
                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 1 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนราชวินิต 
ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 วัดผลและ
ประเมินผล
การศึกษา 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบ การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้บริการด้านการจัดบริการข้อมูล  สารสนเทศและ
เอกสารในงานวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ 

90%   ๗1,00๐ ๗๐,๖๕๐ 

2 นิเทศภายใน
โรงเรียน 
 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้   
3. เ พ่ือให้ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกันในการ
ปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และนักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

100%   6,๕๐๐ 6,๕๐๐ 

 
 
 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 2 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

3 ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่องเข้มแข็ง   
๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
๔. เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่มุ่ง 
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๕. เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน   
๖. เพ่ือให้โรงเรียนมีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
๗. เพ่ือให้โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
๘. เพ่ือให้โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๙. เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

80%   1๗,๘00 1๗,๘00 

 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 3 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

  ๑๐. เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

4 งานทะเบียน
นักเรียน 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโครงการสอดรับกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ที่เน้นการ
ปฏิรูปการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานให้มีกระบวนการการจัดการศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันโลกให้
ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
2. เ พ่ือสนองนโยบายของทางโรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
3. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนได้มี
โอกาสได้รับการศึกษาอย่าง เสมอภาค และมีคุณภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
5. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบสารสนเทศนักเรียนโดยมีการ
จัดระบบการบันทึก การรายงานผล การส่งต่อข้อมูลของและ
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการ
ตรวจสอบข้อมูล  
 

100%   11,360  

5 งานสนับสนุนกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียน   75%   657,870 ๑๕๙,๔๗๐ 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 4 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

6 งานห้องสมุด 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า
และเลือกอ่านหนังสือได้ตรงกับความสนใจ 
๒. เพ่ือให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

80%   130,000 130,000 

7 งานรับนักเรียน ป.1,
ม.1 และ ม.4 ปี
การศึกษา 2564 

1. เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียน เป็นไปตามแผนที่
โรงเรียนก าหนด 

90%   45,000 45,000 

8 งานแผนงานและ
สารสนเทศ 

๑. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการะจ าปีของโรงเรียน 
๒. เพ่ือเก็บข้อมูลตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
๓. เพ่ือกรอกข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ 
๔. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสรสนเทศท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  ของโรงเรียน 

80%   10,000 
 

10,000 
 

9. การศึกษาพิเศษ 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  ในโครงการครู
การศึกษาพิเศษขอดูแล 
2. เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ให้ช่วยเหลือตนเอง  และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
3. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง มีความ
เข้าใจตรงกันในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษที่เข้ามาเรียนรวม 

80%   10,000 9,815 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 5 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
  4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ .ร .บ .การศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 

2542 
     

10 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสู่ความ
เป็นสากล 

๑.  เ พ่ือส่ ง เสริมให้ครู ใช้กระบวนการวิจัยมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

80%   ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ 

11 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ RT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน สูงกว่าระดับประเทศ  
3. เพ่ือให้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน สูงกว่าระดับประเทศ 
4. เพ่ือให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น  
5. เพ่ือให้การจัดสอบ RT , NT และ O-NET เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

85%   ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๓๐ 

 
 
 
 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 6 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
12 โครงการนิทัศน์

การศึกษาราชวินิต 
1. เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการ 
พัฒนาการศึกษา           
2. เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน           
3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ           
4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร 
หน่วยงานอื่น ๆ 

100%   65,๐๐๐ 65,๐๐๐ 

13 โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
มาตรฐานสากล
(OBECQA) 

๑. ครูผู้สอนความสามารถพัฒนาหลักสูตรและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับการเรียนการสอน
ให้เป็นมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าที่มี
คุณภาพการศึกษาสูง 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น เป็นมาตรฐานสากล มีความทันสมัย  สนองตอบ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน   
 

85%   ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 7 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
  3.  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาไป

พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับประเทศ 
4. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น เป็นมาตรฐานสากลทันสมัย ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
สร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

     

14 งานสนับสนุนกลุ่ม
สาระเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. เพ่ือจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ให้ผู้เรียนมีสื่อประกอบการ
เรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

75%   18,400 18,400 

15 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑. เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้เข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งในและนอกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัด มาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. เพ่ือส่งเสริมทักษะ ความรู้ ต่อยอดความเป็นอัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนด้านภาษาไทย 

75%   30,500   28,4๐0 

 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 8 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
16 ลูกราชวินิตเก่งกาจ

ภาษาไทย 
1. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้และสืบสานมรดกทาง
วรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจถึง
คุณค่าของวัฒนธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พระชีวประวัติและผลงานของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
4. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการคัดลายมือผู้เรียนให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ อย่างประณีต สะอาดเป็นระเบียบ ชัดเจน 
รวดเร็ว และอ่านเข้าใจง่าย 
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
6. เพื่อฝึกทักษะการพูดให้ผู้เรียนมีความม่ันใจและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมต่อหน้าประชุมชน  
7. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง อย่างมีมารยาท 
8. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางทักษะการเขียน
แก่ผู้เรียนตามศักยภาพ 

75%   ๔3,300 35,210 

 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 9 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

17 งานศูนย์วิชาการ
คณิตศาสตร์ 

๑. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน หรือผู้ที่สนใจ  
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถแข่งขัน
ได้ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ 
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 

80%   ๑๕๔,๔๐๐ ๑๕๔,๔๐๐ 

18 ส่งเสริมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ความรู้ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายของโรงเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถแข่งขัน
ได้ทั้งภายในประเทศและระดับนานชาติ 
3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 

80%   109,237 109,237 
 

19 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

80%   8,900 8,9๐๐ 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 10 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

20 ส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่สากล 

๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ใน
ระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ สพฐ.  จน
สามารถแข่งขันเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
๔. เพ่ือสร้างเสริมนิสัยผู้เรียนแยกประเภทขยะและการก าจัด
ขยะชีวมวลเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนได้ 

80%   ๑๒๐,๓๐๐ ๑๒๐,๓๐๐ 

21 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑. เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้เข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งในและนอกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัด มาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. เพ่ือส่งเสริมทักษะ ความรู้ ต่อยอดความเป็นอัจฉริยภาพ
ของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

80%   ๑๐,๖๐๐ ๑๐,๖๐๐ 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 11 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

22 โครงการเรียนรู้
วัฒนธรรมในต่าง
แดน 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และสร้าง
โอกาสให้นักเรียนเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
3. เพื่อให้นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

70%   13,50๐ 13,500 

22 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียน   
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจดจ าค าศัพท์ เพิ่มทักษะใน
การสะกดค า และน าค าศัพท์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถด้านการแข่งขันสู่
ความเป็นเลิศท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ท าให้
นักเรียนสามารถน าศักยภาพที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก และสร้างโอกาสให้
นักเรียนสามารถน าทักษะภาษาด้านการสื่อสารไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม 
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้
พ้ืนฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

70   ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 12 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

23 โครงการราชวินิตท า
ดีด้วยหัวใจ เทิดไท้
องค์ราชัน 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

100%   ๒๓๑,๖๒๐ ๒๓๑,๖๒๐ 

24 โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๑. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม คารวะ
ธรรม และสามัคคีธรรม  
๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

100%   ๓๗๓,๔๐๐ ๓๗๓,๔๐๐ 

25 โครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา                 
(โครงการโรงเรียน
สุจริต) 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ 
ประการ ตามหลักสูตร 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

100%   219,500 219,500 



                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๕  โรงเรียนราชวนิิต : 13 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

26 งานสนับสนุนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการอ านวยความสะดวกและ
เพียงต่อผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และ
เตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

100%   28,000 28,00 

27 งานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้เรียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรมพลศึกษา 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก-ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

100%   8,500 8,500 

28 โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนมีสว่นร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขในโรงเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติดและ
อบายมุข 

100%   21,000 21,000 

29 โครงการพัฒนา
ทักษะกีฬา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานการเล่นกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
ได้ตามศักยภาพของตนเอง 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง  
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนชอบและรักการออกก าลังกายตลอดจนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

100%   244,370 244,370 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 4. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย 
 5. เพ่ือรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่จัดขึ้น 

30 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ป้องกันอุบัติเหตุใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและดูแลสุขภาพอนามัย
ของร่างกายให้ห่างไกลโรค   
2. เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนจากการเล่นและ
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

100%   15,000 15,000 

31 งานสนับสนุนกลุ่ม
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑. เพ่ือจัดซื้อ  ซ่อม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับ
การเรียนการสอน 
๒. เพ่ือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 

100%   120,000 120,000 

32 โครงการเรียนรู้สู่
งานอาชีพเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์และสร้างชิ้นงาน
ต่าง ๆ ได้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานฝีมือให้กับนักเรียน  
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างงานอาชีพ 
4. เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและคัดเลือกเข้า
ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ด้านงานอาชีพภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

100%   49,470 49,470 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

33 โครงการเรียนรู้สู่
เทคโนโลยี 

๑. ส่งเสริมความสามารถทางด้าน Coding ของนักเรียน 
2. ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีด้านโปรแกรมประยุกต์ 
3. ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขัน
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

100%   65,750 65,750 

34 งานสนับสนุนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

๑. เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการเรียนการสอน 
๒. เพ่ือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน อ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาการเรียนการสอน 

๓. เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอต่อผู้เรียน 
๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวงดนตรี
โยธวาทิต และเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่าง ๆ ของวง
ดนตรีโยธวาทิต 

100%   ๑๗๔,00 ๑๗๔,00 

35 โครงการพัฒนา
เสริมศักยภาพนาฏดุ
ริยางคศิลป์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้านดนตรีไทย
และวงโยธวาทิต 
๒. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการแสดงดนตรี-
นาฏศิลป์ และส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ตามความถนัด 

100%   ๓๐๐,๖๖๕ ๓๐๐,๖๖๕ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

36 งานสนับสนุนกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
ส าหรับการเรียนการสอน 
 2. เพ่ือพัฒนาสื่อและนวัตกรรม อ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
3. เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เพียงต่อผู้เรียน 

100   103,600 103,600 

37 เสริมสร้างทักษะ
ชีวิต และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๒.๑ ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างรอบ
ด้าน ทั้งร่างกาย/อารมณ์/สังคม/สติปัญญา 

2.2 ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

100%   251,115 251,115 

38 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีชีวิต และส่งเสริม
กระตุ้นการเรียนได้ทุกสถานที่ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการใช้
แหล่งการเรียนรู้    

100%   9๐2,๐๐๐ 9๐2,๐๐๐ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

39 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 

๑.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ  
เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ และมีสาระจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้รับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
๒.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  ผลงาน การ
เปลี่ยนแปลง  ความส าเร็จของครู นักเรียน บุคลากร และ
โรงเรียน ให้ชุมชนรับทราบความความเคลื่อนไหว สามารถ
สร้างภาพพจน์  ความเลื่อมใส และทรรศนะคติที่ดีเกิด
ประโยชน์แก่โรงเรียน 
3.  เพ่ือจัดระบบ และปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้เป็น
รูปธรรมชัดเจนและด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

100%   63,000 63,000 

40 งานอนามัยและ
พยาบาลโรงเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องด้านการดูแลสุขภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รู้จักการดูแล 
ป้องกันและรักษาตนเองด้านสุขภาพและสุขศึกษาเพ่ือห่างไกล
โรค 
3. เพื่อปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายด้วยตนเอง และสิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อให้มีวัสดุส านักงานและอุปกรณ์บริการมีใช้อย่าง
เพียงพอและอยู่สภาพสมบูรณ์ 

100%   150,389 150,389 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

41 โครงการงาน
โสตทัศนูปกรณ ์
ระบบสารสนเทศ 

๑.  เพ่ือให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ แก่การให้บริการครูและนักเรียนในงานกิจกรรมต่าง 
ๆของโรงเรียน 
๒.  เพ่ือให้บริการจัดการ ระบบสื่อและเผยแพร่ความรู้ ผ่าน
โทรทัศน์วงจรปิด (Home Room) 
๓.  เพ่ือใช้ในงานผลิตสื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  เพ่ือบ ารุงรักษาระบบอุปกรณ์ให้พร้อมในการใช้งานอยู่
เสมอ 
๕.  เพ่ือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู 
ทรัพย์สินของโรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาขอภาพกล้อง
วงจรปิด 

100%   382,98๐ 382,98๐ 

42 งานธุรการ ๑.  เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา จนถึงการท าลายเอกสารหรือหนังสือราชการอย่าง
เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
๒.  เพ่ือพัฒนางานสารบรรณการรับ การส่ง การเก็บรักษา 
หนังสือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นระบบ  รวดเร็ว 
ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียน
ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

100%   ๕๓,๐๒๐ ๕๓,๐๒๐ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๔. เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึด
ความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของราชการ 
 ๕. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน
ธุรการให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

43 โครงการเครือข่าย
ร่วมใจพัฒนา
โรงเรียนและชุมชน  

1. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
กิจการของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก าหนด 

100%   ๑๙๗,๘๓๕ ๑๙๗,๘๓๕ 

44 พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

๒.๑  ผลผลิต (Outputs) 
 ๒.๑.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี 
คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
  ๒.๑.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๑.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
๒.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

100%   107,200 107,200 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 ๒.๒.๑  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ “ดี เก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุขตลอด 
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

45 โครงการเยาวชน
รักษ์พงไพรใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

๑.  เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้เยาวชนเห็น
ถึงคุณค่าทรัพยากร เกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติในโรงเรียนราชวินิต และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

100%   ๑๒,๗๘๓ ๑๒,๗๘๓ 

46 โครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

๑.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียน
ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
๒.  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งาน
พัสดุและสินทรัพย์ งานยานพาหนะและงานระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
และมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.  เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุม
ภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง โปร่งใสและก ากับ
ติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 

100%   234,354   234,354   
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๔. เ พ่ือให้ โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
๕. เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและพัฒนาโรงเรียน 

47 โครงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 

1. เพ่ือระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
3. เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4. เพ่ือให้ชุมชนเห็นความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 

100%   - - 

48 โครงการโรงเรียน
สุจริต 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
รวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ 
ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 

3. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนในการป้องกันการทุจริต 

100%   - - 

49 ทุนพระราชทาน
โรงเรียนราชวินิต 

     ๒.๑  ผลผลิต (Outputs) 100%   - - 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

   ๒.๑.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
และชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนราชวินิต ทั้ง ๘  แห่งได้รับทุน
พระราชทาน 
   ๒.๑.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนของโรงเรียนราชวินิต 
ทั้ง ๘  แห่ง มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน 
    ๒.๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนของโรงเรียนราชวินิต 
ทั้ง ๘  แห่ง มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
     ๒.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ๒.๒.๑  ผู้เรียนของโรงเรียนราชวินิต ทั้ง ๘  แห่ง 
เห็นความส าคัญของทุนพระราชทานและเกิดความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
   ๒.๒.๒  ผู้เรียนของโรงเรียนราชวินิต ทั้ง ๘  แห่ง มี
ความภาคภูมิใจและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อน าความรู้มา
พัฒนาประเทศชาติ 

50 พัฒนาบุคลากร ๑  ครูทุกคนมีสมรรถนะตรงวิชาชีพกับงานท่ีรับผิดชอบ 
๒  ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓  ครูทุกคนปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 

100%   - - 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

(บาท) 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

51 โครงการวินัยจากใจ
เด็ก 

1. ผลผลิต (Outputs) 
 1.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวันได้ผ่านเกณฑ์  
 1.2  นักเรียนได้รับการฝึกอบรม และปลูกฝัง
จิตส านึกให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 1.3  นักเรียนมีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกา 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง 
    2.  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 2.1  นักเรียน มีทักษะในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม  
          2.2  นักเรียน ได้รับการฝึกอบรมและปลูกฝัง
จิตส านึกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

100%   - - 
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