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

6. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ 
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3.1.1 ทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุก
งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนร้อยละ 100 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

3.1.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ได้รับการบริการจำนวน ร้อยละ 100 
 

3.2  เชิงคุณภาพ 
  การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  4.  รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได ้ อ่ืนๆ   

1. งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

     

1 กระดาษถ่ายเอกสารเอ4  80 แกรม   200 รีม 106 งบวิชาการ  - - 
2 กระดาษ A 6 ขนาด 180*210 มม. 80 แกรม   40 รีม 70 2,800  - - 
3 หมึกชนิดกล่อง  HP LaserJet  83 A 6 กล่อง 2,640 16,240  - - 
4 หมึกชนิดกล่อง  HP LaserJet  83 A 6 กล่อง 2,640 16,240  - - 
6 หมึกชนิดกล่อง  HP LaserJet  30 A 4 หลอด 2,460 9,800  - - 
6 หมึกชนิดเติม 4 สี   20 ชุด 1,284 25,680  - - 
7 แฟ้มสันหนา  3”ตราช้าง 100 60 6,000  - - 
8 แฟ้มเสนอเซ็น 6 เล่ม 200 1,200  - - 
9 แฟ้ม 2 ห่วงหนา  3.6  เซนติเมตร 12 แฟ้ม 66 780  - - 
10 แฟ้มเสนองาน 6แฟ้ม 36 210  - - 
11 แฟ้มโชว์เอกสาร A 4 24 40 960  - - 
12 แฟ้มพลาสติก 2 ห่วง หนา 3 นิ้ว 30 อัน 60 1,600  - - 
13 แฟ้มซองใส A 4  (12/แพค) 2 แพค 40 80  - - 
14 ลิ้นแฟ้มพลาสติก  20 ซม. (60/แพค) 2 แพค 132 264  - - 
16 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 (1,000 ตัว/

กล่อง) 
240 
กล่อง 

7 1,680 
 

- - 

16 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 36 ( 1,000 ตัว/กล่อง) 240 กล่อง 16 3,840  - - 

17 เครือ่งเย็บกระดาษ Max เบอร์ 60 2 อัน 260 620  - - 
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ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน รายได ้ อื่นๆ   

18 เครื่องเย็บกระดาษ Max เบอร์ 10 2 อัน 60        100  - - 
19 ซองขาวพับสองมีครุฑ (60/ห่อ) 2 ห่อ 76 160  - - 
20 ซองขาวพับสองไม่มีครุฑ (60/ห่อ) 2 ห่อ 76 160  - - 
21 ซองขาวพับสี่ มีครุฑ (60/ห่อ) 2 ห่อ 36 70  - - 
22 ซองขาวพับสี่ ไม่มีครุฑ (60/ห่อ) 2 ห่อ 36 70  - - 
23 ซองน้ำตาล A 4 ขยายข้างมีครุฑ 2 ห่อ 226 460  - - 
24 ซองน้ำตาล A 4 ไม่ขยายข้างไม่มีครุฑ 2 ห่อ 226 460  - - 
26 ซองน้ำตาล A 4 ไม่ขยายข้างมีครุฑ 2 ห่อ 160 300  - - 
26 ซองน้ำตาล A 4 ขยายข้างไม่มีครุฑ 2  ห่อ 160 300  - - 
27 ซองน้ำตาล F 4 ขยายข้างมีครุฑ (60/ห่อ) 1 ห่อ 260 260  - - 
28 สก๊อตเทปใส 12 ม้วน 26 300  - - 
29 เทปผ้า แลคซีน 2  ½ นิ้ว 10 ม้วน 66 660  - - 
30 คอมพิวเตอร์งานการเงิน 2 ชุด 40,000 40,000  - - 
31 เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 เคร่ือง 10,000 10,000  - - 
32 พัสดุสายชั้น   100,000  - - 

 รวมเป็นเงิน 239,035  -  

 

6. กิจกรรมหลัก 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงบประมาณ ตลอดปีการศึกษา นางสาวนารีนาถ โพธิ์เอม
นางสาววนิดา กิจจา 
นางสาวแสงระวี สงัมณีโชติ 

2 สรุป ติดตาม ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 

   

 
6.  ผลผลิต  (Output) 
 งานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบทำให้การดำเนินงานถูกต้อง
ตามระเบียบ  
7.  ผลลัพธ์  (Outcome) 
 การบริหารงานภายในโรงเรียนเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
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8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายใน
โรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
 ปัญหา  

1. เพิ่มเติมการดำเนินงานงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ                                                                                                                             
2. สนับสนุนและส่งเริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย 
 1. ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. งานการเงินงานบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบและเป็นปัจจุบัน เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา จัดทำได้รวดเร็วขึ้น 
 3. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 4. ช่วยอำนวนความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ผู้ปกครอง และครู ในเรื่องต่างๆได้ 
 

ผู้เสนองานโครงการ 
 
 

( นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม ) 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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ชื่องาน/กิจกรรม   ทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต 
แผนงาน   การบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
สนองกลยุทธสพป.กทม. ข้อที่ 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สนองกลยุทธ์ สถานศึกษา ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ลักษณะงาน               ต่อเนื่อง        ใหม ่
ผู้รับผิดชอบ   ครูมานพ  เอ่ียมสอาด  และคณะกรรมบริหารทุนพระราชทาน 
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 2664 - 31 มีนาคม 2666 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิตทั้ง 8 แห่ง เป็นทุนที่พระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะสถานศึกษา เป็น
ทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งจัดตั้งเป็นทุน และให้มีการบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเป็น
รายโรงเรียนไป เพ่ือให้มีดอกผลเพิ่มข้ึน สามารถจัดสรรเป็นทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนดีเยี่ยม นักเรียน
ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในโรงเรียนในพระองค์ และโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น โรงเรียนจิตรลดา 
โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชประชาสมาสัย    เป็นต้น แล้ว เสด็จฯ ไปพระราชทานทุน
เหล่านี้ด้วยพระองค์เอง พระราชทานทุนละ 600 บาท 700 บาท หรือ 900 บาท ตามแต่ระเบียบว่าด้วยทุน
พระราชทานที่คณะกรรมการบริหารทุนโรงเรียนเหล่านั้นกำหนดไว้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นพลเมืองดี 
มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  ผลผลิต (Outputs) 
   2.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนราชวินิต ทั้ง 8  
แห่งได้รับทุนพระราชทาน 
   2.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนของโรงเรียนราชวินิต ทั้ง 8  แห่ง มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน 
    2.1.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนของโรงเรียนราชวินิต ทั้ง 8  แห่ง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
     2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   2.2.1  ผู้เรียนของโรงเรียนราชวินิต ทั้ง 8  แห่ง เห็นความสำคัญของทุนพระราชทานและเกิดความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
   2.2.2  ผู้เรียนของโรงเรียนราชวินิต ทั้ง 8  แห่ง มีความภาคภูมิใจและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำ
ความรู้มาพัฒนาประเทศชาติ 
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3. เป้าหมาย 
    3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 100  นำทุนพระราชทานไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน 
  3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความภาคภูมิใจในการรับทุนพระราชทาน 
  3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
  3.1.4  ผู้สอนร้อยละ  100  เห็นความสำคัญของทุนพระราชทาน 
    3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  ผู้เรียนนำทุนพระราชทานไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาร้อยละ 100 
  3.2.2  ผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดศักยภาพ 
4. รายละเอียด/ดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1    - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
   - ประชุมวางแผนเสนอกิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะทำงาน 

พ.ค. 64 
รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป 
ประธานสายชั้น 
 

2. - ประชุมวางแผนเสนอกิจกรรม 
มิ.ย. 64 

รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป 
ประธานสายชั้น 

3. - ดำเนินการประชุมย่อย 
 

ก.ค. 64 รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป 
ประธานสายชั้น 
คณะกรรมการบริหารทุนพระ
ราชโรงเรียน ราชวินิต ทั้ง  8 
แห่ง 

4. - ดำเนินการประชุมใหญ่ 
- นำนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุน 

ส.ค.-ธ.ค.64 ผู้อำนวยการโรงเรยีนราชวินิต ทั้ง 8 
แห่ง 
รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป 
ประธานสายชั้น 
คณะกรรมการบรหิารทุนพระราช
โรงเรียน ราชวินิต ทั้ง  8 แห่ง 

6. - สรุปผลการดำเนินการ ม.ค.-ก.พ.66 คณะกรรมการบริหารทุนพระ
ราชโรงเรียน ราชวินิต 

6. - รายงานผลการดำเนินงาน มี.ค. 66 คณะกรรมการบริหารทุนพระ
ราชโรงเรียน ราชวินิต 
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6. รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ   164,360  
4. รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ที่มาของงบประมาณ 

รายหัว รายได้ อื่นๆ  

1.ทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต       
 1. เงินสมทบทุนพระราชทาน 1  100,000 - - ✓ 
 2. เงินทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย 1  10,000 - - ✓ 
 3. ค่าอาหาร 260 60 11,600 - - ✓ 
 4.น้ำดื่ม 20 38 760 - - ✓ 
 6. ค่าอาหารว่าง 60 36*2 3,600 - - ✓ 
 6. ค่าน้ำมันรถตู้ 3 600 1,600 - - ✓ 
 7. ค่าโล่เกียรติคุณ 28 730 20,440 - - ✓ 
 8. ค่าแฟ้มเกียรติบัตร 28 60 1,680 - - ✓ 
 9. ค่าเข็มและกล่อง 12 80 960 - - ✓ 
 10. ค่าเกียรติบัตร 134 10 1,340 - - ✓ 
 11. ค่าถุงทอง 89 30 2,670 - - ✓ 

รวมเป็นเงิน 164,360 - - 164,360  
 

6. การประเมินผล 

 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

ผู้เรียนร้อยละ 100  นำทุนพระราชทานไปใช้ใน
การศึกษาเล่าเรียน 
ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความภาคภูมิใจในการรับ
ทุนพระราชทาน 
ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  
ผู้สอนร้อยละ  100  เห็นความสำคัญของทุน
พระราชทาน 

สอบถาม 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1. ผู้เรียนของโรงเรียนราชวินิตทั้ง 8 แห่ง นำทุนพระราชทานไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาอย่าง
แท้จริง 
 7.2. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ ศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนราชวินิต ทั้ง 8  แห่ง มีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

  (นายมานพ  เอ่ียมสอาด  ) 
ตำแหน่ง ครู 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน              โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
กลุ่มงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ. ข้อที่ 6 

     มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่  6 

   โรงเรียน  ข้อที่6 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สนองกลยุทธ์ 

ลักษณะของโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม และคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณอ่ืน ๆ    
ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา  2565 
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนราชวินิต     
งบประมาณ  -  บาท  
**************************************************************************** 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 8  ซึ่งกล่าวถึง ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา มาตรา 48 ให้มีการระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน องค์ การเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื ่น และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา   และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้การจัดการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 18 
สถานศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ดังนั ้นทางโรงเรียนราชวินิต จึงได้เห็นความสำคัญของการระดมทรัพยากรเพื ่อนำมาใช้ในการจัด
การศึกษา และสนองนโยบาย จึงได้ร่วมมือกับชุมชนจัดทำ โครงการระดมทรัพยากรระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษาขึ้น เพ่ือจัดสรร จัดหาทรัพยากรนำมาใช้ในการจัดการศึกษา  
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2.3 เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.4 เพ่ือให้ชุมชนเห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
 3.6  เชิงปริมาณ 
  3.1  มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาร้อยละ 80 
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            3.2  มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร้อยละ 80 
            3.3 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ100 
            3.4 ชุมชนร้อยละ100 เห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนและชุมชนร่วมดำเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
4.  รายละเอียดงบประมาณ 
 - 
 
5. กิจกรรม / วิธีดำเนินการ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม ราชวินิตร่วมใจ 
1) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2) จัดกิจกรรม ราชวินิตร่วมใจ เพื่อหาทรัพยากรทาง
การศึกษาให้แก่โรงเรียน 
3) จัดทำรายงานผลเผยแพร่ 
4) สรุปผลการดำเนินงาน 

 
พ.ย. 64 
ธ.ค. 64 

 
ม.ค. 65 
ม.ค. 65 

 
- 

2. ระดมทุนการศึกษางานเทศน์มหาชาติ 
1) แต่งตัง้คณะทำงาน 
2) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
3)เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางภาคีเครือข่ายจัด 
4)ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากภาคีเครือข่าย 
5) จัดส่งหนังสือขอบคุณ 
6) สรุปผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 65 
มิ.ย. 65 

ตลอดปีการศึกษา 
มิ.ย. 65 
ต.ค. 65 
มี.ค. 65 

- 

3.. ระดมทุนการจัดการศึกษา 
1) แต่งตั้งคณะทำงาน 
2)ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
3)จัดงานวันกำเนิดโรงเรียนโดยจัดทำบุญ 
4) สรุปผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 65 
มิ.ย. 65 
มิ.ย. 65 
มิ.ย. 65 

- 
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6.  ผลผลิต (Output) 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและจัดการศึกษากับโรงเรียน 

7.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และชุมชนเห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 
 

8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
9. ปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 
 ปัญหา  

6. ผู้ปกครองและชุมชนยังขาดความเข้าใจในระบบการบริหารงานในบางส่วน โดยมีผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

 เป้าหมาย 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
  

ผู้เสนอโครงการ 
 

( นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม ) 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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โครงการ/งาน  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โรงเรียนสุจริต 
กิจกรรม 1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนต้านทุจริตศึกษา 
 2. กิจกรรม Best ผู้บริหาร ครูและนักเรียน  
 3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 4. กิจกรรมการประเมิน ITA Online  
กลุ่มงาน    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์        สพฐ. ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์    โรงเรียน  ข้อที่ 1  
ลักษณะของโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2664 – 30 กันยายน 2665 
สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนราชวินิต 
งบประมาณ    -   บาท 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการ “โรงเรียนสุจริต” อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2556 นำร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียน  
(225 เขตพ้ืนที่การศึกษาๆละ 1 โรงเรียน) เป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและ
รณรงค์เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างตอ่เนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม 
ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต  

โรงเรียนราชวินิต   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้จัดทำโครงการ
นี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับ
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและเม่ือมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนนำในการ
ขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม 
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 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง 
สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 
 2.3 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการป้องกันการทุจริต 
 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  
       ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในโรงเรียนร้อยละ100 

3.2 เชิงคุณภาพ  
      ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
และป้องกันการทุจริต 
4. รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

ที่มาของงบประมาณ 

รายหัว รายได ้ อื่นๆ   

1.โครงการโรงเรียนสุจริต       

1 เครื่องพิมพ์  2 เครื่อง  5,000 10,000 -  - 
2 คอมพิวเตอร์งานการเงิน 1 ชุด 35,000 35,000    
3 อุปกรณ์สำนักงาน    8,000    
 รวม 53,000 บาท 

 
6.  รายละเอียดกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมความพร้อม เมษายน-พฤษภาคม 
2665 

 

2 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA โรงเรียน    
2.2 ดำเนินการประเมินโครงการ  
2.3 สรุปผลการประเมินโครงการ 

เมษายน-พฤษภาคม 
2665 
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6. การประเมินผล 

ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
 - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล     ในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” อย่างต่อเนื่อง 

-สังเกต 
-การรายงานผล 
-การประเมิน 
-นิเทศติดตาม 

-แบบประเมินผล 
-แบบนิเทศติดตาม 

เชิงคุณภาพ 

-ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มี 

กระบวนการเรียนรู้  ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อย ู ่อย ่างพอเพียง    ม ีจ ิตสาธารณะ ย ึดมั ่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบ
และวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
และป้องกันการทุจริต 

 
-สังเกต 
-การรายงานผล 
-การประเมิน 
-นิเทศติดตาม 

 

-แบบประเมินผล 

-แบบนิเทศติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนปราศจากคอร์รัปชัน สามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
7.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความตระหนักรู้และสมารถปฏิบัติตนตามแนว

ทางการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต 
 7.2 โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริต 

 ผู้เสนองานโครงการ 
 

 
( นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม ) 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
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ส่วนที่ 4 

การกำกับติดตาม  ประเมนิผล  ตรวจสอบ 
 

 แผนปฏิบัติการ 2563  ได้จัดระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบและรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดังนี้ 

 1. การกำกับ ติดตาม 

  1.1 กำหนดรูปแบบการกำกับติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

  1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม 

 2. การประเมินผล 

  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

  2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล 

  2.3 ดำเนินการประเมินผลทั้งก่อนดำเนินโครงการเพ่ือดูแลความเป็นไปได้ ระหว่าง

ดำเนินการเพ่ือประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการดำเนิน และเม่ือสิ้นสุดโครงการเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการ 

 3. การตรวจสอบ 

  3.1 การตรวจสอบตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

  3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  อุปสรรคและหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 

 4. การรายงานผล 

   4.1 รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

  4.2 เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรมในปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะทำงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุง แก้ไข กำหนดทิศทางจัดการศึกษา 

     4.3 เมื่อสิ้นปีการศึกษา  โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ต่อหน่วยงาน

บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 

 


