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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็น
คู่มือ     ในการบริหารจัดการศึกษา ในการตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาทุกๆ ด้าน  การศึกษาที่มีคุณภาพย่อม
น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้วิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการตามขอบข่ายงานและโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียน  
 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้  ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติให้
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบและแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   
      
        
                    โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
                       30 กันยายน  2563 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

ชื่อโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ตั้ง  เลขที่ 1  หมู่  2  ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปิดสอนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  39  ไร่  152  9/10  ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการ อ าเภอจอมบึง 
    - ต าบลจอมบึง    หมู่ที่ 1-13 
    - ต าบลรางบัว    หมู่ที่ 1-15 
    - ต าบลปากช่อง   หมู่ที่ 1-15 
    - ต าบลเบิกไพร    หมู่ที่ 1-6 

โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ตั้งขึ้นเพ่ือ
ยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นอ าเภอจอมบึง  ให้ถึงชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
เป็นการประหยัดเศรษฐกิจของครอบครัวที่อัตคัดขัดสน  แต่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 

นำยเอ้ือม  อินโท  ศึกษาธิการอ าเภอจอมบึง  เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการขอจัดตั้งเมื่อ  ปี
การศึกษา 1503 แต่ไม่เป็นผลส าเร็จเพราะมีอุปสรรคบางประการ ต่อมาปีการศึกษา 
2506 จึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งและเปิดท าการสอนได้ โดยตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอ าเภอ
ปัจจุบัน  เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีแรกเปิดสอนเฉพาะ ม.ศ.1 และขยายขึ้นปีละชั้นจนถึงชั้น ม.ศ.3 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนเปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 1506 โดยมี  นำยพิชัย ศรี
โสภำ  เป็นผู้รักษาราชการในต าแหน่งครูใหญ่ตรี และเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.1506  
กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายพิชัย    ศรีโสภา  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 
2  มีนาคม พ.ศ. 2507 
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ปัจจุบันโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์   สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน ๑๑๘ คน นักเรียนจ านวน ๑,๗๐๘ คน จ านวนห้องเรียน ๕๑ 
ห้องเรียน โดยมี  นายสมยศ บุญเจริญ  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ค ำขวัญของโรงเรียน (คติพจน์) 
          ทนฺโต  เสฏโฐ  มนุสฺเสสุ   
          ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผูป้ระเสริฐในหมู่มนุษย์ 
 

อัตลักษณ์ 
        การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  

เอกลักษณ์ 
        สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 
 

   ตรำสัญลักษณ์ 

 

อักษรย่อ ค.ร. สีน้ ำเงิน    เป็นตัวแทนโรงเรียน 
ใบช่อชัยพฤกษ์สีเขียว     แสดงถึงชัยชนะ 
ลำยพุ่มข้ำวบิน             หมายถึงความรู้และความดีของศิษย์ 
เปลวรัศมีสีแดง  หมายถึงผลแห่งความรู้และความดีที่ 
 แผ่กระจายไปในทุกสารทิศ 
เลข 2506   เป็นหมายเลขปีที่สถาปนาโรงเรียน

ประทับ 
 ชื่อเต็มของโรงเรียน  บนผืนริบบิ้นสี

แดง 
                         สีประจ ำโรงเรียน          น้ าเงิน – เหลือง 
                         ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน       ดอกพิกุล 
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ที่ตั้งและแผนที่กำรเดินทำง 

 
ที่ตั้งโรงเรียน         เลขที่ 1  หมู่ 2  ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง   
                               จังหวัดราชบุร ี70150 
ขนาดโรงเรียน       ขนาดใหญ่  
จ านวนพื้นที่   39  ไร่  152  9/10  ตารางวา 
เปิดสอนระดับ   มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

          การเดินทางของนักเรียน  ไป – กลับ 
 
ลักษณะท่ีตั้งของโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 
  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีเป็นชุมชนเมือง มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้  

- ทิศเหนือ   ทุ่งนา 
- ทิศใต้   ถนนจอมบึง-ราชบุรี 
- ทิศตะวันออก  บ้านเรือนราษฎร 
- ทิศตะวันตก   บ้านเรือนราษฎร 

 
สภาพพ้ืนที ่เป็นที่ราบสูง ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม 

ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  
ศิลปวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ไทยทรงด า  ผ้าจกรางบัว 
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กำรติดต่อสื่อสำร 
 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    โทร       032-261-390  ต่อ 103 

โทรสาร  032-261-390 
  กลุ่มบริหำรงบประมำณ   โทร       032-261-390  ต่อ 104 
  กลุ่มบริหำรวิชำกำร   โทร       032-261-390  ต่อ 118 
  กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป     โทร       032-261-390  ต่อ 126 
  กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียน  โทร       032-261-390  ต่อ 121 
 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   โทร    032-261-390  ต่อ 127 
 ประชำสัมพันธ์    โทร    032-261-390  ต่อ 101 

Website : www.kuru.ac.th  
E-mail : kururat@ku.ac.th 

 
1.2 ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลทั่วไป 
1) ชื่อ-ที่อยู่ของสถำนศึกษำ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 2      

ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  
รหัสไปรษณีย์  70150  

 โทรศัพท์ 032-261-390 
 โทรสำร 032-261-391 
 e-mail kururat@ku.ac.th 
 Website www.kuru.ac.th 
2) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
3) มีเขตพื้นที่บริกำร              หมู่บ้ำน  
 ได้แก่ ต าบลจอมบึง      หมู่ที่ 1-13 
  ต าบลรางบัว   หมู่ที่ 1-15 
  ต าบลปากช่อง     หมู่ที่ 1-15 
  ต าบลเบิกไพร   หมู่ที่ 1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kururat@ku.ac.th


5 

ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
    
  

 ชื่อ-นามสกุลผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ชื่อ-นามสกุลผู้บริหาร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่   

นายสมยศ  บุญเจริญ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน 

 ชื่อ-นามสกุลรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

ชื่อ-นามสกุลผู้บริหาร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่   

นายสะอาด   สุวรรณสิทธ์ 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 

ชื่อ-นามสกุลผู้บริหาร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่   

นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 
ข้อมูลครูและบุคลำกร 
ตำรำงแสดงข้อมูลครูและบุคลำกร จ ำแนกตำมเพศและระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2562 
 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภท
บุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
อำยุเฉลี่ย 

ประสบกำรณ์
ท ำงำน ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่ำ ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 55 31 
รองผู้อ านวยการ 1 1 - - 2 51 1 
ครูประจ าการ 27 62 1 60 28 40 17 
ครูอัตราจ้าง - 2 - 2 - 44 1 
ครูต่างชาติ 1 2 - 3 - 30 3 
เจ้าหน้าที่ - 5 - 5 - 31 6 
ลูกจ้างประจ า - 1 1 - - 52 28 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 - 2 - - 61 34 
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ยาม 3 - 3 - - 40 10 
คนขับรถ 1 - 1 - - 48 6 
แม่บ้าน - 7 7 - - 45 10 

รวม 
36 79 

15 70 29 43 15 
115 

ที่มา : กลุ่มงานบุคคลากร (ณ วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 
สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

ล ำดับ สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 
คน 

ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./
สัปดำห์) 

1 ฝ่ายบริการ 3 - 
2 ภาษาไทย 9 18 
3 คณิตศาสตร์ 11 19 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 19 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
15 

18 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 20 
7 ศิลปะ 6 20 
8 การงานอาชีพ 8 19 
9 ภาษาต่างประเทศ 13 24 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะ
แนว) 

2 
29 

 รวม 92  
(แหล่งที่มา ฝ่ายบุคลากร (ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

 
ข้อมูลด้ำนนักเรียน (ปีกำรศกึษำ 1/2563) 

ระดับชั้น จ ำนวน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 381 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 357 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 342 

รวม ม.ต้น 1,160 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 247 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 214 
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 249 
รวม 1,754 

(แหล่งข้อมูล ฝ่ายวิชาการ 17 กรกฎาคม 2563) 
เกียรติประวัติโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
ประเภทสถานศึกษา 
 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑. โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี ๑๖ 

๒. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เข้าร่วมการแข่งขันวง
ดนตรีสตริง งานมหกรรมดรุณาวิชาการ “ดรุณา
วิชาการ น าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี 

๓. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพในการส่งเสริมการออมและพัฒนา
การศึกษา ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนเสมือน
จริง 

ธนาคารออมสิน 

๔. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เข้าร่วมการประกวด
วงดนตรีต้านภัยยาเสพติด “PBRU Contest”  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

๕. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้รับรางวัลชมเชย 
สายสามัญ การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรม
ส่งเสริมการออม 
ประปี ๒๕๖๒ 

ธนาคารออมสิน 

๖. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนังสั้นโครงการ 
“ออมยุคใหม่ อย่างไรได้ผล”  

มูลนิธิเบญจมราชาลัย 
(รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

๗. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
การด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จังหวัด
ราชบุรี 

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัด
ราชบุรี 

๘. โรงเรียนคุรุราษฎร์ฯ  เข้าร่วมงานมหกรรม 9 SCI 
2019 “โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่น
บ้านคา” 

โรงเรียนบ้านคาวิทยา 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรหลักสูตร 
 
ตำรำงท่ี ๑๒ ตำรำงแสดงข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนคุรุรำษฎร์
รังสฤษฏ์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

โครงสร้ำงเวลำเรียนโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้ กิจกรรม เวลำเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 
ภำษำไทย  ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณติศำสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยำศำสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม  
 ประวัติศาสตร์  
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดาเนินชีวิตในสังคม  
 เศรษฐศาสตร์  
 ภูมิศาสตร์  

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๓๒๐ (๘ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
 
 

๒๔๐ (๖ นก.) 

สุขศึกษำและพลศกึษำ  ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ศิลปะ  ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี  ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ภำษำต่ำงประเทศ  ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลำเรียน (พืน้ฐำน)  ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม  ปีละไม่นอ้ยกว่ำ ๒๐๐ ชั่วโมง (๕ นก.) ไม่น้อยกว่ำ ๑,๖๐๐ (๔๐ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
        ๑. กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
        ๒.กิจกรรมลูกเสือ 
             ยุวกาชาด และ 
             นักศึกษาวิชาทหาร 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

        ๓. กิจกรรมชุมนุม  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
        ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ  (๑๕) (๑๕) (๑๕) (๖๐) 
รวมเวลำกิจกรรมพฒันำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลำเรียน ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
รวม ๓ ป ี

ไม่น้อยกว่ำ ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
หมำยเหตุ  กิจกรรมเพ่ือสังคม ฯ    ม.ต้น     ๑๕ ชั่วโมง/ปี   
                                                          ม.ปลาย  ๒๐ ชัว่โมง/ปี 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๓ 

โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ( แก้ไขปรับปรุงปี 

๒๕๖๐) 
 

กลุ่มสำระ 
ม.๑ 

แผนกำรเรียน 

วิทย-์คณิต อำชีพ วิทย-์คณิต อำชีพ 

ม.๒ ม.๒ ม.๓ ม.๓ 

พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 

ภาษาไทย ๓ - ๓ - ๓ - ๓  ๓  

คณิตศาสตร ์ ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ - ๓ ๑ ๓  

วิทยาศาสตร ์ ๓ - ๓ - ๓ - ๓ ๑ ๓  

สังคมศึกษา ๔ ๒ ๔ ๑ ๔ ๑ ๔ ๑ ๔ ๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - ๒ - ๒  ๒  

ศิลปะ ๒ - ๒ - ๒ - ๒  ๒  

การงานอาชีพฯ ภาค ๑ ๓ - ๓ - ๓ - ๓ - ๓ ๒ 

ภาค ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๓ ๑ ๓ - ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ 

วิชา IS  (ไม่สังกัดกลุ่มสาระ) - - - ๒ - ๒ - - - - 

รวมทั้งหมด ภาค ๑ ๒๓ ๔ ๒๓ ๔ ๒๓ ๔ ๒๓ ๔ ๒๓ ๔ 

ภาค ๒ ๒๑ ๖ ๒๑ ๖ ๒๑ ๖ ๒๑ ๖ ๒๑ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

รวมชั่วโมง/สัปดาห ์ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวมชั่วโมง/ปี ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ปีละ ๑๕ ชั่วโมง 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔ 

โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑   ( แก้ไขปรับปรุงปี ๒๕๖๐) 

กลุ่มสำระ 

แผนกำรเรียน 

แผนวิทย์ – คณิต แผนภำษำต่ำงประเทศ แผนอำชีพ 

ภำคเรียนที่ 
๑ 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

ภำคเรียนที่ 
๑ 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

ภำคเรียนที่ 
๑ 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 

ภาษาไทย ๒   ๒   ๒  ๒  ๒   ๒   

คณิตศาสตร ์ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓   ๓   ๓   ๓   

วิทยาศาสตร ์ ๘  ๔ ๔ ๒   ๒   ๒   ๒   

สังคมศึกษา ฯ ๓ ๒ ๓  ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒     ๒ ๒     ๒ ๒     ๒ 

ศิลปะ ๑   ๑   ๑  ๑  ๑ (๘)  (๘) 

การงานอาชีพ ฯ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ 
๒ 
(๘) 

๑ 
๒ 
(๘) 

ภาษาตา่งประเทศ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๙ ๒ ๙ ๒ ๑ ๒ ๑ 

รวมพื้นฐาน+ เพิ่มเติม ๒๒ ๗ ๑๖ ๑๓ ๑๖ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

รวมชั่วโมง /สัปดาห์ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ 

รวมชั่วโมง / ป ี ๑,๒๘๐ ๑,๒๘๐ ๑,๒๘๐ 

  
-  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ปีละ ๒๐ ชั่วโมง   
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๕ 

โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑   ( แก้ไขปรับปรุงปี ๒๕๖๐) 

 

กลุ่มสำระ 

แผนกำรเรียน 

แผนวิทย์ – คณิต แผนภำษำต่ำงประเทศ แผนอำชีพ 

ภำคเรียน
ที่ ๑ 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

ภำคเรียนที่ 
๑ 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

ภำคเรียนที่ 
๑ 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 

ภาษาไทย ๒   ๒   ๒  ๒  ๒   ๒   

คณิตศาสตร์ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓   ๓   ๓   ๓   

วิทยาศาสตร์   ๘   ๘ ๒   ๒   ๒   ๒   

สังคมศึกษา ฯ ๓  ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ 

สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

๒     ๒ ๒     ๒ ๒     ๒ 

ศิลปะ ๑   ๑   ๑  ๑  ๑ (๘) ๑ (๘) 
การงานอาชีพ ฯ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

(๘) 
๑ ๒ 

(๘) 
การศึกษาค้นคว้า 
IS 

 ๒  ๒  ๒  ๒  ๒  ๒ 

ภาษาตา่งประเทศ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๙ ๒ ๙ ๒ ๑ ๒ ๑ 
รวมพ้ืนฐาน+ 
เพ่ิมเติม ๑๔ ๑๖ ๑๒ ๑๘ ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๑๖ 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
รวมชั่วโมง /
สัปดาห์ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ 
รวมชั่วโมง / ป ี ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ 

             
 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ปีละ ๒๐ ชั่วโมง   
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๖ 

โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑   ( แก้ไขปรับปรุงปี ๒๕๖๐) 

 

กลุ่มสำระ 

แผนกำรเรียน 

แผนวิทย์ – คณิต แผนภำษำต่ำงประเทศ แผนอำชีพ 

ภำคเรียนที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑ 
ภำคเรียนที่ 

๒ 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
ภำคเรียนที่ 

๒ 

พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 

ภาษาไทย ๒   ๒   ๒  ๒  ๒   ๒   

คณิตศาสตร์  ๕  ๕  ๒   ๒  ๒  ๒ 

วิทยาศาสตร์   ๘   ๘ ๒   ๒   ๒   ๒   

สังคมศึกษา ฯ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ 

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

๒     ๒ ๒     ๒ ๒     ๒ 

ศิลปะ ๑   ๑   ๑  ๑  ๑ (๘) ๑ (๘) 
การงานอาชีพ ฯ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

(๘) 
๑ ๒ 

(๘) 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ 
รวมพ้ืนฐาน+ 
เพ่ิมเติม ๑๐ ๑๘ ๘ ๒๐ ๑๒ ๑๕ ๑๐ ๑๗ ๑๒ ๑๕ ๑๐ ๑๗ 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
รวมชั่วโมง /
สัปดาห์ ๓๑ ๓๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
รวมชั่วโมง / ป ี ๑,๒๔๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

             
 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ปีละ ๒๐ ชั่วโมง   
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย   แผนภำษำ-คอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑   ( แก้ไขปรับปรุงปี ๒๕๖๐) 
 

กลุ่มสำระ 

แผนกำรเรียน 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภำคเรียนที่ 
๑ 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

ภำคเรียนที่ 
๑ 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

ภำคเรียนที่ 
๑ 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 

ภาษาไทย ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

คณิตศาสตร์ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓  ๓   ๒  ๒ 

วิทยาศาสตร์ ๒  ๒  ๒  ๒  ๒  ๒  

สังคมศึกษา ฯ ๓  ๓  ๓  ๓  ๒ ๒ ๒ ๒ 

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

๒    ๒ ๒    ๒ ๒    ๒ 

ศิลปะ ๑  ๑  ๑  ๑  ๑  ๑  

การงานอาชีพ ฯ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๔ ๑ ๔ ๑ ๔ ๑ ๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๒ ๕ ๒ ๕ ๒ ๕ ๒ ๕ ๒ ๖ ๒ ๖ 

รวมพ้ืนฐาน+ 
เพ่ิมเติม 

๑๖ ๑๑ ๑๔ ๑๓ ๑๖ ๑๑ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๖ ๑๐ ๑๘ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

รวมชั่วโมง /สัปดาห ์ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๑ ๓๑ 

รวมชั่วโมง / ป ี ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๔๐ 
 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ปีละ ๒๐ ชั่วโมง 
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1.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      ของโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนจากการสังเคราะห์ผล  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่แสดงให้เห็นดังสภาพปัจจุบัน  และแนวโน้มของโรงเรียนจากต าแหน่งของกราฟ   
แสดงให้เห็นว่า 

 
ต าแหน่งของวงรีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่ง  ดาวรุ่ง (STAR) หมายถึง  

โรงเรียนมีสถานะภายในที่เข้มแข็งสภาพภายนอกเป็นโอกาส ดังนั้นกลยุทธ์ของโรงเรียน
ความน ามาใช้คือ  กลยุทธ์เชิงรุก  ได้แก่  การส่งเสริม, เพ่ิม, ขยาย, สนับสนุน, เร่งรัด, 
เสริมสร้าง  เป็นต้น 

 
1.4 จุดเน้นกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

(มำตรกำรส่งเสริม) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุจริต 
2. ส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้เรียนด้านยาเสพติด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนโดยเน้นหลักสูตรบูรณาการณ์ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

2.1 บัญชีสรุปโครงการ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเน้น สพฐ. 
นโยบายที่ 

กลยุทธ์
ของ

โรงเรียน    
1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (วิชาการ) 

1 วันภาษาไทยแห่งชาติ 1. นักเรียนร่วมกิจกรรม  
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม 

10,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 3 นางปราณี  คุสิน 

2 จัดหาจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร 

1. หนังสือมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 
2. หนังสือที่จัดซื้อมา ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีคุณภาพ 

50,000.00 ข้อที่ 1   ข้อที่ 5    นางสาวสุภาพร  
ภักดีประพันธ์ 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
ห้องสมุด 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในด้านเทคนิค
ของห้องสมุด 

10,000.00 ข้อที่ 1   ข้อที่ 5    นางสาวสุภาพร  
ภักดีประพันธ์ 

4 ส่งเสริมการอ่าน 1. สมุดบันทึกการอ่าน จ านวนเล่ม 
2. สถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด 
3. สถิติการยืมหนังสือ 

12,000.00 ข้อที่ 1   ข้อที่ 1   นางสาวสุภาพร  
ภักดีประพันธ์ 

5 สัปดาห์ห้องสมุด 1. จ านวนครู-นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 5,000.00 ข้อที่ 1   ข้อที่ 1   นางสาวสุภาพร  
ภักดีประพันธ์ 

6 สัปดาห์สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 1. นักเรียนร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม 

10,000.00 ข้อที่ 1   ข้อที่ 1   นางสาววิไล พันธ์มา 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 
ผู้รับผิดชอบ จุดเน้น สพฐ. 

นโยบายที่ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

7 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แสดงออกในความสามารถ
ด้านทักษะทางคณิตศาสตร์และการพัฒนาตนเองด้านทักษะ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของบุคคล 

5,000.00   ข้อที่ 1   ข้อที่ 1   นางสาวอารีรัตน์   
ห้าวแสน 

8 พัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ภาษาต่างประเทศ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อและเกมสร้างสรรค์พัฒนาการอ่านออก
เขียนได้  
2. ผู้เรียนพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาต่างประเทศ  

25,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1   นางธณัฏฐา  นาบุญ 

9 Eng  for learning 1. ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากการพูดและการฟังสาระน่ารู้
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเสียงตามสายทุกสัปดาห์  

1,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1   นางธณัฏฐา  นาบุญ 

10 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษา 
(English Festival) 

1. นักเรียนได้สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
ตะวันตก 
2. นักเรียนสามารถเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีมาปฏิบัติได้ 
3. นักเรียนได้แสดงออกทางภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน 

10,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสมใจ  หีบท่าไม้ 

11 Chinese  New  Year 1. นักเรียนได้สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน 
2. นักเรียนสามารถเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีมาปฏิบัติได้ 
3. นักเรียนได้แสดงออกทางภาษาจีน / ได้ฝึกท ากิจกรรมเป็นหมู่/
คณะ 

10,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่2 นางสาวลลิตา  สระฉิม 

12 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
สังคมศึกษา 

1. นักเรียนมีทักษะความรู้ทางสังคมศึกษามากข้ึน  
2. นักเรียนมีความรู้รอบตัวและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
3. นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
4. นักเรียนเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันในโครงการต่างๆ       
 

15,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสาวภัทรสุดา  
เนียมดวง 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 
ผู้รับผิดชอบ จุดเน้น สพฐ. 

นโยบายที่ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

13 วัจนลีลา  ภาษารังสรรค์ 1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม 

25,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางพัชรา  นมรักษ์ 

14 ค่ายอบรมนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. นักเรียนมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์
และการแสดงออกทางศิลปะเพ่ิมข้ึน 

10,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นายชุมพล  คชสังข์สีห์   

15 เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้าน สืบสาน
ความเป็นไทย 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกืจกรรม 

15,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่2 นางสาวปิยนุช   
ย้งปรีชา 

16 พัฒนาศักยภาพนักเรียน
คอมพิวเตอร์ 

1. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 76,500.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นายนิมิต สายสิทธิ์ 

17 สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
โรงเรียนด้วยบอร์ดสมองกล
ฝังตัว 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่รายวิชาวิทยาการ
ค านวณได้เรียนด้วยสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน “Coding 
at School Project” ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว 
2. ร้อยละนักเรียนที่เรียนรายวิชาวิทยาการค านวณได้เรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติจริงจากด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
3. ร้อยละนักเรียนที่เรียนรายวิชาวิทยาการค านวณได้เรียนรู้และ
ต่อยอดประยุกต์ ในการจัดท าโครงงานสมองกลอัตโนมัติและเพ่ือ
การประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

71,083.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นายสมชาย  ขวาไทย 

18 จัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  
2. นักเรียนกิจกรรมชุมนุม Robot และแข่งขันรายการต่างๆ 

66,100.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นายสมชาย  ขวาไทย 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 
ผู้รับผิดชอบ จุดเน้น สพฐ. 

นโยบายที่ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

19 พัฒนานักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. จ านวนนักเรียนที่น าเสนอโครงงาน/นวัตกรรม 20,000.00 ข้อที่ 1,4,5,6 ข้อที่ 1 นายกฤตนัย ทัศนา 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ
ทางคอมพิวเตอร์ 

1. นักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ ได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์เต็มตามศักยภาพผู้เรียนโดยการเข้าแข่งขันวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
3. นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนต่อยอด เพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

6,700 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นายสมชาย  ขวาไทย 

21 จัดท าหนังสั้น 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ทีม มีความพึงพอใจ
จากคณะครูในระดับที่ดี หลังจากการท ากิจกรรมหนังสั้นและ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
2. นักเรียนได้สร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียน เผยแพร่
ความดีงามของนักเรียนผ่านพัฒนาการในการท าภาพยนตร์สั้น 
และน าไปเผยแพร่สื่อออนไลน์เพ่ือวัดจากคุณภาพของสื่อหลังการ
ท ากิจกรรมจัดท าหนังสั้น 

8,000.00 ข้อที่ 2 ข้อที่2 นายโรจนศักดิ์  
 ดีประคอง 

22 ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน
ทัศนศิลป์ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางทัศศิลป์และได้รับการส่งเสริมมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

6,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นายทัศนัย  จิตพัฒนกุล 

23 ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย 

1.นักเรียนมีความสุขในการได้ร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย  
2.นักเรียนมีความมั่นใจและการแสดงออกทางการแสดงนาฏศิลป์
ไทย  
 

55,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสาวพชรพร ฤกษ์
สะอาด   
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 
ผู้รับผิดชอบ จุดเน้น สพฐ. 

นโยบายที่ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

  3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสนุกสนานต่อเนื้อหา
บทเรียน 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฏศิลป์ไทยที่ดีขึ้น 
5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย 
6. นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญ และคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 
ร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกของคนไทย 

    

24 จัดซื้อวัสดุผลิตสื่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

1. สามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้ 
2. ครูได้จัดท าสื่อและวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 

30,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นางสาวรุ่งนภา  
แหวนเพ็ชร 

25 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สารเคมี
แลพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

1. นักเรียนได้รับการเรียนการสอนด้วยการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. ครูมีสื่อที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

85,000.00 ข้อที่ 1,4,5,6 ข้อที่ 1 นายกฤตนัย   ทัศนา 

26 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียน
สังคมศึกษา 

1. มีวัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   60,000.00 ข้อที่ 4   ข้อที่ 5 นางอินนา  หอมหวล   

27 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ผลิตสื่อ
การเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

1. คณะครูและนักเรียนได้รับความสะดวกสบาย และเกิดทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน 

25,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นางสาวกาญจนา  
จันทนา 

28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1. ผู้เรียนรายวชิาสุขศึกษาพลศึกษา  ในระดับชั้น  ม.1  -  ม. 6  
ได้ใช้อุปกรณ์ในการเรียนและการฝึกรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
อย่างพอเพียงและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีข้ึน 

127,316.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นายณวรรธน์ แก้วเอ่ียม 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

29 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
พลศึกษา 

1. นักเรียนได้รับการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 
2. ครูมีสื่อที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

10,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นายณวรรธน์ แก้วเอ่ียม 

30 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แสดงออกในความสามารถ
ด้านทักษะทางคณิตศาสตร์และการพัฒนาตนเองด้านทักษะ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของบุคคล 

45,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นายอดุลย์  แป้นแหลม 

31 จัดท าสื่อการเรียนรู้และ
บริการสนเทศงานแนะแนว 

1. ผู้เรียนได้ใช้บริการงานแนะแนว 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการงานแนะแนวอย่างเพียงพอ 
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบริการงานแนะแนว 

5,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นางสาวปวริศา   
เหลี่ยววงศ์ภูธร 

32 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬา 

1. นักกีฬามีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง  มีทักษะความ
เป็นเลิศในการแข่งขันกีฬา  และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

134,360.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นายณวรรธน์ แก้วเอ่ียม 

33 จัดซื้อวัสดุเพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือ,ยุวกาชาด 
และนักศึกษาวิชาทหาร 

1. กลุ่มลูกเสือ,ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร ทุกระดับชั้น มี 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในกิจกรรม การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

64,127.00 ข้อที่ 1,5 ข้อที่ 2 นางณีฬพัทฌ์   
ต านานจิตร 

34 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
เครื่องดนตรีสากล 

1. เครื่องดนตรีสากลของโรงเรียนมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพ 60,960.00 ข้อที่ 
1,4,5,6 

ข้อที่ 1 นายเดชา   ศรัทธาผล 

35 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
เครื่องดนตรีไทย 

1.เครื่องดนตรีไทยของโรงเรียนมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพ 30,000.00 ข้อที่ 
1,4,5,6 

ข้อที่ 1 นายไสว   ขาวผ่อง 

36 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. นักเรียนในแผนการเรียนภาษาต่างประเทศ 20,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางรงศ์รอง   
พิลาสภักดี 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 
ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ สพฐ. 

นโยบายที่ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

37 จัดซื้อทีวี ในห้องเรียนกิจกรรม
แนะแนว ห้อง 217 

1. นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย 
2. ครูได้จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

25,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสาวนันทรัตน์   
ตันบริภัณฑ์ 

38 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียน
จริยธรรม 

1. ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ห้องจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  

25,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นางอ าไพ  พิริยะกุล 

39 ปรับซ่อมอุปกรณ์ใช้ในการเรียน
การสอน 

1. มีอุปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 5,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นางสาวปิยะวดี  
ประยูรเทพ 

40 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น เ พ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับฝึกงานเดินสายไฟฟ้าในอาคารเพียงพอ กับ
จ านวนนักเรียนที่เรียน 

    4,500.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นายอภิชัย หีบท่าไม้ 

41 อบรมเพ่ือพัฒนานักเรียนทาง
พยาบาล 

1. นักเรียนมีความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง สามารถท า
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

7,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณี
รัตน์     ทิมกลั่น 

42 กิจกรรมวิชาการ 1. ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่องและได้รับ
รางวัล 
2. ผู้เรียนที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัล 

278,206.17 ข้อที่ 3 ข้อที่ 1 นางอินนา หอมหวล 

43 Career Path เปิดโลกกว้าง
สร้างเส้นทางสู่อาชีพ 

1 ผู้เรียนได้ส ารวจความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องงานอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองได้ 
3 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

15,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสาวปวริศา 
เหลี่ยววงศ์ภูธร 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 
ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ สพฐ. 

นโยบายที่ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

44 เสริมโอกาสการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถาน
ประกอบการและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง
หลากหลาย 
2. ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ได้เหมาะสมกับตนเอง 

15,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสาวปวริศา   
เหลี่ยววงศ์ภูธร 

45 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนวิชางานเกษตร 

1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
2. เกิดกระบวนการคิดและน าทักษะ ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

71,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นายประเสริฐ  คานภู่ 

46 พ่ีพบน้อง น้ าเงิน – เหลือง 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมโครงการ 
2. นักเรียนมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
3. นักเรียนมีความมั่นใจในการศึกษาต่อ และมีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
4. นักเรียนเกิดความรัก  ความสามัคคี  และรักสถาบันการศึกษา
ของตนเอง 

2,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสาวนันทรัตน์   
ตันบริภัณฑ์ 

2.โครงการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์(ปกครอง) 
47 สภานักเรียนเพื่อการพัฒนา 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
40,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 นายทัศนัย   

จิตพัฒนกุล 
48 ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการ

ออม     
1. นักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน 
2. สถิติรวมในการฝากเงินของนักเรียนเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแล้ว 
3. ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและ
การด าเนินงานของธนาคารโรงเรียน 

10,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 นางสาววิไล  พันธุ์มา 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 
ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ สพฐ. 

นโยบายที่ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

49 กิจกรรมประเพณีวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ไทย 

1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงาม 
2. นักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

60,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 นางสาวชัชชรีย์   
นักจะเข้ 

50 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
ประจ าปี 2563 

1. นักเรียนสามารถสอบผ่านธรรมศึกษา 17,600.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 นางสาววิมลทิพย์   
บุญธรรม 

51 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
2.  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

70,000.00 ข้อที่ 5 ข้อที่ 2 นางสาววชรพร   ชูผล 

52 สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

1. ความพึงพอใจ 50,000.00 ข้อที่ 2 ข้อที่ 5 นางนฤมล   
ประพันธ์พจน์ 

53 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 1. เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียนมีความรู้เรื่องโทษของบุหรี่เยาวชนรู้จัก
การปฏิเสธ และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายในเยาวชนห่างไกลบุหรี่ 

80,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 6 นายณวรรธน์   
แก้วเอ่ียม 

54 กิจกรรมโรงเรียนและวันส าคัญ
ต่าง ๆ (กิจกรรม) 

1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงาม 
2. นักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
 

 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นางณีฬพัทฌ์   
ต านานจิตร  
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 
ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ สพฐ. 

นโยบายที่ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

55 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  (โรงเรียนสุจริต) 

1. นักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญ ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

20,000.00 ข้อที่ 6 ข้อที่ 2 นายธนากร ฉายแก้ว   

56 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1.  มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2.  มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้ง
โรงเรียน  
3.  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความพอเพียง ความกตัญญู และ
ความซื่อสัตย์  สุจริต ในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
4.  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
5.   มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจาก
ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
6.   มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้น
เรียน 
7.   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 
8.   ผลการปฏิบัติงานโครงงานคุณธรรม เยาวชนคนดีศรีคุรุราษฏร์
ฯ 
9.   ผลการปฏิบัติงานศาสนพิธีวิถีชาวพุทธ 

100,000.00 ข้อที่ 5 ข้อที่ 2 นางอ าไพ   พิริยะกุล 

57 ห้องเรียนสีขาว 1. การเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
2. ความพึงพอใจ 

23,054.86 ข้อที่ 
1,2,3,4,5,6 

ข้อที่ 6 นางจันทร์เพ็ญ 
 แสวงค า 

58 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 

1. นักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงค์  
2. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนได้ถูกต้องต่อเนื่อง  
3. นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามระเบียบของ สพฐ. 

20,000.00   ข้อที่ 2,5 ข้อที่ 6 นายไพโรจน์  ทองลิ่ม 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 
ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ สพฐ. 

นโยบายที่ 
กลยุทธ์ของ
โรงเรียน    

59 น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 

1. ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจและน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ 

15,000.00 ข้อที่ 1,5 ข้อที่ 2 นายวลายุทธ  แย้ม
มาลี 

60 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอ
จอมบึง 

1. นักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียน 
เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

20,000.00 ข้อที่ 5 ข้อที่ 2 นายธนากร ฉายแก้ว   

61 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 20,000.00 ข้อที่ 2 ข้อที่ 6 นางสาวเกตุแก้ว   
แซ่แต้ 

62 วันประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 1. ผลการประเมินโครงการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,000.00 ข้อที่ 2 ข้อที่ 6 นางสาวเกตุแก้ว   
แซ่แต้ 

63 ปัจฉิมนิเทศ 1. นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 130,000.00 ข้อที่ 1,4,5 ข้อที่ 1 นางสาวนันทรัตน์ 
 ตันบริภัณฑ์ 

64 การจัดการและการพัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน (เข้าค่ายพัก
แรม) 

1. นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 590,000.00 ข้อที่ 1,2,5 ข้อที่ 2 นางณีฬพัทฌ์   
ต านานจิตร 

65 ส่งเสริมงานอาชีพส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
 
 

1. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ 
 
 

5,000.00   ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสาวศิริลักษณ์  
 เคงตระกูล 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ สพฐ. 
นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
66 พยาบาล (ยาและเวชภัณฑ์) 1. เวชภัณฑ์ยาเพียงพอต่อความต้องการ  

2. ผลการประเมินนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงดี 

62,291.81 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางเนาวรัตน์   
พันธ์สาคร 

67 ตรวจสุขภาพนักเรียน 1. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ 157,860.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางเนาวรัตน์  
พันธ์สาคร 

68 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
ครั้งที่ 43 

1.นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 100,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นายณวรรธน์  
แก้วเอ่ียม 

69 สร้าง เสริม เติมเต็มด้วยกีฬา 1. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง 
2. นักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
3. นักเรียนได้รู้จักกฎกติกา มารยาทและระเบียบ วินัยมากยิ่งขึ้น 
4. นักเรียนได้รู้จักการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 

10,000.00  ข้อที่ 2,5 ข้อที่ 6 นายวัฒนชัย  มีศิริ 

3. โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (ปกครอง)  
70 อบรมและสัมมนาของครูใน

โรงเรียน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 3 นางสาวอังคณา 

บรรลือ 
71 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคณะครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ผลการประเมินแบบสอบถาม 

300,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 3 นางสาวอังคณา 
บรรลือ 

72 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผลการประเมินแบบสอบถาม 

116,287.77 ข้อที่ 1,5,6 ข้อที่ 3 นางสาวแวววัน  
มนูธาราม 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
73 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ “การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21” 

1. ครูมีการศึกษา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 
2. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างหลากหลาย 

100,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 3 นางธณัฏฐา    นาบุญ 

74 เสริมสร้างศักยภาพครูสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1. ครูทุกคนได้รับการอบรมเชิงวิชาการจากสถานศึกษา 
2. ครูทุกคนสามารถขยายผล ความรู้จากการอบรมแก่เพ่ือนครูในที่
ประชุมและจัดท าเป็นรายงานได้ 

100,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 3 นางธณัฏฐา    นาบุญ 

75 สร้าง เสริมก าลังใจแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจ  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความภาคภูมิใจ     

20,000.00  ข้อที่ 6 ข้อที่ 3 นายประจวบ    
ยงค์อ านวย 

4. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(วิชาการ) 
76 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม ราชบุรีศึกษา 
1. จ านวนนักเรียนที่เข้าค่ายบูรณาการราชบุรีศึกษา 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

180,709.00 ข้อที ่1 ข้อที ่3 นางสาวอินนา 
หอมหวน  
นางสาวจุฬาลักษณ์ 
จันทโร 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
77 สัปดาห์อาเซี่ยน 1. คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียน

คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เข้าร่วมกิจกรรม เกิด
ความตระหนักและเห็นความส าคัญ  ของ
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

50,000.00 ข้อที ่1 ข้อที ่1 นายวลายุทธ   
แย้มมาลี 

78 ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ 
 

1. สถิติจ านวนครู-นักเรียนที่เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
2. คุณภาพของระบบโปรแกรมห้องสมุด 
Internet 

5,000.00 ข้อที ่1 ข้อที ่5 นางสาวสุภาพร 
ภักดีประพันธ์ 

79 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 1.  นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม 
2.  นักเรียนร่วมกิจกรรม 

25,000.00 ข้อที ่1 ข้อที ่5 นางจันทร์เพ็ญ  
แสวงค า 

80 การสร้างแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.  มีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง   
  หลากหลาย 

120,000.00 ข้อที่ 1 ,4 ข้อที่ 1 นางนฤมล  
ประพันธ์พจน์ 

81 พัฒนาการให้บริการครูและนักเรียนด้านวิชาการ 1.  ส านักงานวิชาการมีวัสดุที่มีคุณภาพ 
เพียงพอต่อการใช้งานและให้บริการนักเรียน 
2.  ด าเนินการรับนักเรียนตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาตามก าหนด 
รับนักเรียนได้เพียงพอในแต่ละระดับชั้น 
 
 
 

126,272.33 ข้อที ่4 ข้อที่ 1 นางสาวอินนา 
หอมหวน  
นางสาวจุฬาลักษณ์ 
จันทโร 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
82 คลินิกคณิตศาสตร์ 1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้

แสดงออกในความสามารถด้านทักษะทาง
คณิตศาสตร์และการพัฒนาตนเองด้าน
ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ตาม
ศักยภาพของบุคคล 

65,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสาวอารีรัตน์  
ห้าวแสน 

83 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น บริเวณด้านหน้า
อาคารเรียน ๑ 

1. ผู้เรียนตระหนัก เห็นคุณค่าและรู้วิธีการ
อนุรักษ์ดูแลแหล่งเรียนรู้ 

2. ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  

50,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที ่5 นางสาวจุฬาลักษณ์ 
จันทโร 

84 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสังคมศึกษา 1.  ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ห้องสังคมศึกษา   

50,000.00 ข้อที ่4 ข้อที ่5 นางสาววิมลทิพย์  
บุญธรรม 

85 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1. คณะครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้
มีคอมพิวเตอร์ใช้งานในส่วนงานส านักงาน 

25,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที ่3 นางรงศร์อง   
พิลาสภักดี 

86 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1.  ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้/แหล่งศึกษา
ค้นคว้าทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
2.  ผู้เรียนมีแหล่งแสดงผลงานของตนเอง
น าเสนอต่อผู้อ่ืนได้/ท าให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
 
 

50,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที ่5 นางธณัฏฐา  นาบุญ 



30 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
87 สร้างแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1.   นักเรียนได้รับการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

จากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
2.  ครูมีแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมีสุขภาพที่เหมาะสม 

50,000.00 ข้อที่ 1 ข้อ 5 นายยุทธนา  
เลิศคลัง 

88 พัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่ภาษาไทย 1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม 

50,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นางพัชรา  นมรักษ์  

89 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปรับภูมิทัศน์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. ประเมินความพึงพอใจ 50,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นางณีฬพัทฌ์  
ต านานจิตร 

90 จัดท าแหล่งเรียนรู้งานช่าง 
 
 
 
 

1.  ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้/แหล่งค้นคว้าด้าน
งานช่าง 
2.  ผู้เรียนมีแหล่งแสดงผลงานของตนเอง 
น าเสนอต่อผู้อ่ืนได้ มีเจตคติที่ดีต่องานช่าง 

50,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นายศล เอกจิต 
 
 
 
 
 

91 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน 1. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 

15,000.00 ข้อที่ 1  ข้อที ่2 นางสาวปิยะวดี  
ประยูรเทพ 
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ที ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
92 พัฒนาเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 1. นักเรียนมีความสุขในการได้ร่วมกิจกรรม

นาฏศิลป์ไทย  
2. นักเรียนมีความมั่นใจและการแสดงออก

ทางการแสดงนาฏศิล 
     ไทย  
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ความสนุกสนานต่อ
เนื้อหา 

     บทเรียน 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

นาฏศิลป์ไทยที่ดีขึ้น 
5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา

นาฏศิลป์ไทย 
นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญ และ
คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย ร่วมสืบสานอนุรักษ์
มรดกของคนไทย 

50,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 นางสาวพชรพร 
ฤกษ์สะอาด 

93 การนิเทศโดยใช้พ้ืนที่ห้องเรียนเป็นฐาน 1. การนิเทศการเรียนการสอนของครูแต่ละ
คน  แต่ละกลุ่มสาระ 
 

5,000.00 
 
 
 
 

ข้อที่ 1  ข้อที ่3 นางกุหลาบ   
นันยา 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเน้น 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
94 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียนเชิงบวก 1.ครูน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน  
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของครู 

15,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที ่3 นางกุหลาบ   
นันยา 

95 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท าเอกสารและป้ายต้อนรับ ประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
2. พึงพอใจของรับผู้รับบริการ 

3,000.00 ข้อที ่6 ข้อที ่4 นางสาวภัทรสุดา  
เนียมดวง 

96 ประกวดสื่อ นวัตกรรม งานวิจัยในชั้นเรียน และPLC 1.  ครูส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
2.  ครูส่งผลงาน สื่อ  วิจัยในชั้นเรียน 
นวัตกรรม และ PLCประกวด 

15,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที ่2 นางสาวชุติมา   
เทพสวัสดิ์ 

5. โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้(ท่ัวไป) 
97 ส่งเสริมทักษะภาษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและป้าย

นิเทศ 
1.  ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้/แหล่งศึกษา
ค้นคว้าทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
2.  ผู้เรียนมีแหล่งแสดงผลงานของตนเอง
น าเสนอต่อผู้อ่ืนได้/ท าให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

27,270.36    ข้อที่ 1 ข้อที ่5 นางธณัฏฐา   
นาบุญ 

98 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1. มีความพึงพอใจในการใช้ห้องกลุ่มสาระ 
 
 
 

34,600.00 ข้อที่ 1 , 
6  

ข้อที ่4 นางนฤมล  
ประพันธ์พจน์ 
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ที ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
99 ติดตั้งพัดลมห้องเรียน ห้อง416 1. ได้พัดลมส าหรับครูและ นักเรียน  

2.  ได้จัดท าบรรยากาศการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

10,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นางดวงเนตร   
อังกุรวิโรจน์ 

100 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานในการ
เรียน 

789,300.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นายสมชาย   
ขวาไทย 
 
 

101 ระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนการสอนและบริหาร 1. นักเรียนและบุคลากรทุกคนสามารถ
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 

กล้องวงจรปิดในโรงเรียนสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100,000.00 ข้อที่ 1 ข้อที่ 5 นายสมชาย   
ขวาไทย 
 

6. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา(งบประมาณ+อ านวยการ) 
102 ปรับปรุงพัฒนาระบบแผนงาน สารสนเทศ และประกันคุณภาพ

การศึกษา 
1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้
งาน 
2. เอกสารงานแผนงานครบ และทันเวลาใน
การใช้งาน 
3. พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 
 

10,000.00 ข้อที ่6 ข้อที ่4 นางสาวอมรรัตน์  
พันธุ์เจริญ 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
103 ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้

งาน 
2. เอกสารงานแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาครบ และทันเวลาในการใช้งาน 
3. พึงพอใจของผู้รับบริการ 

3,273.00 ข้อที ่6 ข้อที ่4 นางสาวอมรรัตน์  
พันธุ์เจริญ 

104 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 1. ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

7,000.00 ข้อที ่6 ข้อที ่4 นายนิมิต   
สายสิทธิ์ 

105 พัฒนาระบบงานต้อนรับโรงเรียน 1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้
งาน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3,000.00 ข้อที ่6 ข้อที ่4 นายประเสริฐ   
คานภู่ 

105 การให้บริการด้านงานโสตฯ กับฝ่ายงานต่างๆ ภายในโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านเครื่องเสียงและการบันทึกภาพ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

1. ผลจากการพัฒนาด าเนินงาน ตาม
โครงการงานโสตฯ ตลอดจนการน าไป
พัฒนาปรับปรุง - บ ารุงรักษา และซ่อมแซม 
วัสดุอุปกรณ์ด้านงานโสตฯ ทุกประเภทมี
ความพร้อมต่อการใช้งาน 

18,000.00 ข้อที่ 6  ข้อที ่5 นายลัทธพล   
กล้าหาญ 

107 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา“การเรียนภาษาต่างประเทศกับครู
ต่างชาติ 

1. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

1,904,166.00 ข้อ 1  ข้อ 1 นางสาวแวววัน  
มนูธาราม 

108 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานอ านวยการ 1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้
งาน 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

5,000.00 ข้อที ่ 4 , 
5 , 6 

ข้อที ่5 นางสาวพรทิมา  
ไพศาลวัน   
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ที ่

 
ชื่อกิจกรรม 

 

 
ตัวช้ีวัด 

 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

 

สอดคล้องกับ  
ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 

สพฐ. 
นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
109 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานการเงิน 

 
1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้
งาน 
2. พึงพอใจของผู้รับบริการ 

5,000.00 ข้อที ่6 ข้อที ่4 ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
สุนันทา  สายสล้าง 

110 พัฒนาห้องวิชาการ 1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร
ภายนอกทุกคนมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการห้องวิชาการ 

5,000.00 ข้อที ่1 ข้อที่ 5 นางอินนา  
หอมหวล   
นางสาวจุฬาลักษณ์ 
จันทโร 

111 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

1.  วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อกาจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน 

8,000.00 ข้อที่
1,5,6 

ข้อที ่5 นางณีฬพัทฌ์  
ต านานจิตร 
 

112 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. ส านักงานบริหารวิชาการมีวัสดุและ
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการครู 

8,000.00 ข้อที ่4 ข้อที ่5 นางอินนา  
หอมหวล 

113 กระดาษและหมึก 
 

1. กระดาษและหมึกพิมพ์มีเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

500,000.00 ข้อที ่6 ข้อที ่4 นายโรจนศักดิ์   
ดีประคอง 

114 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

1. ครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน 75,000.00 ข้อที่ 6 ข้อที่ 4 นายโรจนศักดิ์   
ดีประคอง 

115 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร 
 

1. วิทยุสื่อสารเพียงพอต่อการใช้งาน 
2. พึงพอใจของผู้รับบริการ 

2,000.00 ข้อที่ 6 ข้อที่ 4 นายชัยรัตน์  
พงษ์เศวต 
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116 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้
งาน 

5,000.00 ข้อที่ 6 ข้อที่ 4 นางสาวรุ่งนภา  
แหวนเพ็ชร 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
117 จัดซื้อวัสดุส านักงาน / ครุภัณฑ์ส านักงาน กลุ่มบริหาร

งบประมาณและสารบรรณ 
      
 

1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้
งาน 
2. ครุภัณฑ์ส านักงานมีเพียงต่อการจัดเก็บ
และสะดวกต่อการค้นคว้า 

5,000.00 ข้อที่ 6 ข้อที่ 4 นายชัยรัตน์  
พงษ์เศวต 

118 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งานการบัญชี 
 

1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้
งาน 
2.  พึงพอใจของผู้รับบริการ 

6,000.00 ข้อที่ 6 ข้อที่ 4 นางอัญชลี   
ป้อมจันทร์ 

119 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานควบคุมภายใน 
 

1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้
งาน 
2. พึงพอใจของผู้รับบริการ 

2,500.00 ข้อที่ 6 ข้อที่ 4 นางปราณี   
คุสิน 

120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการ
นักเรียน  

 

1. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลและกิจการนักเรียนเพียงพอต่อ           
การใช้งาน 

2.  ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียนด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4,185.00 ข้อที่ 1,6 ข้อที่ 4 นางจันทร์เพ็ญ  
แสวงค า    

121 พัฒนาระบบงานสวัสดิการร้านค้า 
 

1. ความพึงพอใจ 
 

5,000.00 ข้อที ่6 ข้อที ่4 นางสาวแสงเดือน  
บุญพยุง 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
122 น้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 

 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 150,000.00 ข้อที่ 5 , 

6 
ข้อที่ 4 นายบุญชู   

เจาทวิภาต 
123 ซ่อมแซมยานพาหนะเพ่ือการบริการรถโรงเรียน 1. พึงพอใจของผู้รับบริการ 60,000.00 ข้อที่ 5 , 

6 
ข้อที่ 4 นายบุญชู   

เจาทวิภาตเศวต 
124 การส่งเสริมเวรยาม  รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

 
1. มีกรวยจราจรชุดใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่               
2. มีป้ายไวนิลข้อความแนะน าการจราจร 
ขนาด  1x2 เมตร    

4,000.00 ข้อที่ 6 ข้อที่ 4 นายจาตุรนต์  
จันทร์แดง 

125 พัฒนาห้องและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน 

 

1. ป้ายนิเทศแสดงข้อมูลและให้ความรู้ต่าง 
ๆ ได้ 
2. ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียนใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การท างานของอุปกรณ์ส านกังานและผล
การปฏิบัติงาน  
 

5,000.00 ข้อที่ 6 ข้อที่ 4 นางสาวอารีรัตน์  
ห้าวแสน 

126 จัดท าตารางเรียน/ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 และ 
1/2564 

 

1. โรงเรียนมีตารางตารางสอนที่มีความพร้อม
ต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 
2/2563  และ 1/2564 
 
 

2,200.00 ข้อที ่
1,4,6 

ข้อที ่4 นางหทัยรัตน์   
ทัศนา 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
127 ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 

2564 
 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
พร้อมต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
โดยสนองต่อมาตรฐานและตัวชีว้ัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงปพีุทธศักราช 
2560)  ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤษฏ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ตามค าสัง่ที่มอบหมาย 

5,600.00 ข้อที ่
1,4,5,6 

ข้อที ่3 นางหทัยรัตน์   
ทัศนา 

128 งานทะเบียนนักเรียน 
 

1.งานระบบข้อมูลและเอกสารงานทะเบียน
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และสะดวกในการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ในงานทะเบียนได้รับความพึงพอใจ ในระดับ
ดีมาก 

10,000.00 ข้อที ่1 ข้อที ่1 นางสุนัน  
แป้นแหลม 

129 บริหารบุคลากร เจ้าหน้าที่ ยาม พนักงานขับรถ 
 

1. เจ้าหน้าที่ ยามและพนักงานขับรถ 
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

923,801.36   - ข้อที ่4 นายณรงค์พนธ์  
กรกฤธนพนธ์ 
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ที ่

 
ชื่อกิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ  
ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 

สพฐ. 
นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
130 บริหารจัดการแม่บ้าน ช่างไม้ และช่างไฟฟ้า 1. มีแม่บ้าน ช่างไม้และช่างไฟฟ้าเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน 
2. มีแม่บ้าน ช่างไม้และช่างไฟฟ้าท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1,020,482 
.00  

- ข้อที ่4 นายประเสริฐ  คาน
ภู่ 
 

131 บริหารจัดการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต และเก็บขยะ 

1. ไฟฟ้าใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพ 
2. น้ าประปาใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพ 
3. โทรศัพท์ใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพ 
4. อินเทอร์เน็ตใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพ 
5. ในโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 

1,600,000.00   - ข้อที ่5 นายณรงค์พนธ์  
กรกฤธนพนธ์ 

132 บริหารจัดการกิจกรรมเกษียณอายุราชการ 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

47,031.64   ข้อที ่2 
,4,5,6 

ข้อที ่4 นางสาวพรทิมา  
ไพศาลวัน 

133 วารสารโรงเรียน 
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

1. บุคลากรภายในโรงเรียนผู้ปกครอง และ
ชุมชน  ได้รู้ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของ
การด าเนินการต่างๆของโรงเรียนได้ดียิ่งข้ึน 

120,000.00 - ข้อที ่5 นางพัชรา นมรักษ์ 

134 ส่งเสรมโอกาสทางการศึกษา  การเรียนภาษาจีน (จ้างครูไทย
สอนจีน) 
 

1. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

115,164.00 ข้อที ่1 ข้อที ่5 นายณรงค์พนธ์ 
กรกฤธนพนธ์ 

 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

1. ผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 

384,836.00 ข้อที ่6 ข้อที ่4 นายจ าลอง   
อ่องวงศ์ 



40 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ จุดเนน้ 
สพฐ. 

นโยบายที่ 

นโยบาย 
ของ

โรงเรียน 
135 ค่าหนังสือ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน 
1. นักเรียนได้รับเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่า
หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนและ
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
2. นักเรียนยากจนสามารถจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
3. นักเรียนได้รบัโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

2,88,310.64 
 

ข้อที ่2 ข้อที ่1 นายณรงค์พนธ์ 
กรกฤตธนพนธ์ 
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ส่วนที่ 3  
แนวทางการบริหารโครงการ 

 
3.1 การบริหารโครงการและงบประมาณ 
      การจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2564 
ตารางท่ี 1  ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ 

ที่ รายการ เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุนรายหัว อุดหนุนกิจกรรม รายได้ รวม 

1 
ยอดยกมาจาก
งบประมาณ 256 - 1,500,000.00 800,000.00 889,908.00 3,189,908.00 

2 

งบประมาณตาม
ยอดเด็ก 17 ก.ค.
63 2,883,106.40 5,707,080.00 1,431,630.00 3,157,200.00 13,179,016.40 

3 
งบประมาณ 2564  
(ข้อ1+2) 2,883,106.40 7,207,080.00 2,231,630.00 4,047,108.00 16,368,924.40 
 
ตาราง 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที ่ รายการ 
อุดหนุน 
รายหัว 

อุดหนุนกิจกรรม รายได้ 
รวม 

 เงินงบประมาณเพ่ือการบริหารจดัการ 
          

7,207,080.00  
      

2,231,630.00  
     
4,047,108.00  13,485,818.00 

1 
ด้านวิชาการ ร้อยละ 67.15 
(8,778,495) 3,795,539.00 2,131,630.00 2,851,326.00 8,778,495.00 

  
โครงการที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน   
(ร้อยละ 18.99)    

1,144,586.17 522,265.81 - 
1,666,851.98 

  
โครงการที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ของผูเ้รียน  (ร้อยละ 20.17)   

192,291.81 1,420,654.86 157,860.00 
1,770,806.67 

  
โครงการที่ 3 ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  (ร้อยละ 7.59)    

666,287.77 - - 
666,287.77 

  
โครงการที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  (ร้อย
ละ 11.34)   

806,772.00 188,709.33  
995,481.33 

  
โครงการที่ 5 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและแหล่งเรียนรู้  
(ร้อยละ 9.81) 

71,870.36 - 789,300.00 
861,170.36 

  
โครงการที่ 6 พัฒนากระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  (ร้อย
ละ 32.10) 

913,730.89 - 1,904,166.00 
2,817,896.89 

2 ด้านการบริหารจัดการ  ร้อยละ  28.82 2,690,833.00 - 1,020,482.00 3,711,315.00 
3 ส ารองจ่าย ร้อยละ 6.09 720,708.00 100,000.00 175,300.00 996,008.00 
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1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน       

ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน  เขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

203,000.00 10,000.00 - 213,000.00 

1.1.1 วันภาษาไทยแห่งชาติ 10,000.00    
1.1.2 จัดหาจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร 

50,000.00  

  
1.1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

ห้องสมุด 
10,000.00  

  
1.1.4 ส่งเสริมการอ่าน 12,000.00    
1.1.5 สัปดาห์ห้องสมุด 5,000.00    
1.1.6 สัปดาห์สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 10,000.00    
1.1.7 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

คณิตศาสตร์ 
5,000.00  

  
1.1.8 พัฒนาการอ่านออกเขียนได้

ภาษาต่างประเทศ 
25,000.00  

  
1.1.9 Eng  for  learning   1,000.00    

1.1.10 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษา 
(English Festival) 

10,000.00  
  

1.1.11 Chinese  New  Year 10,000.00    

1.1.12 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
สังคมศึกษา 

15,000.00  
  

1.1.13 วัจนลีลา ภาษารังสรรค์ 25,000.00    
1.1.14 ค่ายอบรมนักเรียนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

 10,000.00 

  
1.1.15 เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้าน สืบสาน

ความเป็นไทย 
 
 
 
 

15,000 .00       
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ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

213,683.00 - - 213,683.00 

1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักเรียน
คอมพิวเตอร์ 

76,500.00 
 

  
1.2.2 สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน

โรงเรียนด้วยบอร์ดสมองกลฝัง
ตัว 

71,083.00 

   
1.2.3 จัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ 66,100.00    

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม  

20,000.00 0  20,000.00 

1.3.1 พัฒนานักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรม 

20,000.00 
      

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- 14,700.00  14,700.00 

1.4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ
ทางคอมพิวเตอร์ 

  6,700.00 

    
1.4.2 จัดท าหนังสั้น   8,000.00     

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

442,316.00 6,000.00 - 448,316.00 

1.5.1 ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน
ทัศนศิลป์ 

  6,000.00 
    

1.5.2 พัฒนาห้องเรียนและเครื่อง
แต่งกายนาฏศิลป์ไทยเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

55,000.00   

    
1.5.3 จัดซื้อวัสดุผลิตสื่อการเรียน

การสอน (ภาษาอังกฤษ) 
30,000.00   

    
1.5.4 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สารเคมี

แลพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

85,000.00   

    

1.5.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียน
สังคมศึกษา 
 
 

60,000.00   
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ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

1.5.6 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

25,000.00 

      
1.5.7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

127,316.00 

      
1.5.8 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

(พลศึกษา) 
10,000.00 

      
1.5.9 พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

45,000.00 

      
1.5.10 จัดท าสื่อการเรียนรู้และบริการ

สนเทศงานแนะแนว 
5,000.00 

      
1.5.11 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน

กีฬา 
 134,360.00     

1.5.12 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

 64,127.00     

1.5.13 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
เครื่องดนตรีสากล 

60,960.00      

1.5.14 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
เครื่องดนตรีไทย 

30,000.00      

1.5.15 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20,000.00      

1.5.16 จัดซื้อทีวีในห้องเรียนกิจกรรม
แนะแนว ห้อง217 

25,000.00      

1.5.17 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ห้อง
จริยธรรม 

25,000.00      

1.5.18 ปรับซ่อมอุปกรณ์ใช้ในการ
เรียนการสอน 

5,000.00      

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

99,627.17 293,078.81  392,705.98 

1.6.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
เรียนการสอน 
 
 
 

4,500.00    
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ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้ รวม 
รายหัว กิจกรรม 

1.6.2 อบรมเพ่ือพัฒนานักเรียนทาง
พยาบาล 

 7,000.00   

1.6.3 กิจกรรมวิชาการ 7127.17 271,079.81   

1.6.4 Career Path เปิดโลกกว้าง
สร้างเส้นทางสู่อาชีพ 

15000.00  
    

1.6.5 เสริมโอกาสการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

 15,000.00 
    

1.6.6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนวิชางานเกษตร 

71,000.00  
    

1.6.7 พ่ีพบน้อง น้ าเงิน – เหลือง 2,000.00      
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2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน        

ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
ก าหนดโดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

60,000.00 590,655.00 - 650,655.00 

2.1.1 สภานักเรียนเพื่อการ
พัฒนา 

 40,000.00 
    

2.1.2 ธนาคารโรงเรียนส่งเสริม
การออม 

10,000.00  
    

2.1.3 กิจกรรมประเพณีวันส าคัญ
ของชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ไทย 

 60,000.00 

    
2.1.4 สอบธรรมศึกษา

สนามหลวงประจ าปี 
2563 

 17,600.00 

    
2.1.5 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  70,000.00     
2.1.6 สถานศึกษาสีขาว  ปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข 
50,000.00  

    
2.1.7 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล

บุหรี่ 

 80,000.00 
   

2.1.8 กิจกรรมโรงเรียนและวัน
ส าคัญต่าง ๆ (กิจกรรม) 

 160,000.00 
    

2.1.9 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม   (โรงเรียน
สุจริต) 

 20,000.00 

    

2.1.10 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 100,000.00 
    

2.1.11 ห้องเรียนสีขาว  23,054.86     

2.1.12 กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
 
 
 
 
 

 20,000.00 
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ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้ รวม 
อุดหนุน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 เพื่อพัฒนาความภูมิใจ
ในท้องถิ่น และความเป็นไทย  

35,000.00   35,000.00 

2.2.1 น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน 

15,000.00        

2.2.2 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม
อ าเภอจอมบึง  

20,000.00       

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 เพื่อพัฒนาการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

35,000.00 720,000  755,000.00 

2.3.1 พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

20,000.00    

2.3.2 วันประสานสัมพันธ์
ผู้ปกครอง 

10,000.00    

2.3.3 ปัจฉิมนิเทศ  130,000.00   

2.3.4 การจัดการและการ
พัฒนากิจกรรมผู้เรียน 
(เข้าค่ายพักแรม) 

 590,000.00   

2.3.5 พัฒนาการเรียนร่วม 5,000.00    

ตัวช้ีวัดที่ 2.4 เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม  

62,292.81 110,000.00 157,860.00 330,152.81 

2.4.1 งานพยาบาล 62,291.81     
2.4.2 ตรวจสุขภาพนักเรียน   157,860.00   
2.4.3 กีฬาภายใน  100,000.00    

2.4.4 
สร้าง  เสริม  เติมเต็มด้วย
กีฬา 

 10,000.00  
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3.โครงการส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ           

ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 666,287.77 - - 666,288.77 

3.1.1 อบรมและสัมมนาของครูในโรงเรียน  30,000.00.00       
3.1.2 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
300,000.00.00 

      
3.1.3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 116,287.77.00       
3.1.4 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ “การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ
ส่งเสริมทักษะ ในศตวรรษที ่21” 

100,000.00 

      
3.1.5 เสริมสร้างศักยภาพครูสู่การ

พัฒนาการเรียนการสอน 
100,000.00 

      
3.1.6 สร้าง เสริมก าลังใจแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
20,000.00 
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4. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         

ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชีวิตได ้

- 180,709.00 - 180,709.00 

4.1.1 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
ราชบุรีศึกษา 

 180,709.00 
    

4.1.2 สัปดาห์อาเซียน 50,000.00      
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 เพื่อพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

773,272.00 8,000.33 - 781,272.33 

4.2.1 ปรับปรุงห้องสมุดและพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอร์ 

5,000.00  

    
4.2.2  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 25,000.00      
4.2.3 สร้างแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
120,000.00  

    

4.2.4 พัฒนาการให้บริการครูและนักเรียน
ด้านวิชาการ  

118,272.00 8,000.33 
    

4.2.5 คลินิกคณิตศาสตร์  65,000.00  
    

4.2.6 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
ท้องถิ่นบริเวณหน้าอาคารเรียน1 

50,000.00  

    

4.2.7 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ห้องเรียนสังคม
ศึกษา 

50,000.00  

    

4.2.8 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

25,000.00  

    

4.2.9 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

50,000.00  

    

4.2.10 สร้างแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

50,000.00  

    

4.2.11 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้คู่ภาษาไทย 50,000.00  
    

4.2.12 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และปรับภูมิ
ทัศน์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

50,000.00  

    

4.2.13 การจัดท าแหล่งเรียนรู้งานช่าง 50,000.00  
    

4.2.14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานคหกรรมอาหาร 15,000.00 
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ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

 กิจกรรม รวม 
รายหัว รายได้ 

4.2.15 พัฒนาเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 50,000.00      
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

15,500.00 - - 15,500.00 

4.3.1 กิจกรรมการนิเทศโดยใช้พ้ืนที่
ห้องเรียนเป็นฐาน 

500.00 
      

4.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียน
เชิงบวก 

15,000.00 
      

ตัวช้ีวัดที่ 4.4 เพื่อพัฒนาการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

3,000.00 - - 3,000.00 

4.4.1 กิจกรรมประเมินผลและงานรายงาน
ผลปฏิบัติงาน 

3,000.00       

ตัวช้ีวัดที่ 4.5 เพื่อพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง 

15,000.00 - - 15,000.00 

4.5.1 ประกวดสื่อ นวัตกรรม งานวิจัยในชั้น
เรียน และ PLC ประกวดสื่อ 

15000.00    
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5. โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และแหล่งเรียนรู ้       

ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 เพื่อส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

71,870.36 - - 71,870.36 

5.1.1 ส่งเสริมทักษะภาษาบูรณาการแหล่ง
เรียนรูเ้ทคโนโลยีและป้ายนิเทศ 

27,270.36 
   

5.1.2 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

34,600.00 
   

5.1.3 ติดตั้งพัดลมห้องเรียน ห้อง416 10,000.00    

ตัวชี้วัดที่ 5.2 เพื่อส่งเสริมการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 

- - 789,300.00 789,300.00 

5.2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   789,300.00  
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6. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา         

ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 เพื่อพัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

13,273.00 - - 13,273.00 

6.1.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบแผนงาน สารสนเทศ 
และประกันคณุภาพการศึกษา 

10,000.00 
      

6.1.2 ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

3,273.00 
      

ตัวชี้วัดที่ 6.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

636,000.00 - 1,904,166.00 2,540,166.00 

6.2.1 พัฒนาส านักงานบริหารทั่วไป 7,000.00     
6.2.2 พัฒนาระบบงานต้อนรับ 3,000.00     
6.2.3 การให้บริการด้านงานโสตฯ กับฝ่าย

งานต่างๆ 
18,000.00   

  
6.2.4 ส่งเสรมโอกาสทางการศึกษา  การเรียน

ภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาต ิ(จ้าง
ต่างชาติ) 

  1,904,166.00 

  
6.2.5 ซื้อวัสดุส านักงานอ านวยการ 5,000.00     
6.2.6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานการเงิน 5,000.00     
6.2.7 พัฒนาปรับปรุงห้องวิชาการ 7,000.00     
6.2.8 จัดซื้อวัสดุส านักงานกิจกรรม 8,000.00     
6.2.9 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่มบริหาร

วิชาการ 
6,000.00   

  
6.2.10 กระดาษและหมึกพิมพ์ 500,000.00     
6.2.11 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 75,000.00     
6.2.12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร 2,000.0.00     
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ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

246,658.89 - - 246,658 .89 

6.2.13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

5,000.00    

6.2.14 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  ครุภัณฑ์
ส านักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
และสารบรรณ 

5,000.00    

6.2.15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งานการ
บัญชี 

6,000.00    

6.2.16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานควบคุมภายใน 2,500.00    
6.2.17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่ม

บริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
4,158.89    

6.2.18 พัฒนาระบบงานสวัสดิการร้านค้า 5,000.00    
6.2.19 ค่าน้ ามัน 150,000.00    
6.2.20 ค่าซ่อมยานพาหนะ 60,000.00    
6.2.21 การส่งเสริมเวรยาม  รักษาความ

ปลอดภัยในโรงเรียน 
4,000.00    

6.2.22 พัฒนาห้องและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียน 

5,000.00    

ตัวชี้วัดที่ 6.3 เพื่อพัฒนาการด าเนินงานทาง
วิชาการที่เน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

        
17,800.00  

         -    - 
         
17,800.00 

6.3.1 กิจกรรมจัดท าตารางเรียน-ตารางสอน 2,200.00       

6.3.2 ทบทวน-ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

5,600.00 
      

6.3.3 งานทะเบียนนักเรียน 10,000.00    
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ด้านการบริหารจัดการ    

ล าดับ รายชื่อกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

การบริหารบุคลากรและสาธารณูปโภค 2,690,833.00 - 1,020,482.00 3,711,315.00 

70001  บริหารบุคลากร เจ้าหนา้ที่ ยาม 
พนักงานขับรถ 

923,801.36    

70002   บริหารจัดการแม่บ้าน ชา่งไมแ้ละชา่ง
ไฟฟ้า 

  1,020,482.00  

70003  บริหารจดัการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และเก็บขยะ 

1,600,000.00    

70004 เกษียณอายุราชการงบ๒๕๖๔ 47,031.64    

70005 วารสารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 120,000.00    
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งบประมาณส ารองจ่าย     

ล าดับ รายช่ือกิจกรรม 
อุดหนุน 

รายได้  รวม  
รายหัว กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4 เพื่อพัฒนาสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม  

- 100,000 175,30
0 

275,300 

2.4.1 งานพยาบาล   175,30
0.00 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 เพื่อส่งเสริมการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- 100,000.
00 

 100,000.00 

5.2.2 ระบบเครืองข่ายเพ่ือการสอนและการ
บริหาร 

 100000   

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

500,000.0
0 

  500,000.00 

6.2.2
3 ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

384,836.0
0 

   

6.2.2
4 

ส่งเสรมโอกาสทางการศึกษา  การเรียน
ภาษาจีน (จ้างครไูทย) 

115,164.0
0 

   

 
3.2 การติดตามและการประเมินโครงการ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผน
ในปีต่อไป 
 ทั้งนี้เพ่ือให้ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และในปีต่อไปด้วย  ตลอดจนเกิดผลการ
ประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีวัตถุประสงค์  
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้  โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่
ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรม / โครงการต่างๆ 

2. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรค์การด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีระยะต่อไป 

4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีแผนประปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือ 
แบ่งสาระส าคัญในการประเมินผลงานเป็น 4 ส่วน คือ 

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. การติดตามแผนกิจกรรมประจ าปีทุก 3 เดือน 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
4. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ต้องมีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้  และผ่าน

การกลั่นกรองอย่างดีก่อนน าเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  เนื่องจากการด าเนินงานต่างๆ ต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้มากที่สุด 
 
กลไกการติดตามและประเมินผล 
 ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้ในการก ากับ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจหลักท้ัง ๒ ด้านคือ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งมีหัวหน้างานแผนงาน  

สารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการงานแผนงานสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกคน  โดยน าผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ  ให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาก าหนดมาตรการ
ในการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี  คือ  
การเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีถัดไป  
 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ให้ทุกกลุ่มงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละกลุ่มงาน ไปตามแผนงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อโรงเรียน  และเพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนในปีต่อไปได้  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ที ่
การติดตาม/
ประเมินผล 

ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ กลไก 

1 ติดตามเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ทุกเดือน การเงิน การขออนุมัติเงิน
ประจ างวดการใช้จ่าย 

งานแผนงาน ฯ 

2 ติดตามแผน
กิจกรรม/โครงการ 

ทุกไตรมาส ทุกฝ่ายงาน ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินกิจกรรม
ประจ าไตรมาส 

งานแผนงานฯ รวบรวม
ข้อมูลเสนอคณะผู้บริการ
ทุกไตรมาส 

3 ประเมินลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการ / 
กิจกรรม 

ปลายปี
งบประมาณ 

ทุกฝ่ายงาน ใช้แบบติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

กลุ่มงานเจ้าของ
โครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่องานแผนงานฯ 
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4 ประเมินประโยชน์
ของแผนปฏิบัติการ 

ปลายปี
งบประมาณ 

ทุกฝ่ายงาน ใช้แบบติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

หาแนวทางในการ
แก้ปัญหา เพ่ือหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการท างาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

5 กระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการใน
ปีถัดไป 

ปลายปี
งบประมาณ 

ทุกฝ่ายงาน ประชุมระดมสมอง
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ในปีถัดไป สรุปและ
ประเมินผล 

พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
               1.1 ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีทุกเดือน จากข้อมูลรายงานสถานะ 

    ทางการเงินประจ าเดือน (แหล่งข้อมูล : งานแผนงาน) 
- ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของโรงเรียน 

1.2 ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
     ประจ าทุกเดือน จากแบบติดตามและแบบประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี   
    (แหล่งข้อมูล : ทุกฝ่ายงาน) 
- ติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
- กรณีมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ต้องแจ้งต่อผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือน าเงินไปจัดสรรในการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม อ่ืนๆ ต่อไป 

2. การติดตามแผนกิจกรรม/โครงการ 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการ 

   ประจ าปี 
2.2 วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผล 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นผู้กรอกข้อมูลตาม
แบบติดตามและประเมินผล 

- เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมแผนปฏิบัติการ 
2.3 รวบรวม / น าเสนอ 

- ผู้รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล คือ งานแผนงานฯ 
- รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล และสรุปกิจกรรมประจ าเดือน ของโครงการ / 

กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี ทุก  3 เดือน 
- ส่งสรุปผลการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผล โครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติ

การประจ าปีทุกไตรมาส ไปที่งานแผนงานฯ 
- น าเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลต่อคณะผู้บริหาร ประจ าทุก 3 เดือน    

เพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
- ส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 



58 

 

- น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะผู้บริหาร 

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ / กิจกรรม /ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ      
(สิ้นสุดปีงบประมาณ) 
3.1 สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี น าเสนอ 

                          ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม  ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็น 
                         ปัญหา / แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติ 
                          การประจ าปีในปีถัดไป 

3.2 น าเสนอสรุปข้อมูลต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
4. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

4.1  ทุกหน่วยงานเสนอแผนงานที่จะท าในปีงบประมาณถัดไปมาที่ฝ่ายแผนงาน 
4.2  งานแผนงาน สารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมแผนงานของทุกกลุ่ม 
      งานที่เสนอและข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า 
      แผนงาน / แผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.3 จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้ทุกกลุ่มงานร่วมประชุม  

เป็นการระดมสมอง เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ น าไปใช้ในปีถัดไป 



59 

 
 

 

โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  

 
รหัสโครงการ 

1 0 0 0 0 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกฤตนัย ทัศนา 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
     ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 

สอดคล้องกับนโยบาย 
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
และหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่าง
หลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

 เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริม
และยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงาน
ท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่
ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน พัฒนา
ครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให้
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี พัฒนาสมรรถนะและความรู้
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ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับ
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ  
3.  สร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต สนับสนุนให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
4.  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562  
5.  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ให้
สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
6.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน  เพ่ิม
ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น ปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน
และประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้น
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1 ความพอเพียง , ข้อที่ 2 ความกตัญญู ,  
ข้อที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต , ข้อที่ 4 ความรับผิดชอบ , ข้อที่ 5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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1. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ในปัจจุบันผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีเลิศ ทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และศักยภาพของผู้เรียนให้คงสภาพอยู่ระดับดีเลิศหรือก้าวสู่ระดับตวับ่งชี้อยู่ในระดับดีเยี่ยมต่อไป 

ดังนั้น ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดโครงการ 
พัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ 
การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ

แต่ละระดับชั้นในระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดีเลิศขึ้นไป 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ  80 ขึ้นไป 

3.1.2 ผู้เรียนมีสามารถระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง มีความครบถ้วนของ
องค์ประกอบที่แยกแยะจากเรื่องที่วิเคราะห์ อธิบายรายละเอียดของแต่ละ องค์ประกอบ
ได้ จัดความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบได้เหมาะสม มีความถูกต้องของการระบุ
ประเด็นปัญหา รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาอธิบายประเด็นปัญหาที่คิดเกือบครบถ้วน ตรง
ประเด็น  มีการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือใช้อธิบายเหตุผลต่อประเด็น
ปัญหาที่คิด  มีการสรุปข้อมูลที่จะน าใช้อธิบายแนวคิดของตนต่อประเด็นปัญหาที่คิด มี
การน าเสนอค าตอบ หรือทางเลือกสามารถร่วมกันอภิปรายความคิดเห็น แก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างถกูต้อง ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

3.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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3.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป  มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่ อง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.5 

3.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ร้อยละ 80 

 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้นตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
3.2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานที่

โรงเรียนก าหนด 
3.2.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษาตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
3.2.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามมาตรฐานที่โรงเรียน

ก าหนด 
 

4. สถานที่ด าเนินการ โรงเรยีนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 วันภาษาไทยแห่งชาติ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1 ขั้นเตรียมการ 
1.1  ประชุมปรึกษาหารือ 
1.2  เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
1.3  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
1.4  รับสมัครนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 
2 ขั้นปฏิบัติงาน 
2.1  จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย 
      1) การคัดลายมือ ม.ต้น ม.ปลาย 
      2) การเขียนเรียงความ ม.ต้น ม.ปลาย 
      3) การเล่านิทาน ม.ต้น 
      4) การกล่าวสุนทรพจน์ ม.ปลาย 
      5) การร้องเพลงประกอบการแสดง 
2.2  จัดแสดงนิทรรศการวันภาษาไทย 
2.3  การจัดเกมภาษาไทย 
2.4  กิจกรรม “นักข่าวรุ่นจิ๋ว” 
2.5  จัดรายการเสียงตามสาย “ภาษาไทยไขขาน” 

1 กรกฎาคม 2563 
–  

6 สิงหาคม  2564 

นางปราณี  คุสิน 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 2.6  การแสดงบนเวที  

2.8  จัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ได้รับ
รางวัล 
3  ขั้นสรุป/รายงานผล 
สรุปงานและประเมินผลจากแบบสอบถาม 

  

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1 จัดท าประมาณการจัดซื้อและติดต่อ
ร้านค้าส่งหนังสือตามรายการ และปฏิบัติงาน 

3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวสุภาพร 
ภักดีประพันธ์ 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้องสมุด 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1 จัดท าประมาณการจัดซื้อและติดต่อ
ร้านค้าส่งหนังสือตามรายการ และปฏิบัติงาน 

3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวสุภาพร 
ภักดีประพันธ์ 

4 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการอ่าน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1 2เตรียมการ จัดท าประมาณการจัดซื้อสมุด
บันทึกการอ่าน และประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

เมษายน 2564  
-  

มีนาคม 2565 

นางสาวสุภาพร 
ภักดีประพันธ์ 

5 กิจกรรมที่ 5 สัปดาห์ห้องสมุด 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

 
 

ตุลาคม 2564 
 – 

 สิงหาคม 2565 

นางสาวสุภาพร 
ภักดีประพันธ์ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6 กิจกรรมที่ 6 สัปดาห์สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1  ประชุมปรึกษาหารือ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการ 
2. ขั้นปฏิบัติงาน 
   2.1 จัดนิทรรศการประวัติผลงานสุนทรภู่        
   2.2 จัดแขง่ขันทักษะต่างๆในกิจกรรมวันสุนทภู่ 
       1. แต่งค าประพันธ์ 
       2. อ่านท านองเสนาะ 
       3. แต่งค าขวัญ 
   2.3  จัดท าเกยีรติบัตรส าหรับนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
3. ขั้นสรุป/รายงานผล 
    3.1  สรุปงานและประเมินผลจาก
แบบสอบถาม 

24 พฤษภาคม 2563 
– 

 2 กรกฎาคม 2564 

นางสาววิไล  พันธุ์มา 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.ขั้นเตรียมการ/วางแผน 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
   1.2 วางแผนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.3 จัดท าเอกสารการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ เกณฑ์การแข่งขัน  สื่อเกมที่เป็นวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้  
2.ขั้นด าเนินการ 
   2.1 รับสมัครนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  
   2.2 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม โดย
สอดแทรกความรู้ในชั่วโมงเรียน จัดท ามุม
เสริมสร้างทักษะในห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
3.ขั้นติดตามประเมินผล 
   3.1 ติดตามผลผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
คิดทางคณิตศาสตร์เป็นระยะ 
   3.2 จัดแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว
ด้วย โปรแกรม GSP หมากกระดาน  เกม 24  
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  โซดุกุ   
   3.3 ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
   3.4 รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางสาวอารีรัตน์  
ห้าวแสน 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
8 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาการอ่านออกเขียนได้

ภาษาต่างประเทศ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 

สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางธณัฏฐา  นาบุญ 

9 กิจกรรมที่ 9   Eng  for learning 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

ธันวาคม 2563 
 – 

 มีนาคม 2564 

นางธณัฏฐา  นาบุญ 

10 กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษา 
(English Festival) 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1 ประชุม วางแผน 
1.2 ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
       3.1  ประเมินผลและรายงานผล 

 
16-20  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

นางสมใจ  หีบท่าไม้ 

11 กิจกรรมที่ 11 Chinese  New  Year 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.3 ประชุม วางแผน 
1.4 ฝึกซ้อมกิจกรรม 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.2 ประสานงานการเตรียมอุปกรณ์ 
2.3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
       3.1  ประเมินผลและรายงานผล 

1 พฤศจิกายน 2563 
 – 

 28 กุมภาพันธ์ 2564 

นางสาวลลิตา  
สระฉิม 

12 กิจกรรมที่ 12 แข่งขันทักษะทางวิชาการสังคม
ศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ประกวดมารยาทไทย 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 รับสมัครนักเรียน 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวภัทรสุดา  
เนียมดวง 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 1.3 ด าเนินการแข่งขันประกวดมารยาท

ไทย 
1.4 ประกาศผลการแข่งขัน 
1.5 มอบเกียรติบัตร/รางวัล 
1.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ 
2.1 ประชุมวางแผน 
2.2 รับสมัครนักเรียน 
2.3 ด าเนินการแข่งขันประกวดสวดมนต์   
     สรภัญญะ 
2.4 ประกาศผลการแข่งขัน 
2.5 มอบเกียรติบัตร/รางวัล 
2.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดบรรยายธรรม 
3.1 ประชุมวางแผน 
3.2 รับสมัครนักเรียน 
3.3 ด าเนินการแข่งขันประกวดบรรยาย
ธรรม 
3.4 ประกาศผลการแข่งขัน 
3.5 มอบเกียรติบัตร/รางวัล 
3.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 ประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
4.1 ประชุมวางแผน 
4.2 รับสมัครนักเรียน 
4.3 ด าเนินการแข่งขันประกวดเล่านิทาน  
     คุณธรรม 
4.4 ประกาศผลการแข่งขัน 
4.5 มอบเกียรติบัตร/รางวัล 
4.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 5 แข่งขันตอบปัญหาวิชา 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1 ประชุมวางแผน 
5.2 รับสมัครนักเรียน 
5.3 ด าเนินการแข่งขันการตอบปัญหา 
5.4 ประกาศผลการแข่งขัน 
5.5 มอบเกียรติบัตร 
5.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
13 กิจกรรมที่ 13 วัจนลีลา  ภาษารังสรรค์ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
   1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
   1.2 เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
   1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
   1.4 แจ้งนักเรียนระดับชั้นที่เข้าร่วมเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2.ปฏิบัติงาน 
   2.1 จัดกิจกรรม “วัจนลีลา ภาษา
รังสรรค์”  โดยจัดกิจกรรมนักเรียนเข้าร่วม 
ครั้งละ 2 ห้อง ในคาบชุมนุม 
3. สรุป/รายงานผล 
   3.1 สรุปงานและประเมินผลจาก
แบบสอบถาม 

1 ตุลาคม2563 
 –  

30 มีนาคม 2564 

นางพัชรา  นมรักษ์ 

14 กิจกรรมที่ 14 ค่ายอบรมนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายชุมพล  คชสังข์สีห์   

15 กิจกรรมที่ 15 เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้าน สืบสาน
ความเป็นไทย 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
   1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
   1.2 เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
2.  ปฏิบัติงาน 
   2.1 ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 
   2.2 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
   2.5 จัดนักเรียนเข้าชมเพลงพ้ืนบ้านจาก
คณะ “โอเล่ การละคร”ตามที่ก าหนด   
3. สรุป/รายงานผล 
   3.1 สรุปงานและประเมินผลจาก
แบบสอบถาม 

15 ธันวาคม  2563 
 – 

 5 มกราคม  2564 

นางสาวปิยนุช  
 ย้งปรีชา 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
16 กิจกรรมที่ 16 พัฒนาศักยภาพนักเรียน

คอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
1.2 ส ารวจความต้องการและจ าเป็นของ
วัสดุ 
1.3 ด าเนินการจัดซื้อ 
1.4 สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นายนิมิต สายสิทธิ์ 

17 กิจกรรมที่ 17 สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งใน
โรงเรียนด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ขออนุมัติกิจกรรม 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ประเมินผลและรายงานผลกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายสมชาย  ขวาไทย 

18 กิจกรรมที่ 18 จัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายสมชาย  ขวาไทย 

19 กิจกรรมที่ 19 พัฒนานักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

1.1 เตรียมการ/ส ารวจ 
2. ปฏิบัติงาน 

2.1 จัดซื้อจัดจ้าง 
3. สรุป/รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา  
2563-2564 

นายกฤตนัย ทัศนา 

20 กิจกรรมที่ 20 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
ทักษะความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ขออนุมัติกิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. ด าเนินการฝึกอบรม 
5. ประเมินผลและรายงานผลกิจกรรม 

กันยายน 2563  
– 

 มีนาคม 2564 

นายสมชาย  ขวาไทย 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
21 กิจกรรมที่ 21 จัดท าหนังสั้น 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายโรจนศักดิ์  
 ดีประคอง 

22 กิจกรรมที่ 22 ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน
ทัศนศิลป์ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติการ 
  2.1 จัดท าแผนกิจกรรม 
  2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รองรับกิจกรรม 
3. สรุป/รายงานผล 
  3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายทัศนัย  จิตพัฒ
นกุล 

23 กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 วางแผน/ส ารวจความต้องการ ใน
การพัฒนาห้องเรียนและเครื่องแต่งกาย
นาฏศิลป์ไทย 
2. ขั้นด าเนินการ 
   2.1 ส ารวจราคาวัสดุในการพัฒนา
ห้องเรียนและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 
   2.2 เตรียมการและปฏิบัติงาน 
3. ขั้นติดตาม สรุปและประเมินผล 

1 ตุลาคม 2563  
–  

30 กันยายน 2564 

นางสาวพชรพร  
ฤกษ์สะอาด   

24 กิจกรรมที่ 24 จัดซื้อวัสดุผลิตสื่อการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1 ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ส ารวจความต้องการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
   2.1 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. สรุป/รายงานผล 
   3.1  ประเมินผลและรายงานผล 
 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวรุ่งนภา  
แหวนเพ็ชร 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
25 กิจกรรมที่ 25 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สารเคมีและ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
   1.1 เตรียมการ/ส ารวจ 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1 จัดซื้อจัดจ้าง 
3. สรุป/รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา  
2563-2564 

นายกฤตนัย   ทัศนา 

26 กิจกรรมที่ 26 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียน
สังคมศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ  
    1.1 ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ที่มีปัญหา 
    1.2 เขียนโครงการน าเสนอฝ่ายบริหาร 
2. ขั้นด าเนินการ  
    2.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เพื่อชี้แจง 
 การด าเนินโครงการ 
    2.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการ 
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  
    3.1 จัดท ารายละเอียดผลการด าเนินงาน 
    3.2 ประเมินความพึงพอใจ 
4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง  
    4.1 อภิปรายปัญหาหลังด าเนินการ 
    4.2 รายงานผลการด าเนินการ 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางอินนา  หอมหวล   

27 กิจกรรมที่ 27 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ 
2. เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ผลิตสื่อ
การสอน 
4. ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ผลิตสื่อ
การสอน 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวกาญจนา  
จันทนา 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
28 กิจกรรมที่ 28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
  1.1  ขออนุมัติโครงการ 
  1.2  ส ารวจรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการ 
2. ปฏิบัติงาน 
  2.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  2.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศึกษาเพ่ือบริการ 
   2.4 วางแผน ในการจัดการเรียนการสอน 
และการติดต่อสื่อสาร 
   2.5 ชี้แจงและ ด าเนินการให้บริการแก่ครู
อาจารย์ 
   2.6 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3.  สรุป/รายงานผล  
   3.1 ประเมินผลและรายงานผล      

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายณวรรธน์  
แก้วเอ่ียม 

29 กิจกรรมที่ 29 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนพล
ศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
   1.1  ขออนุมัติโครงการ 
   1.2  ส ารวจรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ต้องการ 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   2.3 วางแผน ในการจัดกิจกรรม 
   2.4 ด าเนินการตามโครงการ       
3.  สรุป/รายงานผล  
   3.1 ประเมินผลและรายงานผล      

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายณวรรธน์  
แก้วเอ่ียม 

30 กิจกรรมที่ 30 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.ขั้นเตรียมการ/วางแผน 
   1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
   1.2 เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายอดุลย์   
แป้นแหลม 



72 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 2. ขั้นด าเนินการ 

  2.1 ประสานงานกับงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
  2.2 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
  2.3 ท าทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ 
  2.4 ด าเนินงานส านักงาน 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 
  3.1 สรุป/รายงานผล 

  

31 กิจกรรมที่ 31 จัดท าสื่อการเรียนรู้และบริการ
สนเทศงานแนะแนว 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการแนะแนว 
1.2 ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ 
1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
1.4 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ 
1.5 สรุปรายงาน 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางสาวปวริศา   
เหลี่ยววงศ์ภูธร 

32 กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
   1.1  ขออนุมัติโครงการ 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   2.3 วางแผน ในการจัดกิจกรรม 
   2.4 ด าเนินการตามโครงการ       
3.  สรุป/รายงานผล  
   3.1 ประเมินผลและรายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายณวรรธน์  
แก้วเอ่ียม 

33 กิจกรรมที่ 33 จัดซื้อวัสดุเพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือ,ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชา
ทหารขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
      2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และคุณลักษณะวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการ 
 

กันยายน 2563 
 – 

 มกราคม 2564 

นางณีฬพัทฌ์   
ต านานจิตร 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
       2.2 ติดต่อประสานงานฝ่าย/งานที่

เกี่ยวข้อง 
      2.3 เสนอจัดซื้อตามขั้นตอน 
      2.4 ตรวจรับพัสดุ 
3. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล 
      3.1 สังเกตการน าครุภัณฑ์ไปใช้งาน 
      3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยใช้
ครุภัณฑ์ 

  

34 กิจกรรมที่ 34 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
เครื่องดนตรีสากล 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ  
2. ท าการส ารวจและเตรียมการ 
3. ปฏิบัติงาน        
4. สรุปงานและรายงานผล 

1 ตุลาคม 2563  
– 

 30 กันยายน 2564 

นายเดชา   ศรัทธาผล 

35 กิจกรรมที่ 35 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
เครื่องดนตรีไทย 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ  
2. ท าการส ารวจและเตรียมการ 
3. ปฏิบัติงาน        
4. สรุปงานและรายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นายไสว   ขาวผ่อง 

36 กิจกรรมที่ 36 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.ขั้นเตรียมการ/วางแผน 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.ขั้นด าเนินการ 
   2.1 คัดเลือกนักเรียนในแผนการเรียน
ภาษาต่างประเทศจ านวน 30 คน 
   2.2  ติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางรงศ์รอง   
พิลาสภักดี 

37 กิจกรรมที่ 37 จัดซื้อทีวี ในห้องเรียนกิจกรรม
แนะแนว ห้อง 217 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการแนะแนว 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30  กันยายน 2564 

นางสาวนันทรัตน์   
ตันบริภัณฑ์ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นด าเนินการ (Do) 

   2.1 เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
   2.2 ด าเนินการจัดซื้อ 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
   3.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   4.1 ติดตาม  ประเมินผล  และสรุปผล
การด าเนินโครงการ 

  

38 กิจกรรมที่ 38 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียน
จริยธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ/วางแผนด าเนินงาน 
 2. ส ารวจรายการที่ต้องจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 3. ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 4. สรุป/รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา นางอ าไพ  พิริยะกุล 

39 กิจกรรมที่ 39 ปรับซ่อมอุปกรณ์ใช้ในการเรียน
การสอน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ส ารวจอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการซ่อมแซม 
2. ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม 
3. ติดต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อขอนักการ
มาด าเนินการปรับซ่อม 
4. ประเมินผลงานการปรับซ่อม 
5. ประเมินการใช้งานอุปกรณ์ท่ีได้รับการ
ปรับซ่อม 

ตุลาคม 
- 

 ธันวาคม 2563 

นางสาวปิยะวดี  
ประยูรเทพ 

40 กิจกรรมที่ 40 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ สืบ
ราคา 
2. ขออนุมัติการจัดซื้อ 
3. ประเมินผล 

เมษายน 2564 
 -  

 สิงหาคม 2564 

นายอภิชัย หีบท่าไม้ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
41 กิจกรรมที่ 41 อบรมเพ่ือพัฒนานักเรียนทาง

พยาบาล 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เขียนโครงการเสนอของบประมาณ 
2. ติดต่อสถานพยาบาล 
3. จัดเตรียมสถานที่  
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
5. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์     
ทิมกลั่น 

42 กิจกรรมที่ 42 กิจกรรมวิชาการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม
โรงเรียน 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
 1. เตรียมการ 
 2. ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละ
กิจกรรม 
 3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุส าหรับแข่งขัน/จัด
จ้างรถ 
 4. สรุป/รายงานผล 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
 1. เตรียมการ 
 2. ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละ
กิจกรรม 
 3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุส าหรับแข่งขัน/จัด
จ้างรถ 
 4. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางอินนา หอมหวล 

43 กิจกรรมที่ 43 Career Path เปิดโลกกว้างสร้าง
เส้นทางสู่อาชีพ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประสานงานหน่วยงาน สถานที่ 
4. ด าเนินการจัดโครงการฯ 
5. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
6  สรุปรายงานการด าเนินโครงการ 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางสาวปวริศา 
เหลี่ยววงศ์ภูธร 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
44 กิจกรรมที่ 44 เสริมโอกาสการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประสานงานหน่วยงาน สถานที่ 
4. ด าเนินการจัดโครงการฯ 
5. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
6. สรุปรายงานการด าเนินโครงการ 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางสาวปวริศา   
เหลี่ยววงศ์ภูธร 

45 กิจกรรมที่ 45  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนวิชางานเกษตร 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ และจ านวนนักเรียน 
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
2.  เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
3.  แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบ 
4.  ด าเนินการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สร้างสื่อการ
เรียน วิชาเกษตรกรรม 
5. ติดตามและประเมินผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายประเสริฐ  คานภู่ 

46 กิจกรรมที่ 46 พ่ีพบน้อง น้ าเงิน – เหลือง 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- ประชุมคณะกรรมการแนะแนว 
ขั้นด าเนินการ (Do) 

-ประสานศิษย์เก่าของโรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤษฏ์จากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ 
-จัดเตรียมสถานที่  และเครื่องดื่ม 

ขั้นประเมินผล (Check) 
-วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
     -ติดตาม  ประเมินผล  และสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางสาวนันทรัตน์   
ตันบริภัณฑ์ 
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   6. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 15 กันยายน 2563 
   7. งบประมาณ 

     7.1 งบประมาณจ านวน 1,666,851.98 บาท 
     7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.  กิจกรรมที่ 1 วันภาษาไทยแห่งชาติ 

ค่าใช้จ่าย 
1. กระดาษโปสเตอร์สี หนา 
2. เทปโฟม 21 มม.X 5 ม. สก็อตซ์ 110 
3. ของรางวัลนักเรียนชนะการประกวด 
4. ไวนิลขนาด 12 ตารางเมตร 
5. ค่าของรางวัลการแข่งขันเกม 
6. ผ้าต่วนหน้ากว้าง 45 นิ้ว สีชมพู 

10,000 

2.  กิจกรรมที่ 2 จัดหาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือพิมพ์ วารสาร 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดหาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ   
   1.1 หนังสือความรู้ทั่วไป 
   1.2 คู่มือเตรียมสอบ 
   1.3 นวนิยาย เรื่องสั้น  การ์ตูนให้ความรู้ 
2. หนังสือพิมพ์ , วารสาร  นติยสาร 
 

50,000 

3.  กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้องสมุด 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และงานเตรียมสิ่งพิมพ์ 

10,000 

4.  กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการอ่าน 
ค่าใช้จ่าย 
1. สมุดบันทึกการอ่าน 
2. เกียรติบัตร  
3. ของรางวัล 

12,000 

5.  กิจกรรมที่ 5 สัปดาห์ห้องสมุด 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเตรียมงาน 
2. เกียรติบัตร 
3. ของรางวัล 

5,000 

6.  กิจกรรมที่ 6 สัปดาห์สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 
ค่าใช้จ่าย  
1. กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า (อ่อน) คละสี จ านวน 4 โหล 
2. กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า (แข็ง) คละสี จ านวน 3 โหล 

10,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
 4. แผ่นพลาสติกท าปก A4 (แพ็ค 100 แผ่น) บอสตัน 2 ห่อ 

5. กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม  สีเหลืองอ่อน 1 ห่อ สีฟ้าอ่อน 1 ห่อ 
6. กระดาษกรอสซี่อิงค์เจ็ท A4  150 แกรม (แพ็ค 100 แผ่น) 4 ห่อ 
7. แฟ้มโชว์ผลงาน ตราช้าง 2 แฟ้ม  
8. ไส้แฟ้ม 24 ห่อ 
9. แฟ้มโชว์พลาสติก A4  ฟลามิงโก้ 1 โหล 
10. เทปเยื่อกาว 2 หน้า บาง ขนาด 1 ซม. 1 โหล 
11. พัดลมมือบีบ 2 โหล 
12. ปากกาเจลหัวการ์ตูน 5 โหล 
13. เข็มหมุดหัวมุก 5 กล่อง 
14. โอเอซิส จ านวน 1 โหล 
15. สติ๊กเกอร์ตีเส้น เลเซอร์ กากเพชร ขนาด 9 มม. จ านวน 1 โหล 
16. ดอกไม้ติดบอร์ดกระดาษสา 1 โหล 
17. กากเพชร 1 โหล 
18. ผ้าต่วน สีขาว หน้ากว้าง 45 นิ้ว 1 ม้วน 
19.ผ้าต่วน สชีมพูอ่อน หน้ากว้าง 45 นิ้ว 1 ม้วน 

 

7.  กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ค่าใช้จ่าย 
1.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน 
2.รางวัลและเกียรติบัตร 

5,000   

8.  กิจกรรมที่ 8 พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ภาษาต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่าย 
1 wh-question standing pop up  ชุดละ 200  บาท 5 ชุด  
2. 12 Tense Poster A3  ชุดละ  100  บาท 5 ชุด  
3. Long vowel sounds wheels  ชุดละ  500  บาท 5 ชุด  
4. Time ladders  ชุดละ 200  บาท 5 ชุด   
5. Road sign pop up  ชุดละ 200  บาท 5 ชุด  
6. Jobs Snakes and ladders ชุดละ 100  บาท 5 ชุด  
7. Comparisons ladders ชุดละ 350  บาท 5 ชุด  
8. Jobs Snakes and ladders ชุดละ 100  บาท 5 ชุด  
9. Places around Poster A3 ชุดละ 200 บาท 5 ชุด 
10. Chinese alphabets and game  
11. English alphabets  ชดุละ 100 บาท 5 ชุด  
12. Flash cards  1 ชุดละ 350 บาท 5 ชุด   
13. Flash cards  2 ชุดละ 350 บาท 5 ชุด   
14. Flash cards  3 ชุดละ 350 บาท 5 ชุด   
15. Chinese flash card 

25,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
 16. นาฬิกาจับเวลา crossword game เรือนละ 500 บาท 2 เรือน 

17. Scrabble game ชุดละ 500 บาท 5 ชุด 
 

9.  กิจกรรมที่ 9  Eng  for learning 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า script และการรายงานผล 

1,000 

10.  กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษา (English Festival) 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุในการจัดกิจกรรม / อุปกรณ์การแข่งขัน 
ตกแต่งบรรยากาศคริสต์มาส / แต่งตัวซานตา / ของแจกของซานตา 
2. ของรางวัลการแข่งขันทักษะต่างๆ 8 รายการทั้งม. ต้นและม. ปลาย 
3. ค่าชุด/ เครื่องแต่งกายการแสดง 

10,000 

11.  กิจกรรมที่ 11 Chinese  New  Year 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุในการจัดป้ายนิเทศตกแต่งโซน 
2. ของรางวัลการแข่งขันทักษะ 
3. ค่าจ้างการเชิดสิงโต 

10,000 

12.  กิจกรรมที่ 12 แข่งขันทักษะทางวิชาการสังคมศึกษา  
กิจกรรมที่ 1 ประกวดมารยาทไทย 
ค่าใช้จ่าย 
   1.1 จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างในการด าเนินกิจกรรม 
   1.2 ค่าอาหารว่างกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ 
ค่าใช้จ่าย 
   2.1 จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างในการด าเนินกิจกรรม 
   2.2 ค่าอาหารว่างกรรมการ 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดบรรยายธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
   3.1 จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างในการด าเนินกิจกรรม 
   3.2 ค่าอาหารว่างกรรมการ 
กิจกรรมที่ 4 ประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
   4.1 จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างในการด าเนินกิจกรรม 
   4.2 ค่าอาหารว่างกรรมการ 
กิจกรรมที่ 5 แข่งขันตอบปัญหาวิชา 
ค่าใช้จ่าย 
   5.1 จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างในการด าเนินกิจกรรม 
   5.2 ค่าอาหารว่างกรรมการ 

15,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
13.  กิจกรรมที่ 13 วัจนลีลา  ภาษารังสรรค์ 

ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าจัดท าเอกสาร 
2. ค่ารางวัล 
3. ค่าหนังสือวรรณกรรมเยาวชน 
4. ค่าอุปกรณ์เกมภาษาไทย 

25,000 

14.  กิจกรรมที่ 14 ค่ายอบรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นักเรียน จ านวน  30 คนๆละ 80 บาท 
จ านวน 4 วัน 

10,000 

15.  กิจกรรมที่ 15 เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้าน สืบสานความเป็นไทย 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าตอบแทนคณะวิทยากร “โอเล่ การละคร” 
2. ค่าของรางวัล 

15,000 

16.  กิจกรรมที่ 16 พัฒนาศักยภาพนักเรียนคอมพิวเตอร์ 
ค่าใช้จ่าย 
1. กระดาษ คลิป แม๊ค กรรไกร แฟ้ม กาว กระดาษกาว วัสดุส านักงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
2. ไวท์บอร์ด หมึกเติม ตรายาง แผ่นรองตัด 
3. แผ่นรองเมาส์ แป้นพิมพ์ เมาส์ แรม ฮาร์ดดิสก์ เพาเวอร์ซัพพลาย ถ่าน CMOS 
4. หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
5. เครื่องส ารองไฟ 
6. โปรแจ๊คเตอร์ 
7. สวิทซ์ ฮับ ตลับแยกพอร์ต ตลับแยกสาย ซีดีรอม ดีวีดี 
8. เครื่องเป่าฝุ่นคอมพิวเตอร์  
9. ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

76,500 

17.  กิจกรรมที่ 17 สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียนด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว 
ค่าใช้จ่าย 
1. บอร์ด KidBright จ านวน 60 บอร์ด (ชุดละ 500 บาท X 60 ชุด) 
2. โคมไฟ USB จ านวน 60 ชิ้น (ชิ้นละ 35 บาท X 60 ชดุ) 
3. พัดลมอัตโนมัติ USB จ านวน 60 ชิ้น (ชิ้นละ 150 บาท X 60 ชุด) 
4. เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน จ านวน 50 ชิ้น (ชิ้นละ 60 บาท X 60 ชุด) 
5. ปั้มน้ า USB จ านวน 60 ชิน้ (ชิ้นละ 350 บาท X 60 ชุด) 
7. สายยาง ขนาด 6*8 mm ยาว 1m ส าหรับปั๊มน้ าขนาดเล็ก จ านวน 60 ชิ้น 
   (ชิ้นละ 30 บาท X 60 ชุด) 
8. สายปากคีบ/หัวปากคีบ จ านวน 60 ชิ้น   

71,083 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
18.  กิจกรรมที่ 18 จัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ 

ค่าใช้จ่าย 
1. Ipst-se  10 กล่อง ราคา 4200 บาท รวม 42000 บาท 
2. เซนเซอร์จับสะท้อนแสง 40 ตัว ราคา 150 บาท รวม 6000 บาท 
3. เครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่ 2 เครื่อง ราคา 1600 บาท รวม 3200 บาท 
4. เซอร์โวมอเตอร์ 10 ตัว ราคา 240 บาท รวม 2400 บาท 
5. เซนเซอร์วัดระยะทาง 10 ราคา 500 รวม 5000 บาท 
6. แบตเตอร์รี่ 10 ก้อน ราคา 550 บาท รวม 5500 บาท 
7. อุปกรณ์อ่ืนๆ 

66,100 

19.  กิจกรรมที่ 19 พัฒนานักเรียนในการสร้างนวัตกรรม 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุเพื่อการน าเสนอผลงาน 
2. วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสอนเสริม/ฝึกอบรม 

20,000 

20.  กิจกรรมที่ 20 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทาง
คอมพิวเตอร์ 
ค่าใช้จ่าย 
1. การดาษ A4 หนา 70 แกรม ส าหรับจัดท าคู่มือ (1รีม) 
2. กระดาษกาวสีฟ้า แกน 3" 1 1/2"x20y. ส าหรับจัดท าคู่มือ (2 ม้วน) 
3. กระดาษ A4 หนา 120 แกรม ส าหรับจัดท าเกียรติบัตร 50 แผ่น/แพ็ค 
(1แพ็ค) 
4. ค่าอาหารกลางวัน 
5. ค่าอาหารว่าง 

6,700 

21.  กิจกรรมที่ 21  จัดท าหนังสั้น 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อกระดาษ 
2. จัดซื้อหมึกพิมพ์ 

8,000 

22.  กิจกรรมที่ 22 ส่งเสริมศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ 
ค่าใช้จ่าย 
1. สีน้ าพลาสติก 
2. แท่งเครยอง 
3. ชุดดินสอชาร์โคล 
4. กระดาษ 100 ปอนด์ 
5. ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน 

6,000 

23.  กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์
ไทย 
ค่าใช้จ่าย 
1. ชุดยืนเครื่องพระ 

55,000 
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2. เครื่องส าอางค์ 
ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
24.  กิจกรรมที่ 24 จัดซื้อวัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ค่าใช้จ่าย 
1. กระดาษโปสเตอร์สีแข็ง (คละสี) 
2. กระดาษโปสเตอร์สีอ่อน (คละสี) 
3. กระดาษA4 
4. กระดาษปกสีA4  จ านวน 4 รีม 
5. กระดาษรองบอร์ด 
6. กระดาษอังกฤษ 
7. กระดาษกาวสี2 นิ้วคละสี 
8. กระดาษเทา-ขาว 
9. กระดาษกาวสี 2 นิ้ว 
10. กระดาษกาวย่น 2นิ้ว 
11. กระดาษกาวย่น2 นิ้ว 
12. สติ๊กเกอร์ใส(แผ่น) 
13. สติ๊กเกอร์สี(แผ่น) 
14. ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่คละสีรวม 
15. ฟิวเจอร์ดบอร์ดเล็กคละสี 
16. แม็คเบอร์10 
17. ลูกแม็คเบอร์ 
18. ลูกแม็คยิงบอร์ด 
19. กาวลาเท็กซ์ขนาดใหญ่ 
20. เทปกาว 3 M 
21. กาว 2 หน้าแบบบาง 12 ม้วน 
22. ปากกาไวด์บอร์ดสีแดง,ด า, น้ าเงิน คละสี 
23. หมึกเติมไวด์บอร์ดสีแดง,ด า, น้ าเงินสีละ2กล่อง 
24. คลิบหนีบกระดาษสีด า 2 นิ้ว 
25. คลิบหนีบกระดาษสีด า 1 นิ้ว 
26. ลวดเสียบ 
27. เข็มหมุด 
28. สีกล่องเล็ก 
29. ปากกาเน้นข้อความคละสี 
30. สีคลอรีน 3 กล่อง 
31. หมุดสีติดเอกสารประชาสัมพันธ์ 
32. แฟ้มตราช้างแบบห่วง 
33. กระดาษ เอสี่ 
34. หมึกเครื่อง printer 

30,000 
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25.  กิจกรรมที่ 25 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สารเคมีและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
2. สารเคมี/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

85,000 

26.  กิจกรรมที่ 26 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนสังคมศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
1. โทรทัศน์สี sumsung ขนาด 55  นิ้ว  จ านวน  4  เครื่อง 
2. ที่ยึดโทรทัศน์ติดกับผนัง  จ านวน 4 อัน 
3. Hdmi  5  เมตร  จ านวน  4  เส้น 

60,000 

27.  กิจกรรมที่ 27 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2. เครื่องปริ้นเตอร์ 

25,000 

28.  กิจกรรมที่ 28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
1. ลูกฟุตบอล Grand Sport Mundo MS เบอร์ 5 
2. ลูกฟุตซอล MOLTEN FAV1500 
3. ลูกวอลเล่บอล MIKASA หนังอัด MV365 
4. ลูกวอลเล่บอล MIKASA MVA330 
5. ลูกบาสเกตบอล MIKASA RB ไซส์ 7 รุ่1000 
6. ลูกเซปักตะกร้อ มาราธอน MT908 
7. คฑาวิ่งผลัด 
8. ตาข่ายประตูฟุตบอล ไนลอนเส้นใหญ่ 
9. ตาข่ายวอลเลย์บอลไนลอนขอบหนัง 
10. ตาข่ายฟุตซอล 
11. โดมมัลดิโดนส์ UP8606t 
12. เสามุมสนามพร้อมธง 
13. จักรขว้างยาง  1 ก.ก 
14. ตลับเมตร ขนาด 100 เมตร 
15. ลูกเปตองลาฟรองซ์ 
16. นาฬิกาจับเวลา 
17. โต๊ะเทเบิลเทนนิส 
18. เสาปิงปอง พร้อมตาข่าย 
19. กระเป๋าใส่ลูกบอล 

127,316 
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 20. กระเป๋าใสลูกวอลเล่บอล 

21. เพาเวอร์สปีดร์ซีสเตอร์ 
22. รั้วกระโดดปรับได้ 
23. ผ้าล็อก  1 นิ้ว 
24. ชุดนักกีฬา 
25. คบเพลิงสแตนเลส 
26. สปีดแลคเดอร์ 
27. เคาน์เตอร์เพน c00l 120 กรัม 
28. น้ ามันมวย ชนิดน้ า  120 cc. 
29. ถังแช่น้ าอเนกประสงค์ ขนาด 35 ลิตร 

 

29.  กิจกรรมที่ 29 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนพลศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่าย 
1.กระดาษปก A4 ขาวและสี 
2.  ปากกาไวท์บอร์ด  
3. กาว 
4. แม็ก (แม็กยิงและแม็กเย็บกระดาษ) 
5. มีดคัดเตอร์ 
6. กรรไกร 
7. ไม้บรรทัด 
8. ลูกแม็ก 
9. ลวดเสียบมุมกระดาษ 
10. เทปกาว 
11. แปลงลบกระดาน 
12. กระดาษถ่ายเอกสารดับเบิ้ล A 
13. ไม้บรรทัดเหล็ก 
14. เครื่องเย็บกระดาษ 
15. แท่นตัดกระดาษ 
16. สก๊อดเทปใส 
17. กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 
18. แผ่นยางรองตัด 
19. ลูกแม็ก 

10,000 

30.  กิจกรรมที่ 30 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ค่าใช้จ่าย  
1. ซองใส่แฟ้ม A4 
2. สก๊อตเทปใส  1  นิ้ว  X36  หลา 

45,000 
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 3. เทปกาวย่น  ชนิดสี  36  เมตร 

4. เทปกาวย่น ใช้น้ า  3M # 888  36  มม. X 25 หลา 
5. โฟมกาวสองหน้า  3M  21  มม. x5  ม. 
6. แผ่นใส  ท าปก  140  MC/A4  100  แผ่น 
7. พลาสติกหุ้มบอร์ด 
8. ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง 
9. ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 
10.กระดาษสีสองหน้า 
11.กระดาษแข็ง 
12.อ่ืน ๆ 

 

31.  กิจกรรมที่ 31 จัดท าสื่อการเรียนรู้และบริการสนเทศงานแนะแนว 
ค่าใช้จ่าย 
1. ลวดเย็บกระดาษ 
2. ลวดเสียบกระดาษ 
3. กาวลาเท็กซ์ 
4. กระดาษกาวย่น 
5. ปากกาไวท์บอร์ด 
6. เทปใส 
7. กรรไกรขนาดใหญ่ 
8. กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า 
9. กระดาษโฟโต้ 
10. กล่องใส่โบร์ชัวร์ 
11. แฟ้มใส่เอกสาร 
12. หมุดปักบอร์ด 

5,000 

32.  กิจกรรมที่ 32 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
ค่าใช้จ่าย 
  -เบี้ยเลี้ยงและค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในและ
นอกจังหวัดราชบุรี 
   1. กีฬาฟุตบอลออมสิน  18 ปี 
   2. ฟุตบอล U 17  ป ี
   3. กีฬานักเรียน  16 ,18 ปี 
   4. กีฬาฟุตบอลไพรมิเตอร์ 
   5. กีฬาอ าเภอจอมบึง  
      5.1  ฟุตบอลชาย     อายุไม่เกิน  15 ปี 
      5.2  ฟุตบอลหญิง 
      5.3  ฟุตซอลชาย 
      5.4  ตะกร้อ 

134,360 
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       5.6 วอลเล่ย์บอล 

      5.7 เปตอง 
      5.8 กรีฑา 
      5.9 ชุดนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอ าเภอจอมบึง 
    6. กีฬาบาสเกตบอลออมสิน  อายุ 18 ปี 
    7. กีฬาบาสเกตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดราชบุรี 
    8. กีฬาบาสเกตบอลชิงแชมป์จังหวัดราชบุรี 
    9. กีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจังหวัดราชบุรี 
   10. รวมค่าชุดนักกีฬาบาสเกตบอลทั้ง  4 รายการของจังหวัดราชบุรี 
   11. กีฬาฟุตซอลนักเรียนจังหวัดราชบุรี  16 ,18 ปี 
   12. กีฬาฟุตซอลเยาวชนจังหวัดราชบุรี 
   13.กีฬาฟุตซอลสมาคมหวัดราชบุรี 16,18 ปี 
   14. รวมค่าชุดนักกีฬาทั้ง  4 รายการของจังหวัดราชบุรี 
   15.กีฬากรีฑาเยาวชนจังหวัดราชบุรี 
   16. กีฬากรีฑานักเรียนจังหวัดราชบุร ี
   17. กีฬาเปตองนักเรียนจังหวัดราชบุรี 
   18. กีฬาเปตองเยาวชนจังหวัดราชบุรี 
   19. กีฬาเปตองชิงแชมป์จังหวัดราชบุรี 
   20. กีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน 15 ปี กีฬาจังหวัดราชบุรี 
   21. กีฬาฟุตบอลชาย  อายุไม่เกิน 15 ปี กีฬาสมาคมจังหวัดราชบุรี 
   22. ชุดกีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 15 ปี 

 

33.  กิจกรรมที่ 33 จัดซื้อวัสดุเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ,ยุวกาชาด และ
นักศึกษาวิชาทหาร 
ค่าใช้จ่าย 

1. 1. ธงกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมเสา ขาตั้ง 1 ชุด 
2. ธงกองลูกเสือวิสามัญ พร้อมเสา ขาตั้ง 1 ชุด 
3. ธงยุวกาชาด 3 ชุด 
4. ธงนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมเสา ขาตั้ง 1 ชุด 
5. ป้ายน าขบวนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 ระดับชั้น 
6. ป้ายน าขบวนกองลูกเสือวิสามัญ 3 ระดับชั้น 
7. ป้ายน าขบวนนักศึกษาวิชาทหาร 
8. ป้ายน าขบวนยุวกาชาด 3 ระดับชั้น 
9. ป้ายลูกเสือจิตอาสา 
10. ป้ายรด. จิตอาสา 
11. ปลั๊กไฟ 5 ช่อง  ยาว 5 เมตร 2 ชุดๆละ600 บาท 
12. ต าราเอกสาร,อุปกรณ์ ประกอบการเรียน 

64,127 
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 1. หน้าเสือ 

2. พวงมาลา 7 พวง และมาลัยกร 
3. ปลอกแขนจราจร 10 อัน 
4. ปลอกแขน นศท. ผู้บังคับบัญชา 
5. ถุงมือสีขาว120คู ่
6. โทรโข่ง 10 ตัว  
7. ถ่านใส่โทรโข่ง 4 โหล 

นกหวีด 10 อัน ๆ ละ 150 บาท 

 

34.  กิจกรรมที่ 34 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพเครื่องดนตรีสากล 
ค่าใช้จ่าย 
1 สายกีต้าร์โปร่งไฟฟ้า  5 ชุด 
2 สายกีต้าร์ไฟฟ้า   10 ชุด 
3 สายกีต้าร์เบส 4 สาย 1 ชุด 
4 กีต้าร์เบส  Warwick Rockbass Corvette Basic 5 สาย 1 ต้ว 
5 ลิ้นปี่คาริเน็ต  1 กล่อง 

60,960 

 7 ลิ้นแซกเทนเนอร์ 1 กล่อง 
8 ไม้กลองแทรก 20 คู่ 
9 น้ ามันหล่อลื่นเครื่องเป่าโลหะ 10 ขวด 
10 หนังกลองสเนร์ล่าง 2 ผืน 
11 ปากปี่คาริเนิต 1 อัน 
12 ปากแซกอัลโต้ 2 อัน 

 

35.  กิจกรรมที่ 35 ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพเครื่องดนตรีไทย 
ค่าใช้จ่าย 
1. ผืนระนาดเอกไม้ชิงชัน (อย่างดี) 1  ผืน 
2. จัดซื้อวัสดุฝึก  
3. ค่าจ้างปรับแต่งเสียงและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย 16 ชิ้น 

30,000 

36.  กิจกรรมที่ 36 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าวิทยากร 2 ท่าน   
2. ค่าอาหารกลางวัน , ค่าอาหารเบรค 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

20,000   

37.  กิจกรรมที่ 37 จัดซื้อทีวี ในห้องเรียนกิจกรรมแนะแนว ห้อง 217 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อทีวี ขนาด 55 นิ้วขึ้นไป 
2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 

25,000 

38.  กิจกรรมที่ 38 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนจริยธรรม 25,000 
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 ค่าใช้จ่าย 

1. จัดซื้อ – จัดจ้าง และพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
 

39.  กิจกรรมที่ 39 ปรับซ่อมอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่าย 
1. เปลี่ยนขอบยางตู้เย็น  2  ตู้                  
2. แผ่นเมลามีนปูพื้นโต๊ะ  4 แผ่น  กาว  กระดาษทราย             
3. ก๊อกน้ าแบบหางปลา   5 ชุด                  
4. สะดืออ่างล้างจาน       2  ชุด                   
5. อะไหล่โถปั่น             1  ชุด                   

5,000 

40.  กิจกรรมที่ 40 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ค่าใช้จ่าย 
1. สายVAF2x1.5 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 2 ม้วนๆละ1,000บาท 
2. สายVAF2x2.5 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 1 ม้วนๆละ1,600บาท 
3. กิ๊ปรัดสายไฟ จ านวน 3 ก.ก.ๆละ300บาท 
 

    4,500 

41.  กิจกรรมที่ 41 อบรมเพ่ือพัฒนานักเรียนทางพยาบาล 
ค่าใช้จ่าย 
1. วิทยากร 
2. อาหารนักเรียน 

7,000 

42.  กิจกรรมที่ 42 กิจกรรมวิชาการ 
ค่าใช้จ่าย 
1. แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ  
2. แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

278,206.17 

43.  กิจกรรมที่ 43 Career Path เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าด าเนินการจัดโครงการฯ 
   1.1 ค่าเอกสารจัดท าแบบทดสอบ 
   1.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดโครงการฯ 
2. ค่าวิทยากรและของที่ระลึก 

15,000 

44.  กิจกรรมที่ 44 เสริมโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าวิทยากรและของที่ระลึก 

15,000 

45.  กิจกรรมที่ 45 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิชางานเกษตร 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอิฐตัวหนอน 

71,000 



89 

 

3.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงาม 
4.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาในกระชัง 
5.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อทางการเกษตร 

46.  กิจกรรมที่ 46 พ่ีพบน้อง น้ าเงิน – เหลือง 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม 
2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 

2,000 

 รวม 1,666,851.98 
 

 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

กิจกรรมในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และราคา
อุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาด และเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมตามช่วงเวลา
ในการด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

8.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
     ด าเนินตามขั้นตอนการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ 
     ราคาอุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาดแต่ควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ 

9. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนได้
เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

2. ผู้เรียนมีสามารถระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง      
มีความครบถ้วนขององค์ประกอบที่แยกแยะจากเรื่องที่วิเคราะห์ อธิบาย
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้ จัดความสัมพันธ์ของแต่ละ
องค์ประกอบได้เหมาะสม มีความถูกต้องของการระบุประเด็นปัญหา 
รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาอธิบายประเด็นปัญหาที่คิดเกือบครบถ้วน ตรง
ประเด็น  มีการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือใช้อธิบายเหตุผลต่อ
ประเด็นปัญหาที่คิด  มีการสรุปข้อมูลที่จะน าใช้อธิบายแนวคิดของตนต่อ
ประเด็นปัญหาที่คิด มีการน าเสนอค าตอบ หรือทางเลือกสามารถร่วมกัน
อภิปรายความคิดเห็น แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป 
 
 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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5. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.5 

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  

 
 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 

 
 
 
 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้นในระดับดีเลิศขึ้นไป 

1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีเลิศขึ้นไป 

1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีเลิศขึ้นไป 
1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีเลิศขึ้นไป 
1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเลิศขึ้นไป 
1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับดีเลิศขึ้นไป 

 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
     ( นายกฤตนัย ทัศนา ) 

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์           
                   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   
  

   อนุมัติ 
 
 

  ลงชื่อ....................................................... 
    ( นายสมยศ บุญเจริญ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  

 
รหัสโครงการ 

2 0 0 0 0 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสะอาด  สุวรรณสิทธิ์ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มงาน บริหารงานบุคคลและกิจกรรมนักเรียน 
     ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่  

สอดคล้องกับนโยบาย 
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 2 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
และหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่าง
หลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริม
และยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงาน
ท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ  พัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้  และความช านาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ 
(Hands – on Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 
1 ปี พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ  
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2. พัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ เฝ้า
ระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อ
จัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้ เรียนมี
พัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
3.  สร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต สนับสนุนให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
4.  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562  
5.  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ให้
สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
6.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน  เพ่ิม
ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น ปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน
และประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้น
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1 ความพอเพียง , ข้อที่ 2 ความกตัญญู ,  
 ข้อที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต , ข้อที่ 4 ความรับผิดชอบ , ข้อที่ 5 อุดมการณ์คุณธรรม 

________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง 
พบว่าเนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียนและมีครู
บางส่วนเท่านั้นที่ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และ
ชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. โรงเรียน
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ในปัจจุบันผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีเลิศ ทางโรงเรียน
จึงต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศักยภาพของผู้เรียนให้คงสภาพอยู่ระดับดีเลิศหรือก้าวสู่
ระดับตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีเยี่ยมต่อไป 

ดังนั้น ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดโครงการ 
พัฒนาผู้เรียนในเรื่องของคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม การพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การพัฒนาการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย การเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคมระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเพ่ือพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเพ่ือพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายใน

ระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.1.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรูปธรรม ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

3.1.3 ผู้ เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ                     
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.1.4 ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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3.1.5 โรงเรียนมีการประเมินสุขภาพจิตของผู้เรียน มีการแปลผลการประเมิน มีการติดตามผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย  ผู้เรียนรู้วิธีการรักษาสุขจิตของ
ตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

3.1.6 ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  แต่ผู้เรียนรู้และ
มีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ผู้เรียนไม่วางเฉยต่อการกระท า
สิ่งที่ไม่ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่

สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรูปธรรม ตามมาตรฐาน
ที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.3 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.4 ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตามมาตรฐานที่
โรงเรียนก าหนด 

3.2.5 โรงเรียนมีการประเมินสุขภาพจิตของผู้เรียน มีการแปลผลการประเมิน มีการติดตามผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย  ผู้เรียนรู้วิธีการรักษาสุขจิตของ
ตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.6 ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แต่ผู้เรียนรู้และมี
วิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ผู้เรียนไม่วางเฉยต่อการกระท าสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

4 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนครุุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
5. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 สภานักเรียนเพื่อการพัฒนา 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.เตรียมการ 
    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
    1.2 เสนอกิจกรรม 
 2. ปฏิบัติงาน 
    2.1 จัดซื้อ จัดจ้าง 
    2.2 ด าเนินกิจกรรม 
3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563  
–  

15 กันยายน 2564     

นายทัศนัย   
จิตพัฒนกุล 

2 กิจกรรมที่ 2 ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม     
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
 

ตุลาคม  2563  
–  

30 กันยายน 2564  

นางสาววิไล พันธุ์มา 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 2. ปฏิบัติงาน 

   2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
   2.2 เปิดบริการรับฝาก – ถอน ทั่วไป 
   2.3 จัดกิจกรรมกระตุ้นการออมเงิน 
   2.4 ประชาสัมพันธ์และด าเนินการปิด 
   2.5 บัญชีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6 
   2.6 ด าเนินการรับเปิดบัญชีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563 
3. สรุป/รายงานผล 

  

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประเพณีวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 

2. ปฏิบัติงาน 
2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
2.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.3 ประชุมเพ่ือด าเนินกิจกรรม 
2.4 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
 – 

 15 กันยายน 2564 

นางสาวชัชชรีย์  
นักจะเข้ 

4 กิจกรรมที่ 4 สอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจ าปี 
2563 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการ 
2. ปฏิบัติงาน 
    2.1 ส ารวจนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อสมัครสอบ 
    2.2 ประสานกับวัดถ้ าสิงโตทองจัดตารางการ
เรียนธรรมศึกษากับครูพระ 
    2.3 ส่งรายชื่อสมัครสอบทางออนไลน์กับ 
ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
    2.4 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา 
    2.5 ประสานงานกับทุกฝ่ายด าเนินการ สอบ
ธรรมศึกษา 
3.สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
 -  

15 กันยายน 2564 

นางสาววิมลทิพย์  
บุญธรรม 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.เตรียมการ 
    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.ด าเนินการ 
    2.1 Reduce ลดที่ต้นทาง 
    2.2 Reuse ใช้ให้คุ้ม 
    2.3 Recyle น ากลับมาใช้ใหม่ 
3.สรุป/รายงานผล 

พฤศจิกายน 2563  
–   

กันยายน 2564 

นางสาววชรพร   ชูผล 

6.  กิจกรรมที่ 6 สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
1.เตรียมการ 
    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.ด าเนินการ 
    2.1 เดินรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติด” 
    2.2 อบรมนักเรียนแกนน าและลูกเสือ
ต่อต้านยาเสพติด 
    2.3 แผ่นพับความรู้สู่ชุมชน 
    2.4 กิจกรรมของสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    2.5 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการ
สถานศึกษา    สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข        
3. สรุป/รายงานผล 

พฤศจิกายน 2563  
–   

กันยายน 2564 

นางนฤมล   
ประพันธ์พจน์ 

7.  กิจกรรมที่ 7  เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 

2.1 จัดท าป้ายรณรงค์ 
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.3 การจัดกิจกรรมบนเวที 
2.4 การจัดนิทรรศการ 
2.5 การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง/ดนตรี/ 
     กีฬา/วาดภาพ  
2.6 การจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ 

3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายณวรรธน์  
แก้วเอ่ียม 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
8.  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมโรงเรียนและวันส าคัญ

ต่าง ๆ (กิจกรรม) 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.เตรียมการ 
    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.ปฏิบัติงาน 
    2.1 ประชุมเพ่ือด าเนินกิจกรรม 
    2.2 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน  
3.สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
 –  

15 กันยายน 2564 

นางณีฬพัทฌ์  
ต านานจิตร 

9 กิจกรรมที่ 9  โรงเรียนสุจริต 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 

2. ด าเนินการ 
2.1 ด าเนินกิจกรรม  

3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
 –  

15 กันยายน 2564 

นายธนากร ฉายแก้ว 

10 กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 

2. ปฏิบัติงาน 
2.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
2.2 เสนองบประมาณขออนุมัติกิจกรรม 
2.3 เตรียมการประชุมคณะกรรมการ 
2.4 เข้าค่ายพุทธบุตร ระดับ ม.1 

3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563  
 -   

15 กันยายน 2564 

นางอ าไพ พิริยะกุล 

11 กิจกรรมที่ 11 ห้องเรียนสีขาว 
1. เตรียมการ 
    1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
    1.2 ขออนุมัติโครงการ 
2. ปฏิบัติงาน 
    2 1.สมัครห้องเรียนสีขาว 
    2.2. แต่งตั้งนักเรียนแกนน า 4 ฝ่าย 
    2.3 จัดท าแฟ้มห้องเรียนสีขาว 
    2.4 ประกวดห้องเรียนสีขาว 
3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางจันทร์เพ็ญ   
แสวงค า 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
12 กิจกรรมที่ 12 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ของนักเรียน 
1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
    1.2 วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2. ปฏิบัติงาน 
    2.1 หัวหน้าระดับก ากับ  ดูแลนักเรียนให้
เป็นไปตามระบบ 
    2.2 หัวหน้าระดับรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ไม่
ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยให้ผู้ปกครอง
รับทราบ 
    2.3 จัดอบรม ท ากิจกรรมพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
    2.4 ติดตามผลการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
    2.5 สรุปผลและรายงานข้อมูลโดยให้ผู้ปกครอง
รับทราบ 
3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายไพโรจน์ ทองลิ่ม 

13 กิจกรรมที่ 13 น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 

2.1 วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
2.2 การด าเนินการ  
2.3 การตรวจสอบ 

3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายวลายุทธ แย้มมาลี 

14 กิจกรรมที่ 14 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ด าเนินการ 

2.1 วางแผนการด าเนินกิจกรรม  
2.2 การด าเนินการ 

3. การตรวจสอบสรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายธนากร ฉายแก้ว 

15 กิจกรรมที่ 15 ระบบดูแลนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

1.1 ประชุมคณะครู ชี้แจงก าหนด 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวเกตุแก้ว  
แซ่แต้ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 1.2  แต่งตั้งคณะท างาน 

1.3  ก าหนดเครื่องมือและจัดท าเครื่องมือ 
1.4  ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
1.5  ปฏิบัติตามแผน 

2. ปฏิบัติงาน 
2.1 กิจกรรมคัดกรองผู้เรียน  
     - จัดท าเครื่องมือคัดกรองนักเรียน 
       รายบุคคล 
     - คัดเลือกนักเรียนในชุมนุม SDQ  
       พาเพลิน เป็นนักเรียน แกนน า 
     - นักเรียนเครือข่าย แปลผล 
       เครื่องมือคัดกรองนักเรียนเป็น  
       3 กลุ่ม  
    - จัดท าระบบสารสนเทศระดับ   
      ห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและ 
      ระดับโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมดูแลผู้เรียน 
      - การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
      - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน 
        ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นรายบุคคล 
      - คัดกรองผู้เรียนเพ่ือจ าแนกผู้เรียน   
        ออกเป็นกลุ่ม คือกลุ่มปกติ      
        กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
- ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

ในด้านต่างๆให้ผู้เรียนพัฒนาเด็ก 
3. สรุป/รายงานผล 

  

16 กิจกรรมที่ 16 สารสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 

2.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
2.2 เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
2.3 ประชุมผู้ปกครอง 

3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวเกตุแก้ว  
แซ่แต้ 

17 กิจกรรมที่ 17 ปัจฉิมนิเทศ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 

  3.  สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางณีฬพัทฌ์  
ต านานจิตร 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
18 กิจกรรมที่ 18 การจัดการและการพัฒนากิจกรรม

ผู้เรียน (เข้าค่ายพักแรม) 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 

  3.   สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางณีฬพัทฌ์  
ต านานจิตร 

19 กิจกรรมที่ 19 พัฒนาทักษะอาชีพส าหรับนักเรียน
เรียนรวม 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

1.1 จัดท าโครงการ 
1.2  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน 

2. ปฏิบัติงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ 

ด าเนินงาน  
2.2  ด าเนินงานตามแผน 
      -  จัดเตรียมศูนย์บริการทางการ 
         ศึกษาพิเศษส าหรับนักเรียนที่มี 
         ความต้องการพิเศษ 
      -  จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอ านวย 
         ความสะดวกต่างๆ 
      -  ให้บริการผู้เรียน ครูและบุคลกร 
      -  ฝึกอาชีพให้กับนักเรียน 

3. สรุป/รายงานผล 
3.1 ประเมินผล 

       3.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวศิริลักษณ์  
เคงตระกูล 

20 กิจกรรมที่ 20  งานพยาบาล 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

1.1 เขียนโครงการเสนอของบประมาณ 
2. ปฏิบัติงาน 

2.1 ส ารวจรายการเวชภัณฑ์ยาท่ีจ าเป็น 
2.2 สั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา และครุภัณฑ์ยา  

 3. สรุปผล และรายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางเนาวรัตน์  
พันธ์สาคร 

21 กิจกรรมที่ 21  งานพยาบาล 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.เตรียมการ 
    1.1 เขียนโครงการเสนอของบประมาณ 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางเนาวรัตน์  
พันธ์สาคร 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 2. ปฏิบัติงาน 

    2.1 ติดต่อสถานพยาบาล 
    2.2 จัดเตรียมสถานที่ (ประสานงานกับฝ่าย
อาคารสถานที่) 
    2.3 ด าเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน 
3. สรุปผล และรายงานผล 

  

22 กิจกรรมที่ 18 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  
ครั้งที่ 43 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 

2.1 ด าเนินการประชุมวางแผนและ 
     ก าหนดงานและแบ่งคณะสีพร้อม  
     อาจารย์คณะสี 
2.2 ด าเนินการแข่งขัน 

3. สรุป/รายงานผล 

1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
–   

15 กันยายน พ.ศ.2564 
 

นายณวรรธน์   
แก้วเอ่ียม 

23 กิจกรรมที่ 23 สร้าง เสริม เติมเต็มด้วยกีฬา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
     1.2 วางแผนงาน 
2 . ปฏิบัติงาน 
     2.1 ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจ 
     2.2 ฝึกซ้อม 
     2.3 จัดการแข่งขัน 
3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
 –  

15 กันยายน  2564 
   

นายวัฒนชัย  มีศีริ 
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   6. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 15 กันยายน 2563 
   7. งบประมาณ 

     7.1 งบประมาณจ านวน 1,770,806,67 บาท 
     7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.  กิจกรรมที่ 1 สภานักเรียนเพ่ือการพัฒนา 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าด าเนินการ 

40,000 

2.  กิจกรรมที่ 2 ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม   
ค่าใช้จ่าย 
1. ตุ๊กตาบิงโก 10 ตัว 
2. พัดลมมือบีบ 4 โหล 
3. กระเป๋าผ้า 4 โหล 
4. ปากกาเจล 2 โหล 
5. แฟ้มโชว์พลาสติก ฟลามิงโก้ A4  3 โหล 
6. กระเป๋าดินสอ 1 โหล 
7. พัดลมชาร์ตได้ 24 เครื่อง 
8. ปากกาลูกลื่น 5 กระปุก 
9. น้ ายาลบค าผิด 1 โหล 

10,000 

3.  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประเพณีวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ไทย 
ค่าใช้จ่าย  
1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี 
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
3. วันแม่แห่งชาติ 
4. วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
5. วันปิยมหาราช 
6. วันชาติ 
7. วันถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 
8. วันเข้าพรรษา 
9. วันลอยกระทง 

60,000 

4.  กิจกรรมที่ 4 สอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจ าปีการศึกษา 2563 
ค่าใช้จ่าย 
1. กระดาษ F14 จ านวน 20 รีม 
2. กระดาษ A 4 จ านวน 20 รีม 
3. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มส าหรับพระที่มาสอนและคุมสอบธรรมศึกษา 
4. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการและครูผู้ควบคุมการสอบ
ธรรมศึกษา 
5. วัสดุอุปกรณ์ในการสอนและจัดสอบ 

17,600 
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5.  กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่าย 
1. Reduce ลดที่ต้นทาง 
1.1 ไวนิลขนาดใหญ่            1  แผ่น 
2. Reuse ใช้ให้คุ้ม 
2.1 เกียรติบัตร                  1  รีม 
3. Recyle น ากลับมาใช้ใหม่ 
3.1 ตะแกรงขวดพลาสติก       

70,000 

6.  กิจกรรมที่ 6 สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ค่าใช้จ่าย 
1. เดินรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติด” 
2. อบรมนักเรียนแกนน าและลูกเสือต่อต้านยาเสพติด 
3. แผ่นพับความรู้สู่ชุมชน 
4. กิจกรรมของสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
5. พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

50,000 

7.  กิจกรรมที่ 7 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 
ค่าใช้จ่าย 
1. กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ห่างไกลบุหรี่ 
2. กิจกรรมดูแลติดตามผู้ที่สูบบุรี่ 

80,000 

8.  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมโรงเรียนและวันส าคัญต่าง ๆ (กิจกรรม) 
ค่าใช้จ่าย 
กิจกรรมที่ 1 วันส าคัญของโรงเรียน   
ค่าใช้จ่าย  
1.1 วันสถาปนาโรงเรียน วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ   
- วันสถาปนาโรงเรียน (ท าบุญตักบาตร เลี้ยงพระเพล ไหว้เจ้าที่ =14,000)  
- วันปีใหม่นักเรียน (51ห้อง ๆ ละ 600  = 30,600)  
- วันเด็ก (ของขวัญนักเรียน = 30,000)  
- วันปีใหม่ครู (17 โต๊ะ = 22,100, ของขวัญครู = 15,000) 
กิจกรรมที่ 2 วันส าคัญของลูกเสือ,ยุวกาชาด 
ค่าใช้จ่าย  
2.1 วันสถาปนาลูกเสือ ฯและทบทวนค าปฏิญาณตน (1 กรกฎาคม) 
2.2 วันถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 (25 พฤศจิกายน) 
2.3 วันสถาปนายุวกาชาด (27 มกราคม) 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันส าคัญของนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย  
3.1 กิจกรรมร้อยรักเป็นสายใย ร้อยดวงใจมอบให้พี่ (14,300)   
3.2 วันไหว้ครู (6,000) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมงานจร 

160,000 
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9.  กิจกรรมที่ 9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา  (โรงเรียนสุจริต) 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การด าเนินกิจกรรม 

20,000 

10.  กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมที่ 1 เยาวชนคนดีศรีคุรุราษฎร์ฯ                      
ค่าใช้จ่าย 
1.จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 ศาสนพิธีวิถีชาวพุทธ 
 ค่าใช้จ่าย 
1.จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดศาสนพิธีต่างๆ 
กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ  
ค่าใช้จ่าย 
1.โปรเจคเตอร์พร้อมจอ ยี่ห้อEpson3300-3600 lm 
กิจกรรมที่ 4  น้อมน าพระบรมราโชบายและสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานงานกิจกรรมต่างๆ 
 

100,000 

11.  กิจกรรมที่ 11 ห้องเรียนสีขาว 
ค่าใช้จ่าย 
1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

23,054.86 

12.  กิจกรรมที่ 12 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

20,000 

13.  กิจกรรมที่ 13 น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างงาน ในการด าเนินกิจกรรม 

15,000 

14.  กิจกรรมที่ 14 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอจอมบึง 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การด าเนินกิจกรรม 

20,000 

15.  กิจกรรมที่ 15 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ค่าเครี่องมือในการคัดกรองงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการในกรณีท่ีมีการน าเสนอผลงาน 
4. ค่าซ่อมแซมหรือจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องที่ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือที่
ช ารุด   
 

20,000 
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16.  กิจกรรมที่ 16 วันประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 

ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและน้ าดื่ม 
ส าหรับนักเรียนในการจัดประชุมผู้ปกครอง 
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับจัดท าเอกสารงานสานสัมพันธ์ 
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานที่ใช้ส าหรับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
4. ค่าป้ายไวนิล 

10,000 

17.  กิจกรรมที่ 17 ปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 
ค่าใช้จ่าย 
     1.1 ค่าวิทยากร 
     1.2 ค่าอาหาร 
     1.3 ค่าดนตรี 
กิจกรรมที่ 2 รับใบประกาศ ม.6 พิกุลแก้วรังสฤษฏ์ 
ค่าใช้จ่าย 
     2.1 อุปกรณ์ในการมอบใบประกาศ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมร้อยรักเป็นสายใย ร้อยดวงใจมอบให้พ่ี 
ค่าใช้จ่าย 
     3.1 ค่าดอกไม้ 

130,000 

18.  กิจกรรมที่ 18 การจัดการและการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (เข้าค่ายพักแรม) 
กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
ค่าใช้จ่าย 
     1.1 ค่าท่ีพัก 
     1.2 ค่ารถ 
     1.3 ค่าวิทยากร 
     1.4 ค่าอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม รด. 
ค่าใช้จ่าย 
     2.1 ค่าท่ีพัก 
     2.2 ค่ารถ 
     2.3 ค่าวิทยากร 
     2.4 ค่าอาหาร 
กิจกรรมที่ 3 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-ยุวกาชาด 
ค่าใช้จ่าย  ( งบของบริหารงานบุคคล ) 
     3.1 ค่าท่ีพัก 
     3.2 ค่าเดินทาง 
     3.3 ค่าวิทยากร 
     3.4 ค่าอาหาร 

590,000 
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19.  กิจกรรมที่ 19 ส่งเสริมงานอาชีพส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ 
ค่าใช้จ่าย 
1. ชุดและอุปกรณ์ผลิตน้ ายาล้างจาน 
2. ชุดและอุปกรณ์ผลิตเทียนเจล 

5,000 

20.  กิจกรรมที่ 20 พยาบาล (ยาและเวชภัณฑ์) 
ค่าใช้จ่าย 
1. เวชภัณฑ์ยา 

62,291.81 

21.  กิจกรรมที่ 21 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 

157,860 

22.  กิจกรรมที่ 22 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 43 
ค่าใช้จ่าย 
1.  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง      
2.  ค่าเช่าเต็นท์           
3.  ค่าบ ารุงวงดุริยางค์  4 วงพร้อมอาหาร      
4.  ค่าของรางวัลกีฬาพ้ืนบ้าน      
5. ค่าบ ารุงคณะสี 4 สี    
6. ค่าปูนขาว 
7. ค่าอุปกรณ์กีฬา      
8. อื่นๆ 

100,000 

23.  กิจกรรมที่ 23 สร้าง เสริม เติมเต็มด้วยกีฬา 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดกิจกรรมแข่งขัน 

10,000 

 รวม 1,770,806,67 
   

    8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
กิจกรรมในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และราคา

อุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาด และเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมตามช่วงเวลา
ในการด าเนินกิจกรรมในโครงการ  

 

8.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
     ด าเนินตามขั้นตอนการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ 
     ราคาอุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาดแต่ควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ 
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9. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  

2. ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรูปธรรม  
3. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ                     

ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
4.  ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 
 
 

ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 
 

ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

5. โรงเรียนมีการประเมินสุขภาพจิตของผู้เรียน มีการแปลผลการประเมิน       
มีการติดตามผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย  
ผู้เรียนรู้วิธีการรักษาสุขจิตของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์  

6. ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  แต่ผู้เรียนรู้
และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ผู้เรียนไม่วางเฉย ต่อ
การกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
 
 

ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1 ผู้เรียนมีพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมระดับดีเลิศข้ึนไป 

10.2 ผู้เรียนมีเพื่อพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
10.3 ผู้เรียนมีเพ่ือพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายในระดับดีเลิศขึ้นไป 
10.4 ผู้เรียนมีเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

 
 

ลงชื่อ........................................................ 
      (นายสะอาด  สุวรรณสิทธิ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกิจกรรมนักเรียน 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  
 อนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ....................................................... 
( นายสมยศ บุญเจริญ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ              
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โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  

 
รหัสโครงการ 

3 0 0 0 0 
 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสะอาด  สุวรรณสิทธิ์ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มงาน บริหารงานบุคคลและกิจกรรมนักเรียน 
     ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 

สอดคล้องกับนโยบาย 
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ข้อที่  

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
และหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่าง
หลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริม
และยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงาน
ท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สู ง พ้ืนที่
ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน พัฒนา
ครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให้
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี พัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับ
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ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ  
5.  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ให้
สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
6.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิม
ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น ปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน
และประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้น
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1 ความพอเพียง , ข้อที่ 2 ความกตัญญู ,  
 ข้อที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต , ข้อที่ 4 ความรับผิดชอบ , ข้อที่ 5 อุดมการณ์คุณธรรม 

________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรมาตรฐานสากลได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของครูเจ้าหน้าที่ส านักงานและ บุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคลในฐานะ ที่เป็นหน่วยงาน หลักในการบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครู 
เจ้าหน้าที่ส านักงานและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อม ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดถึงหน่วยงานและ องค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนต่อไปอีกทั้งเป็นการดูแล บ ารุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมี
ขวัญและก าลังใจในการท างานมีความเสียสละและ อุทิศตนอย่างเต็มที่ในการ ปฏิบัติราชการ ด้วยเหตุนี้ฝ่าย
บริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูเจ้าหน้าที่ ส านักงานและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่การบริการตามมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ ท างานโดย
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนและหน่วยงานเครือข่าย ตลอดถึงเป็น การเปิดโลกทัศน์ใน การ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 ดังนั้น ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพจึงได้จัดโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะตาม

มาตรฐานต าแหน่งระดับดีเลิศขึ้นไป 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ตามมาตรฐานต าแหน่งระดับดีเลิศข้ึนไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

4 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนครุุราษฎร์รังสฤษฏ์ สถานที่อบรมและสถานที่ดูงานทั้งภายในและภายนอก 
5. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรม สัมมนาของครูในโรงเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
1.2 เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง         
1.4 เข้าร่วมการอบรม/ สัมมนา 

3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563  
-  

30 กันยายน 2564 

นางสาวอังคณา 
บรรลือ 

2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
2. เตรียมการ 
3. ด าเนินการ 

2.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
2.2 เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
2.3 ศึกษาข้อมูลและติดต่อสอบถาม

ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาดูงาน

และสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 
 

1 ตุลาคม 2563  
-  

30 กันยายน 2564 

นางสาวอังคณา 
บรรลือ     
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
       2.5 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ   

ที่    
            เกี่ยวข้อง         
      2.6 ศึกษาดูงาน 
      2.7 ขยายผลจากการศึกษาดูงานร่วมกัน 
3. สรุป/รายงานผล 
 

  

3 กิจกรรมที่ 3  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
1.2 เสนองบประมาณขออนุมัติ
โครงการ 

2. ปฏิบัติงาน 
2.1 ศึกษาข้อมูล 
2.2 ประชาสัมพันธ์และสรุปรายชื่อ  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่   

เกี่ยวข้อง 
2.4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. สรุป/รายงานผล 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวแวววัน 
มนูธาราม 

4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ “การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21” 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 

       2.1 วางแผนการด าเนินงาน 
       2.2 จัดอบรม 
3. สรุป/รายงานผล 
 

มกราคม 
 -  

มีนาคม 2564 

นางธณัฏฐา นาบุญ 

5 กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพครูสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 

 2. ปฏิบัติงาน 
       2.1 วางแผนการด าเนินงาน 
       2.2 จัดอบรม 
 3. สรุป/รายงานผล 

มกราคม 
 -  

มีนาคม 2564 

นางธณัฏฐา นาบุญ 



112 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6 กิจกรรมที่ 6 สร้าง เสริมก าลังใจแก่ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
       2.1 วางแผนการด าเนินงาน 
       2.2 จัดอบรม 
3. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
 –  

15 กันยายน  2564 

นายประจวบ   
ยงค์อ านวย 

 

  6. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 15 กันยายน 2563 

  7. งบประมาณ 
     7.1 งบประมาณจ านวน 666,287.77 บาท 
     7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.  กิจกรรมที่ 1 อบรม สัมมนาของครูในโรงเรียน 

ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
2. ค่าพาหนะ 

   3.   ค่าท่ีพัก 

30,000 
   
 

2. กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
   1.  ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 5 วัน    

วันละ 240 บาท จ านวน 2 วัน    
วันละ 160 บาท จ านวน 3 วัน   

   2.   ค่าท่ีพัก 
3. ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 คัน จ านวน 5 วัน  
4. ค่าน้ ามันรถตู้โรงเรียน  
5. ค่าของที่ระลึก 
6. ค่าป้ายไวนิล ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 200 ซม. 

อ่ืน ๆ 

300,000 

3. กิจกรรมที่ 3  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่าย 
   1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจ านวน 2 วนั 
     - วันละ 210 บาท จ านวน 1 วัน 95  คน 
     - วันละ 140 บาท จ านวน 1 วัน 95 คน 
   2. ค่าท่ีพัก จ านวน 1 วัน วันละ 600 บาท 95 คน  
   3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม  

116,287.77 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
4. กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 

Learning เพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21” 
ค่าใช้จ่าย 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าลงทะเบียนการอบรม 98,500 บาท 
2.ค่าอาหารและอาหารว่าง   12,000 บาท 
3.ค่าวัสดุฝึก 3,000 บาท 
 

100,000 

5. กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพครูสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่าย 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าลงทะเบียนการอบรม 98,500 บาท 
2.ค่าอาหารและอาหารว่าง   12,000 บาท 
3.ค่าวัสดุฝึก 3,000 บาท 
 

100,000 

6. กิจกรรมที่ 6 สร้าง เสริมก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- เกียรติบัตร   โล ่  

20,000 

 รวม 666,287.77 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 

กิจกรรมในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และราคา
อุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาด เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมตามช่วงเวลาใน
การด าเนินกิจกรรมในโครงการ และมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการอบรมสัมมนาตาม
สถานการณ์  

8.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
     ด าเนินตามขั้นตอนการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ 
     ราคาอุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาดแต่ควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ 

9. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งระดับดีเลิศขึ้นไป  

ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่งระดับดีเลิศข้ึนไป 
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ลงชื่อ........................................................ 
      (นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกิจกรรมนักเรียน 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   
 อนุมัติ 

 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
( นายสมยศ บุญเจริญ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  

 
รหัสโครงการ 

4 0 0 0 0 
 

ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกฤตนัย  ทัศนา 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
     ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 

สอดคล้องกับนโยบาย 
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ข้อที่  
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ  

เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตร
การดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน 
หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล ส่งเสริมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่ม
ชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน พัฒนาครู
อาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให้มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการ
พัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ  
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2. พัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อม   
น ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ เฝ้าระวังภัย 

ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทาง    
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนพ้ืนที่ที่ 
ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ 
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลัก 
คิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้ 
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
3. สร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มี 

คุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  
4.  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ 

ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ระดมสรรพ 
ก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการ 
ศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
5.  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ  

ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
6.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิม 

ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้าน 
ประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน 
ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
พัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้
กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับ
จังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
                                     ศตวรรษท่ี 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1 ความพอเพียง , ข้อที่ 2 ความกตัญญู ,  
 ข้อที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต , ข้อที่ 4 ความรับผิดชอบ , ข้อที่ 5 อุดมการณ์คุณธรรม 
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1. หลักการและเหตุผล  
ความท้าทายด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการผลิตผู้เรียนออกสู่สังคม ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป

การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้าน ต่างๆ ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีวิธีการสอนที่หลายหลาย ดังนั้น อาจารย์จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ใฝ่หาความรู้ มีทักษะความช านาญในด้านการพัฒนาการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ตามที่สังคมต้องการต่อไปโดยการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาผู้เรียนเกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง การใช้กระบวนการคิดขั้นสูง     
ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรมออกมา ท าให้ผู้เรียนสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัว      
ของผู้ เรียนออกมาใช้ประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ดั้งนั้น การจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะน าผู้เรียนเข้าสู่การแก้ปัญหา
ที่ท้าทายและสร้างชิ้นงานได้ส าเร็จด้วยตนเอง 

 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและส่งเสริม

การพัฒนาการสอนของครูได้มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ครู
ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียนต่อไป 

 ดังนั้น ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ตระหนักถึงความส าคัญกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงได้ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ การพัฒนาการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
การพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไประยุกต์ 
2.2 เพ่ือพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.3 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.4 เพ่ือพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนใน

ระดับดีเลิศขึ้นไป 
2.5 เพ่ือพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงใน

ระดับดีเลิศขึ้นไป 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
3.1.1 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้    
 มีตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ  

ปฏิบัติจริง มีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้            
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี 

 ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
3.1.2 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
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3.1.3 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือรักษา
บรรยากาศในห้องเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรักครู และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ เกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอน  

3.1.4 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ 

3.1.5 ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดของหลักสูตร 

สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.2 ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด  

3.2.3 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือรักษาบรรยากาศในห้องเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรักครู และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
เกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด  

3.2.4 ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.5 ครูผู้สอนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด  
 

4 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนครุุราษฎร์รังสฤษฏ์ และสถานที่ทัศนศึกษาภายนอกโรงเรียน 
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5. วิธีการด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม ราชบุรีศึกษา 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนการ

ด าเนินการและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
3. แต่งตั้งกรรมการและด าเนินการสอน

และ 
จัดค่ายบูรณาการราชบุรีศึกษา 

4. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุส าหรับแข่งขัน/จัด
จ้างรถ 

    - หมึกพิมพ์ Brother (ชนิดเติม) 
    - กระดาษ A 4  
    - วัสด-ุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
    - จ้างเหมารถส าหรับน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
5. ติดต่อวิทยากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6. ด าเนินการค่ายบูรณาการราชบุรีศึกษา 
7. ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

สรุป/รายงานผล/น าเสนอโครงงาน 

ตลอดปีการศึกษา นางอินนา  หอมหวล 
นางสาวจุฬาลักษณ์ 
จันทโร 
 

2 กิจกรรมที่ 2  สัปดาห์อาเซี่ยน 
1. วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
2. การด าเนินการ  
3. การตรวจสอบ 

การปรับปรุง/สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
 – 

15 กันยายน  2564 

นายวลายุทธ แย้มมาลี 

3 กิจกรรมที่ 3  ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดและ
พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์   
1.  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.  เตรียมการ /งาน 
3.  ด าเนินงานตามขั้นตอน 
4.  สรุปและประเมินผล 

ตุลาคม  2563 
 
 

สิงหาคม  2564 

นางสาวสุภาพร   
ภักดีประพันธ์ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ภาษาไทย 
1.  เตรียมการ 
2.  ประชุมปรึกษาหารือ 
3.  เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
4.  จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
5.  สรุป/รายงานผล 

 
 

3 สิงหาคม 2563 
7 สิงหาคม 2563 

17 สิงหาคม 2563 
5 มกราคม 2564 
31 มีนาคม 2564 

นางจันทร์เพ็ญ  
แสวงค า 

5 กิจกรรมที่ 5 การสร้างแหล่งเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.  ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ืก าหนดเป้าหมายในแหล่ง
เรียนรู้  
2.  ปรับภฺมิทัศน์และตกแต่งห้องให้
เหมาะสม       
3.  จัดท าห้องแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์   
เคมี  ชีววิทยา  โลกดาราศาสตร์   

 
 

พฤษภาคม  2564 
 
   

มิถุนายน 2564 
กรกฎาคม  2564 

นางนฤมล   
ประพันธ์พจน์ 

6 กิจกรรมที่ 6  พัฒนาการให้บริการครูและ
นักเรียนด้านวิชาการ 
1. พัฒนาการให้บริการครูและนักเรียน
ด้านงานวิชาการ 
     1.1 ส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ 
     1.2 เสนองบประมาณขออนุมัติ
โครงการ 
     1.3 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์  
     1.4 ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ 
     1.5 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
2. พัฒนาการให้บริการครูและนักเรียน
ด้านงานวัดผล 
     2.1 ส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ 
     2.2 เสนองบประมาณขออนุมัติ
โครงการ 
     2.3 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
     2.4 ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ 
3. งานรับนักเรียน 
     3.1 เตรียมการ 
 

 
 
 
 

ตุลาคม 2563 
- 

กันยายน 2564 
 
 

 
 

ตุลาคม 2563 
- 

กันยายน 2564 
 

 
1 มีนาคม 2564 

- 
30 เมษายน 2564 

 
 
 
 
นางอินนา  หอมหวล 
นางสาวจุฬาลักษณ์  
จันทโร 
 
 
 
 
 
นางสาวสุพรรณี  
ศรีประเสริฐ 
 
 
 
นางอินนา  หอมหวล 
นางสาวจุฬาลักษณ์  
จันทโร 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 3.2 เสนองบประมาณ-ด าเนินการจัดซื้อ

วัสดุ/อุปกรณ์ 
 3.3 สรุป/รายงานผล 

  

7 กิจกรรมที่ 7  คลินิกคณิตศาสตร์ 
     1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
     1.2 วางแผนการจัดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
     1.3 จัดเตรียมสถานที่ปรับปรุงคลินิก
คณิตศาสตร์  
2.  ขั้นด าเนินการ 
     2.1  จัดท ามุมเกมคณิตศาสตร์   มุมติว
เสริมเพ่ิมความรู้คณิตศาสตร์  มุมติว
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  มุมห้องสมุด
คณิตศาสตร์  มุมแสดงเจตคติทาง
คณิตศาสตร์   ฯลฯ  
     2.2  รับสมัครผู้ที่สนใจในการดูแล
คลินิก 
     2.3  ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้คลินิก  
     2.4  ควบคุมดูแลการใช้และบริการ
ข้อมูลเป็นผู้แนะแนวทางให้ผู้เรียนและเป็น
เพ่ือนให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ 
3.  ขั้นติดตามประเมินผล 
     3.1 ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
     3.2 รายงานผล 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ทุกคน 

8 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ไทยและท้องถิ่น บริเวณด้านหน้าอาคาร
เรียน 1 
1. เตรียมการ/วางแผนด าเนินงาน 
 2. ส ารวจรายการที่ต้องจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 3. ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 4. สรุป/รายงานผล 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

น.ส.จุฬาลักษณ์ จันทโร 
และครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
 
 

9 กิจกรรมที่ 9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสังคม
ศึกษา 
1. เตรียมการ/วางแผนด าเนินงาน 
2. ส ารวจรายการที่ต้องจัดซื้อ-จัดจ้าง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาววิมลทิพย์  
บุญธรรม   
ครูณรงค์พนธ์ 
กรกฤธนพนธ์ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
10 กิจกรรมที่ 10  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 
1.ขั้นเตรียมการ/วางแผน 
     1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.ขั้นด าเนินการ 
     2.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1  
เครื่อง 
3.ขั้นติดตามประเมินผล 

 
 
 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 

นางรงศ์รอง   
พิลาสภักดี 

11 กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. ประมาณราคา/สืบราคาท้องตลาด 
2. เสนอผู้เกี่ยวข้องตามข้ันตอน 
3. ด าเนินการจัดซื้อ 
4. ตรวจรับและเบิกครุภัณฑ์ 

1-10 ธันวาคม 2563 
15-20 ธันวาคม 2563 
21-30 ธันวาคม 2563 
5-10 มกราคม 2564 

นางธณัฏฐา  นาบุญ 
ครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

12 กิจกรรมี่ 12  สร้างแหล่งเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
1. เตรียมการ 
   1.1  ขออนุมัติโครงการ 
   1.2  ส ารวจรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ต้องการ 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   2.3 วางแผน ในการจัดกิจกรรม 
   2.4 ด าเนินการตามโครงการ       
3.  สรุป/รายงานผล  
   3.1 ประเมินผลและรายงานผล      

1 ตุลาคม 2563 
 – 

15 กันยายน  2564 

นายยุทธนา  เลิศคลัง 

  



123 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
13 กิจกรรมที่ 13  พัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่

ภาษาไทย 
1. เตรียมการ 
   1.1 ประชุมปรึกษาหารือ 
   1.2เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1 จัดซื้ออุปกรณ์จัดแหล่งเรียนรู้ 
   2.2 จัดจ้างท าอุปกรณ์ประกอบแหล่ง
เรียนรู้ 
   2.3 จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ 
3. สรุป/รายงานผล 
   3.1 สรุปงานและประเมินผลจาก
แบบสอบถาม 

 
  
 

18  กันยายน  2563 
18  กันยายน  2563 

 
1-10 พฤศจิกายน  2563 

1-20  พฤศจิกายน  
2563 

 
20-30 พฤศจิกายน  

2563 
 

1-10 ธันวาคม  2563 

นางพัชรา  นมรักษ์ 

14 กิจกรรมที่ 14  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
ปรับภูมิทัศน์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ประชุมปรึกษาหารือ 

 2. เสนองบประมาณ ขออนุมัติโครงการ 
 3. ขั้นตอนด าเนินการตามข้ัน 
 4. ขั้นสรุปและประเมินผล 

 
 

กันยายน2563 
 

ตุลาคม 2563 
สิงหาคม 2564 

นางณีฬพัทฌ์  
ต านานจิตร 

15 กิจกรรมที่ 15  จัดท าแหล่งเรียนรู้งานช่าง 
1. ประมาณราคาสืบราคาวัสดุ อุปกรจาก
ท้องตลาด 
2. เสนอผู้เกี่ยวข้องตามข้ันตอน 
3.  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดท า
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
4.  ด าเนินการจัดท าสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
5.  ประเมินผล 

 
พ.ย. 63 

 
พ.ย. 63 
ธ.ค.  63 

 
ธ.ค. 63- เม.ย. 64 

นายศล เอกจิต 

16 กิจกรรมที่ 16  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
เรียนการสอน 
1.  ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้  
สืบราคา 
2. ขออนุมัติการจัดซื้อ 
3. ประเมินผล 

 
 

เมษายน 2564 
 

พฤษภาคม 2564 
สิงหาคม 2564 

 
 

 

น.สปิยะวดี   
ประยูรเทพ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
16 กิจกรรมที่ 16  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ

เรียนการสอน 
1.  ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้  
สืบราคา 
2. ขออนุมัติการจัดซื้อ 
3. ประเมินผล 

 
 

เมษายน 2564 
 

พฤษภาคม 2564 
สิงหาคม 2564 

น.สปิยะวดี   
ประยูรเทพ 

17 กิจกรรมที่ 17  พัฒนาเครื่องแต่งกาย
นาฏศิลป์ไทย 
1.ขั้นเตรียมการ 
     - วางแผน/ส ารวจความต้องการ ในการ
พัฒนาห้องเรียนและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
ไทย 
2. ขั้นด าเนินการ 

- ส ารวจราคาวัสดุในการพัฒนาห้องเรียน
และเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 

    - เตรียมการและปฏิบัติงาน 
3. ขั้นติดตาม สรุปและประเมินผล 

 
 

ต.ค. 2563 
 
 
 

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 
 
 
 

30 ก.ย. 2564 

นางสาวพชรพร  
ฤกษ์สะอาด 

18 กิจกรรมที่ 18  การนิเทศโดยใช้พื้นที่
ห้องเรียนเป็นฐาน 
1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการนิเทศ 
3.  ก าหนดระยะเวลา 
4.  ด าเนินการนิเทศตามตารางที่แต่ละคน
ก าหนด 
5.  สรุปผลการนิเทศ 
6.  รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
 

ส.ค. 63 
ก.ค.64 
ก.ค. 64 

ก.ค.–ก.ย.64 
 

ต.ค.64 
ต.ค.64 

นางกุหลาบ นันยา 
 

19 กิจกรรมที่ 19  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ห้องเรียนเชิงบวก 
1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนการนิเทศ 
3.  ก าหนดระยะเวลา 
4.  ด าเนินการนิเทศตามตารางที่แต่ละคน
ก าหนด 
5.  สรุปผลการนิเทศ 
6.  รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
 

ส.ค. 63 
ก.ค.64 
ก.ค. 64 

ก.ค.–ก.ย.64 
 

ต.ค.64 
ต.ค.64 

นางกุหลาบ นันยา 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
20 กิจกรรมที่ 20  ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท า

เอกสารและป้ายต้อนรับ ประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
1.  เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ 
2.  ด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
3.  สรุป/รายงานผล 

 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 

น.ส.ภัทรสุดา   
เนียมดวง 
 

21 กิจกรรมที่ 21 ประกวดสื่อ นวัตกรรม 
งานวิจัยในชั้นเรียน และPLC 
1.  ประชุมทีมงานวิจัยและนวัตกรรม 
2.  ประชาสัมพันธ์ครูเข้าร่วมการประกวด
สื่องานวิจัยนวัตกรรมและ PLC 
3.  ก าหนดส่งสื่อ งานวิจัย นวัตกรรมและ 
PLC 
4.  คณะกรรมประเมินผลงาน 
5.  ประกาศผลการประกวด 

 
 

7 พ.ย. 63 
12-16 พ.ย. 63 

 
10 พ.ค.64 

 
14 พค – 20 มิ.ย 64 

29 มิ.ย 64 

นางสาวชุติมา  
เทพสวัสดิ์   
และ  ทีมงานวิจัย 

    

   6. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 15 กันยายน 2564 
   7. งบประมาณ 

     7.1 งบประมาณจ านวน 995,481.33 บาท 
     7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.  กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ราชบุรีศึกษา 

ค่าใช้จ่าย 
1.  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

180,709   

2.  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (การแข่งขัน/การประกวด/
นิทรรศการ) 
ค่าใช้จ่าย 
1.   จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างในการด าเนินกิจกรรม 

 
 

50,000 

3.  กิจกรรมที่ 3  ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์   
 1. จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งห้องสมุด 
 2. ติดต่อ ติดตั้งอุปกรณ์โปรแกรมห้องสมุด / ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
     ด าเนินงานตามขั้นตอน 
 
 
 
 
 

5,000  
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
4.  กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 

ค่าใช้จ่าย 
1. กระดาษโฟโต้ ขนาด 180 แกรม บรรจุ 100 แผ่น  
2. กาวยู้ฮู  
3. เทปโฟมขนาดใหญ่ 10 ม้วน 
4. ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน ขนาด บรรจุ 12/กล่อง 

กระดาษอังกฤษ 
5.  กระดาษลาย 
6.  กระดาษปกสีขาว ขนาด A4 180 แกรม บรรจุ 250 แผ่น 
7.  กระดาษ 100 ปอด์น ขนาด A4 บรรจุ 100 แผ่น 
8.  กระดาษ 100 ปอด์น ขนาดใหญ่  

กาว2หน้าบาง ขนาด 10 ม้วน (แพ็คละ 10 ม้วน) 

25,000 

5.  กิจกรรมที่ 5  การสร้างแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค่าใช้จ่าย 
1. ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งห้องแหล่งเรียนรู้ 
2.  จัดหาสื่อสื่อ และกิจกรรมวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  โลกดาราศาสตร์   
    ภายในแหล่งเรียนรู ้

 
 

120,000 

6.  กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการให้บริการครูและนักเรียนด้านวิชาการ 
ค่าใช้จ่าย 
1 พัฒนาการให้บริการครูและนักเรียนด้านงานวิชาการ 
2 พัฒนาการให้บริการครูและนักเรียนด้านงานวัดผล 
3 รับนักเรียน 
 

126,272.33 

7.  กิจกรรมที่ 7  คลินิกคณิตศาสตร์ 
ค่าใช้จ่าย 
1. ปรับปรุงห้องคลินิกคณิตศาสตร์ 
2. มุมเกมคณิตศาสตร์    
 
 

65,000   

8.  กิจกรรมที่ 8  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น บริเวณด้านหน้า
อาคารเรียน ๑ 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
 
 

50,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
9.  กิจกรรมที่ 9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสังคมศึกษา 

ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
2. เครื่องปรับอากาศ 

50,000 

10.  กิจกรรมที่ 10  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

25,000 

11.  กิจกรรมที่ 11  
ค่าใช้จ่าย 
1. ป้ายนิเทศติดฝาผนัง กรอบไม้ พื้นบุผ้าสักหลาด ขนาด 1.0 x 2.0 เมตร    
    ราคาชุดละ 2,000 บาท จ านวน 5 ชุด 
2. Scrabble game ชุดละ 500 บาท 10 ชุด 
3. พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ราคาตัวละ 1,300 บาท จ านวน 9 ตัว 
4. พัดลมโคจร(เพดาน) ขนาด 16 นิ้ว ราคาตัวละ 1,500 บาท จ านวน 12 
ตัว 
5. ป้ายชื่อครูผู้ดูแลห้อง (ภาษาอังกฤษ) 
6. ป้ายบอกกฎ/ระเบียบ เป็นภาษาอังกฤษ 
7. พจนานุกรมตรวจสอบ Scrabble Words 

50,000 

12.  กิจกรรมที่ 12 สร้างแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
เซ็ท Smith Machine Evo pluse (ลูกเหล็ก 50 kg) พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ 

-แกนอีซ่ีย์บาร์ชุบโครเมี่ยม  ขนาด 47 นิ้ว FB-T47 พร้อมแผ่น
น้ าหนัก 34 kg  
-แกนบาร์เบลล์ชุบโครเมี่ยม  ขนาด 60 นิ้ว FB-T60 พร้อมแผ่น
น้ าหนัก 36 kg  
- Barbell Pad โฟมหุ้มคานบาร์เลลล์ 

ชุดดัมเบล พร้อมชั้นวาง 
 

50,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
13.  กิจกรรมที่ 13 พัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่ภาษาไทย 

ค่าใช้จ่าย 
1. โฟมพุ่มฝ่าย ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 10 ลูกๆ ละ 250 บาท 
2. โฟมหงส์ยืน จ านวน 2 คู่ ๆ ละ 1,650 บาท 
3. โฟมหงส์กางปีก 2 คู่ๆละ 950 บาท  
4. โฟมกวาง  1 คู่ๆละ 2,250 
5. ตุ๊กกาเซรามิคจ านวน 10 ตัว ๆละ 1,000 บาท 
6. อ่างน้ าตก 
7. รั้วแขนงจัดนิทรรศการ 
8. หญ้าเทียม 
9. ผ้าไฮเกรด 
10.  ผ้าลูกไม้   
11.  ดอกไม้แห้ง   
ค่าจัดจ้าง 
1.  ค่าจ้างท าป้ายวรรคทองในวรรณคดี 

50,000 

14.  กิจกรรมที่ 14  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปรับภูมิทัศน์งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
1.  พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 
2.  แท่นวางพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 
3.  เรื่องราชสักการะ 
4.  อุปกรณ์ประดับตกแต่ง 

50,000 

15.  กิจกรรมที่ 15  จัดท าแหล่งเรียนรู้งานช่าง 
ค่าใช้จ่าย 
1.  อุปกรณ์ในการท าแผงการเดินสายไฟในบ้าน 
2. อุปกรณ์ในการท าแผงการเดินท่อประปา 
3.  อุปกรณ์ในการท ากลไกพลังงานทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
16.  กิจกรรมที่ 16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน 

ค่าใช้จ่าย 
1.  แก๊สเติม  15  ก.ก.         10  ถัง 
2.  แก๊สเติมเตาปิกนิก         2  ถัง 
3.  น้ ายาล้างจานชนิดเติม     24 ถุง 
4.  ผงซักฟอก 1,500 กรัม     2   ถุง 
5.   แผ่นขัดฟองน้ าสก๊อตไบรท์  24  ชิ้น 
6.  ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA     6  ก้อน 
7.  เขียงพลาสติก+พายซิลิโคน+แปรงซิลิโคน  4 ชุด 
8.  ถุงบีบ ซิลิโคน     6    ชิน้ 
9. เครื่องผสมอาหารแบบมือถือ  2  เครื่อง 
10. กระทะเทปล่อน ขนาด  30  ซ.ม.  2 ใบ 
11. โต๊ะปรุงอาหาร ขาเหล็กพับได้หน้าเมลามีน   4 ตัว 
 

15,000 

17.  กิจกรรมที่ 17 พัฒนาเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 
ค่าใช้จ่าย 
1. ชุดยืนเครื่องนาง 

50,000 

18.  กิจกรรมที่ 18  การนิเทศโดยใช้พ้ืนที่ห้องเรียนเป็นฐาน 
ค่าใช้จ่าย 
1.  แผ่นเกียรติบัตรส าเร็จรูป จ านวน  2 ห่อๆ ละ 50 แผ่น รวม 100 แผ่น 

500 

19.  กิจกรรมที่ 19 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียนเชิงบวก 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าวิทยากร 
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

15,000 

20.  กิจกรรมที่ 20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท าเอกสารและป้ายต้อนรับ ประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ จัดท าเอกสาร 

3,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
21.  กิจกรรมที่ 21 ประกวดสื่อ นวัตกรรม งานวิจัยในชั้นเรียน และPLC 

ค่าใช้จ่าย 
1.  เงินรางวัลประกวดสื่อ 2 ประเภท จ านวน 6 รางวัล 

- รางวัลที่ 1   จ านวน 1,000 บาท 
- รางวัลที่ 2   จ านวน 700  บาท 
- รางวัลที่ 3   จ านวน 500 บาท 

2.  เงินรางวัลประกวด PLC  จ านวน 3 รางวัล 
                    -    รางวัลที่ 1   จ านวน 1,500 บาท 

- รางวัลที่ 2   จ านวน 1,000  บาท 
- รางวัลที่ 3   จ านวน 700 บาท 

3.  กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม จ านวน 3 ห่อ 
4.  กรอบใส่เกียรติบัตร ขนาด A4 จ านวน 9 อัน 
5.  กระดาษสี ขนาด A4  แบบบาง จ านวน 2 ห่อ 
6.  ค่าอาหารว่าง 
7.  สันรูด จ านวน 2 ห่อ 
8.  โต๊ะส านักงานขนาด 123(w) x 67(D) x 75.3 (H) cm. 
**มีความจ าเป็นเนื่องจาก ปัจจุบันใช้โต๊ะนักเรียนในการปฏิบัติงาน 

15,000 

 รวม 995481.33 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
กิจกรรมในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และราคา

อุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาด เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมตามช่วงเวลาใน
การด าเนินกิจกรรมในโครงการ และมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการอบรมสัมมนาตาม
สถานการณ์  

8.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
     ด าเนินตามขั้นตอนการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ 
     ราคาอุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาดแต่ควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ 

9. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ครูผู้สอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
มีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริงและมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

2. ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  

ร้อยละ 80  
ขึน้ไป  

 
 
 

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 
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3. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือรักษาบรรยากาศใน
ห้องเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรักครู และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ เกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการสร้างสื่อการจัดการเรียน
การสอน  

4. ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ 

5. ครูผู้สอน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
 
 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
 

ร้อยละ 100 
 

 
 10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 

10.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
 และสามารถน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในระดับดีเลิศข้ึนไป 

10.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ  
 ต่อการเรียนรู้ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

10.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในระดับดีเลิศข้ึนไป 
10.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนในระดับดีเลิศขึ้นไป 
10.5  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงในระดับดีเลิศขึ้นไป 
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     ลงชื่อ........................................................ 
    (นายกฤตนัย ทัศนา) 

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์           
                   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
  

 อนุมัติ 
 
 

     ลงชื่อ....................................................... 
 ( นายสมยศ บุญเจริญ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  

 
รหัสโครงการ 

5 0 0 0 0 
 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจ าลอง อ่องวงศ์  

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
     ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 

สอดคล้องกับนโยบาย 
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ข้อที่  
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  ตามความต้องการจ าเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่  พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ
สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

 เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาทิ 
อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการ
มีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี พัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ  
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6.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิม
ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ 
ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรค
และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ เรียนและประชาชน ตลอดจน
กระทรวงศึกษาธิการโดยรวม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนา
ก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติ
บุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับ
จังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1 ความพอเพียง , ข้อที่ 2 ความกตัญญู ,  
 ข้อที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต , ข้อที่ 4 ความรับผิดชอบ , ข้อที่ 5 อุดมการณ์คุณธรรม 

________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับพุทธศักราช 2560 รวมถึงการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542รวมถึงทางรัฐบาลเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ Thailand 
4.0 อย่างเป็นรูปธรรม 

โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
และการเรียนการสอน ให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้น ทางโรงเรียนแจ้งวิทยาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพระดับดีเลิศขึ้นไป 

2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
3.1.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ และมีความปลอดภัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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3.1.2 โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่แสดงการใช้ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้
สื่อเป็นเชิงประจักษ์ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning 
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัดและความสนใจ  ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
3.2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง

สอดคล้องกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่แสดงการใช้ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้
สื่อเป็นเชิงประจักษ์ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning 
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัดและความสนใจ  มาตรฐานที่
โรงเรียนก าหนด 

4 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนครุุราษฎร์รังสฤษฏ์  
5. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะภาษาบูรณาการ

แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและป้ายนิเทศ 
1. ประมาณราคา/สืบราคาท้องตลาด 
2. เสนอผู้เกี่ยวข้องตามข้ันตอน 
3. ด าเนินการจัดซื้อ 
4. ตรวจรับและเบิกครุภัณฑ์ 

 
 

1-10 ธันวาคม 2563 
15-20 ธันวาคม 2563 
21-30 ธันวาคม 2563 
5-10 มกราคม 2564 

นางธณัฏฐา  นาบุญ 
 

2 กิจกรรมที่ ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
1. ขออนุมัติโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
2. ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนห้องกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

   
 
  พฤศจิกายน  2564 

 
มีนาคม - เมษายน  2564 

นางนฤมล   
ประพันธ์พจน์                                                                           
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งพัดลมห้องเรียน ห้อง416 

1. เขียนเสนอกิจกรรม 
15 ส.ค.- 30 ก.ย. 2563 นางดวงเนตร   

อังกุรวิโรจน ์

4 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
1.  เตรียมการ 
2.  ด าเนินการจัดซื้อ 
3.  สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 
 

นายสมชาย  ขวาไทย 

5 กิจกรรมที่ 5 ระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียน
การสอนและบริหาร 
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 
 

ปีงบประมาณ 2564 นายสมชาย  ขวาไทย 
 

 

  6. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 15 กันยายน 2563 

   7. งบประมาณ 
     7.1 งบประมาณจ านวน 961170.36 บาท 
     7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะภาษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและป้าย

นิเทศ 
ค่าใช้จ่าย 
1. ป้ายนิเทศติดฝาผนัง กรอบไม้ พื้นบุผ้าสักหลาด ขนาด 1.0 x 2.0 เมตร   
ราคาชุดละ  2,000 บาท จ านวน 6 ชุด 
2.  ทีวี 1 เครื่อง  ราคา 15,270.36 

27,270.36    

2.  กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ค่าใช้จ่าย         
1.  ปรับปรุงพื้นและปูกระเบื้อง 

34,600 

3.  กิจกรรมที่ 3   ติดตั้งพัดลมห้องเรียน ห้อง416 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อพัดลม 

10,000 

4.  กิจกรรมที่ 4   จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
ค่าใช้จ่าย 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ และ  เช่าเว็บโฮสติ้ง 
 
 
 

789,300 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
5.  กิจกรรมที่ 5 ระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนการสอนและบริหาร 

ค่าใช้จ่าย 
1.  ตัวกระจายสัญญาณแบบสาย switch 24 port L2 manage 4 ตัว  
2.  ตัวกระจายสัญญาณแบบสาย  switch 24 port unmanage 6 ตัว  
3.  ชุดควบคุมอุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
 

100,000 

 รวม 961170.36 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
กิจกรรมในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และราคา

อุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาด เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมตามช่วงเวลาใน
การด าเนินกิจกรรมในโครงการ และมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการอบรมสัมมนาตาม
สถานการณ์  

8.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
     ด าเนินตามขั้นตอนการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ 
     ราคาอุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาดแต่ควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ 

 
 
9. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
2. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดงความ

เชื่อมโยงสอดคล้องกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามกระบวนการ Active Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ตามความถนัดและความสนใจ  

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1 โรงเรียนส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพระดับดีเลิศขึ้นไป 

10.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
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ลงชื่อ........................................................ 
    (นายจ าลอง  อ่องวงศ์) 

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์           
                   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   
  

 อนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
( นายสมยศ บุญเจริญ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  

 
รหัสโครงการ 

6 0 0 0 0 
 

ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา               
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนนทวรรณ   ทองอร่าม 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ 
     ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 

สอดคล้องกับนโยบาย 
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ข้อที่  
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  ตามความต้องการจ าเป็น
ของกลุ่ ม เป้ าหมายและแตกต่ างหลากหลายตา มบริบทของ พ้ืนที่  พัฒนาผู้ เ รี ยนให้มีทั กษะการ
วิเคราะห์    สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ เชิงรุก            
(Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

 เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาทิ 
อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์         
เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและ
การมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมี เหตุผลเป็นขั้นตอน พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ              
(Hands – on Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี พัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ  
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2.  พัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย 
เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการ
ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
ผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

3. สร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มี
คุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  และ
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  

5.  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้  

6.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อนเพ่ิม 
ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน
ต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัด
ในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การศึกษา (Big Data) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งหน่วยงาน
วางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 1 ความพอเพียง , ข้อที่ 2 ความกตัญญู ,  
 ข้อที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต , ข้อที่ 4 ความรับผิดชอบ , ข้อที่ 5 อุดมการณ์คุณธรรม 

________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์มีภารกิจหลักในการก าหนดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม 
ประเมินผลและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนัก
ความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในการับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนในโยบายการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ แนวปฏิบัติให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปบริหารจัดการศึกษา ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 ดังนั้น ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มุ่งสู่การพัฒนาในระดับดีเลิศขึ้นไปในทุกตัวชี้วัด ดังนี้ การพัฒนา
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา และการพัฒนาการด าเนินงานทางวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนระดับดีเลิศข้ึนไป 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาระดับดีเลิศข้ึนไป 
2.3 เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานทางวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมายระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเอกลักษณ์เชื่อมโยงไปสู่ พันธกิจ/
เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กร ที่รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเทศที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการก ากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน  มีการชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ
องค์กรให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจน มีการสร้างความร่วมมือเพ่ือด าเนินการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ 100  
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3.1.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ร้อยละ 100 

3.1.3 โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ร้อยละ 100 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเอกลักษณ์เชื่อมโยงไปสู่ พันธกิจ/

เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กร ที่รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเทศที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการก ากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน  มีการชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ
องค์กรให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจน มีการสร้างความร่วมมือเพ่ือด าเนินการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

3.2.3 โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตามมาตรฐานที่โรงเรียน
ก าหนด 

 
4 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนครุุราษฎร์รังสฤษฏ์  

 
5. วิธีการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาระบบแผนงาน 

สารสนเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 
กิจกรรมจ้างเข้าเล่มเอกสาร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1 จัดจ้างเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ 
   2.2 จัดจ้างเข้าเล่มสารสนเทศ 
   2.3 จัดจ้างเข้าเล่มประกันคุณภาพ 
   2.4 จัดจ้างเข้าเล่มคู่มือการเขียน 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวอมรรัตน์    
พันธุ์เจริญ 
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         แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   2.5 จัดจ้างเข้าเล่มสรุปแผนปฏิบัติการ  
          ประจ าปี 
3.  สรุป/รายงานผล 

2 กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 
เข้าเล่มเอกสาร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.  เตรียมการ 
2.  ปฏิบัติงาน 
4. สรุป/รายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 
–  

15 กันยายน 2564 

นางสาวอมรรัตน์    
พันธุ์เจริญ 
 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
1.  จัดท ากิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2.  ส ารวจความต้องการและจ าเป็นของ
ส านักงาน 
3. ด าเนินการจัดซื้อ 
สรุป/รายงานผล 
 

 
 

ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563 

ธันวาคม 2563 
กันยายน 2564 

นายนิมิต   สายสิทธิ์ 

4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบงานต้อนรับ
โรงเรียน  
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
๓.  สรุป/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 ตุลาคม 2563 
–  

15 กันยายน 2564 

นายประเสริฐ  คานภู่ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5 กิจกรรมที่ 5 การให้บริการด้านงานโสตฯ 

กับฝ่ายงานต่างๆ  
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นายลัทธพล   
กล้าหาญ 

6 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
การเรียนภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติ 
1. เตรียมการ 
   1.1  ติดต่อ ประสานงาน 
2. ปฏิบัติงาน 
   2.1  ปฏิบัติการสอนตามตารางที่ก าหนด 
3. สรุป / รายงาน 

 
 

1 ตุลาคม  2563 
 

1 พ.ย.2563  –  
30 ก.ย. 2564 

30 กันยายน2564 

นางสาวแวววัน  
มนูธาราม 
 

7 กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งาน
อ านวยการ 
 1. วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
 2. การด าเนินกิจกรรม 
 3. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 

1 ตุลาคม 2563  
–  

30 กันยายน 2564 

นางสาวพรทิมา  
ไพศาลวัน 
 

8 กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งาน
การเงิน 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

 
 

1 ตุลาคม 2563  
–  

30 กันยายน 2564 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
สุนันทา  สายสล้าง 
 
 

9 กิจกรรมที่ 9 พัฒนาห้องวิชาการ 
1. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
2. วางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

 
ตุลาคม 2563  

–  
กันยายน 2564 

นางอินนา  หอมหวล  
นางสาวจุฬาลักษณ์  
จันทโร 
 

10 กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
1. เสนอโครงการ  
2. ท าการส ารวจวัสดุ อุปกรณ์และ
เตรียมการ 
3. ปฏิบัติงาน        
4. สรุปงานและรายงานผล 

 
ตุลาคม 2563 

–  
กันยายน 2564 

นางณีฬพัทฌ์  
ต านานจิตร 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

11 กิจกรรมที 11 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
1. ขั้นเตรียมการ  
    1.1 ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ที่มีปัญหา 
    1.2 เขียนโครงการน าเสนอฝ่ายบริหาร 
2. ขั้นด าเนินการ  
    2.1 ประชุมครูในส านักงานเพื่อชี้แจง 
 การด าเนินโครงการ 
    2.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการ 
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  
    3.1 จัดท ารายละเอียดผลการด าเนินงาน 
    3.2 ประเมินความพึงพอใจ 
4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง  
    4.1 อภิปรายปัญหาหลังด าเนินการ 
    4.2 รายงานผลการด าเนินการ 

 
 

ตุลาคม 2563 
- 

กันยายน 2564 

นางอินนา  หอมหวล   
 

12 กิจกรรมที่ 12  กระดาษและหมึก 
  1. เตรียมการ 
  2. ปฏิบัติงาน 
  3. สรุป/รายงานผล 

 
1 ตุลาคม 2563 

- 
30 กันยายน 2564 

นายโรจนศักดิ์   
ดีประคอง 
 

13 กิจกรรมที่ 13 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1. เตรียมการ 
 2. ปฏิบัติงาน 
 3. สรุป/รายงานผล 

 
1 ตุลาคม 2563 

- 
30 กันยายน 2564 

นายโรจนศักดิ์  
ดีประคอง 
 

14 กิจกรรมที่ 14  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมวิทยุ
สื่อสาร 
 1. เตรียมการ 
 2. ปฏิบัติงาน 
 3. สรุป/รายงานผล 
 

 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

30 กันยายน 2564 

นางสาวพชรพร   
ฤกษ์สะอาด 

15 กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานพัสดุ
และทรัพย์สิน 

 

1 ตุลาคม 2563  
–  

30 กันยายน 2564 

นางสาวรุ่งนภา   
แหวนเพ็ชร 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
16 กิจกรรมที่  จัดซื้อวัสดุส านักงาน / ครุภัณฑ์

ส านักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณและสาร
บรรณ 
1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือ  
     อนุมัติ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุป/รายงานผล 

 
 
 

1 ตุลาคม 2563  
–  

30 กันยายน 2564 

นางสาวพชรพร   
ฤกษ์สะอาด 

17 กิจกรรมที่ 17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
งานการบัญชี 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

 
 

1 ตุลาคม 2563  
–  

30 กันยายน 2564 

นางอัญชลี   
ป้อมจันทร์ 

18 กิจกรรมที่ 18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งาน
ควบคุมภายใน 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

 
 

1 ตุลาคม 2563  
–  

30 กันยายน 2564 

นางปราณี  คุสิน 
 

19 กิจกรรมที่ 19  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  
1. ประชุมปรึกษาหารือ  
2. เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ  
3. ประสานงานกับงานพัสดุและสินทรัพย์  
4. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
5. ท าทะเบียนวัสดุอุปกรณ์  
6. ด าเนินงานส านักงาน 
7. สรุป/รายงานผล 

 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางจันทร์เพ็ญ  
แสวงค า 

20 กิจกรรมที่ 20 พัฒนาระบบงานสวัสดิการ
ร้านค้า 
1. เตรียมการ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ท่ี    
    จ าเป็นต้องใช้  
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นางสาวแสงเดือน  
บุญพยุง 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

21 กิจกรรมที่ 21 น้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ
โรงเรียน 
1. เตรียมการ 
   1.1  เสนอโครงการ 
   1.2  ท าการส ารวจและเตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายบุญชู  เจาทวิภาต 
 

22 กิจกรรมที่ 22 ซ่อมแซมยานพาหนะเพ่ือการ
บริการรถโรงเรียน 
1. เตรียมการ 
   1.1 เสนอโครงการ 
   1.1 ท าการส ารวจและเตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายบุญชู  เจาทวิภาต 
 

23 กิจกรรมที่ 23 การส่งเสริมเวรยาม  รักษา
ความปลอดภัยในโรงเรียน 
1. ส ารวจสภาพเดิมของงานเวรยามรักษา
ความปลอดภัย 
2. เขียนแผนโครงการ 
3. ด าเนินการจัดซื้อ 
4. ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน 
5. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง 
ประเมินผลโครงการ 
 

 
 

สิงหาคม 2563 
 

สิงหาคม 2563 
พฤศจิกายน  2563 
ตอลดปีงบประมาณ 
สิงหาคม 2564 
กันยายน  2564 

นายจาตุรนต์   
จันทร์แดง 
 

24 กิจกรรมที่ 24 กิจกรรม  พัฒนาห้องและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน 
1. ประชุมปรึกษาหารือ  
2. เสนองบประมาณขออนุมัติโครงการ  
3. ประสานงานกับงานพัสดุและสินทรัพย์  
4. ด าเนินการจัดท าป้ายนิเทศและ 
    จัดซื้อ/จัดจ้างพัฒนาห้องส านักงาน  
     ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน  
5.  สรุป/รายงานผล 

 
 
 

ตุลาคม 2563 
มกราคม 2564 
มกราคม 2564   

กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

กันยายน 2564 

นางสาวอารีรัตน์   
ห้าวแสน 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
25 กิจกรรมที่ 25 จัดท าตารางเรียน/ตารางสอน

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 และ 1/2564 
1. คณะกรรมการท างาน จัดท าตารางเรียน /
ตารางสอน 
2. เสนอต้นฉบับตารางเรียน/ตารางสอน / สรุป
จ านวนชั่วโมงสอนต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
3. จัดท ารูปเล่ม 
4. น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 2/2562 และ1/2563 
5. สรุป รายงานผล 
 

 
 

พฤศจิกายน 63/เมษายน 64 
 

พฤศจิกายน 63/เมษายน 64 
 

พฤศจิกายน 63/เมษายน 64 
พฤศจิกายน 63/เมษายน 64 

 
ธันวาคม 63/ พฤษภาคม 64 

นางหทัยรัตน์  ทัศนา 

26 กิจกรรมที่ 26 ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 
1. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับคณะกรรมการ
ท างาน (หัวหนา้กลุ่มสาระ และตัวแทนครูจาก
แต่ละกลุ่มสาระ) เพื่อทบทวน และก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ครูแต่ละกลุ่มสาระ ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร 
4. คณะกรรมการท างาน จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปีพุทธศักราช 2564 
5. เสนอหลักสูตรต่อ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อพิจารณา  
6. จัดท ารูปเล่ม 
7. น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2564 
8. สรุป รายงานผล 

 
 

มีนาคม 2564 
 

มีนาคม 2564 
 
 
 

มีนาคม – เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 
 

เมษายน 2564 
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 

2565 
มีนาคม 2565 

นางหทัยรัตน์  ทัศนา 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
27 กิจกรรมที่ 27  งานทะเบียนนักเรียน 

1. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
2. วางแผนการด าเนินงาน 
3. แต่งตั้งคณะท างาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. พัฒนาระบบจัดท าข้อมูลสารสนเทศ     
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. จัดท า/จัดหา/จัดซื้อ เอกสาร/เอกสาร ปพ    
    ต่างๆ 
7. จัดเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

 
1 ตุลาคม 2563 

- 
15 กันยายน 2564 

นางสุนัน  แป้นแหลม 

28 กิจกรรมที่ 28 พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
1. เตรียมการ 
2. ปฏิบัติงาน 
3. สรุป/รายงานผล 

 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายจ าลอง  อ่องวงศ์ 

29 กิจกรรมที่ 29 ส่งเสรมโอกาสทางการศึกษา  
การเรียนภาษาจีน (จ้างครูไทยสอนจีน) 
1. เตรียมการ 
2. ติดต่อ ประสานงาน 
3. ปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติการสอนตามตารางที่ก าหนด 
5.  สรุป / รายงาน 

 
 

1 ตุลาคม 2563 
- 

15 กันยายน 2564 

นายณรงค์พนธ์ 
กรกฤธนพนธ์ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 15 กันยายน 2564 
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7. งบประมาณ 
     7.1 งบประมาณจ านวน 7,990,382.25 บาท 
     7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
1.  กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาระบบแผนงาน สารสนเทศ และประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
1. แฟ้มเอกสาร 
2. กระดาษปก A4 180 แกรม สีขาว 
3 กระดาษกาว 
4. จัดจ้างเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ 
5. จัดจ้างเข้าเล่มสารสนเทศ 
6. จัดจ้างเข้าเล่มประกันคุณภาพ 
7. จัดจ้างเข้าเล่มคู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
8. จัดจ้างเข้าเล่มสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี 

10,000 

2.  กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
ค่าใช้จ่าย 
1.  แฟ้มเอกสาร 
2.  กระดาษปก A4 180 แกรม สีขาว 
3.  กระดาษกาว 
4.  จัดจ้างเข้าเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. อ่ืนๆ 

3,273 

3.  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการของส านักงาน เช่น   

 กระดาษปกสี กระดาษกาว แม๊ค ลวด แฟ้ม กาว ตรายาง ตะกร้า ฯลฯ   
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. เครื่องพิมพ์ Inkjet และหมึกพิมพ์ 
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสารส านักงาน 
5. เครื่องส ารองไฟ 
6. โรลม้วนสายไฟ 20 เมตร พร้อมชุดแยกสายไฟ 
7. กาต้มน้ าร้อนขนาด 2 ลิตร 
8. นาฬิกาแขวนผนัง 
 

7,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
4.  กิจกรรมที่ 4  พัฒนาระบบงานต้อนรับโรงเรียน 

ค่าใช้จ่าย  
1.  แก้วน้ า 
2.  ถังน้ าแข็ง 
3.  กระติกน้ าร้อน 
4.  อุปกรณ์ของงานต้อนรับอื่นๆ 

3,000 
 

5.  กิจกรรมที่ 5  การให้บริการด้านงานโสตฯ กับฝ่ายงานต่างๆ ภายในโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านเครื่องเสียงและการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับระบบเครื่องเสียง 
      1.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer Nitro 5  
      1.2 ไมค์สาย Shure PGA58 (จ านวน 2) 
      1.4 ตู้ล าโพงลาก ชาร์จไฟในตัว Oris PA-12BAT ขนาด 12 นิ้ว  
 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับกล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว      
      2.1 ถ่านอัลคาไลน์ AA  
      2.2 ถ่ายชาร์จ Eneloop AAA 4 ก้อน Panasonic  (จ านวน 2) 

18,000 

6.  กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การเรียนภาษาต่างประเทศกับ 
ครูต่างชาติ 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทนครูจีนสอนภาษาจีนจากสพฐ./ ค่าด าเนินการ              1 คน 
ค่าตอบแทนครูฟิลิปปินส์/ค่าด าเนินการ                                  3  คน 
ค่าตอบแทนครูNative  Speakers/ค่าด าเนินการค่าเอกสาร          1 คน 
ค่าจ้างครูเมียนมาร์                                                           1 คน 
ค่าปรับปรุงบ้านพัก / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  /  ค่าปรับซ่อม 

1,904,166 

7.  กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานอ านวยการ 
ค่าใช้จ่าย 
วัสดุส านักงาน 

5,000   

8.  กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานการเงิน 
ค่าใช้จ่าย 
อุปกรณ์ส านักงานเอกสารทางการเงินและเก้าอ้ีส านักงาน 

5,000   

9.  กิจกรรมที่ 9 พัฒนาห้องวิชาการ 
ค่าใช้จ่าย 
1.แผ่นฝ้าแขวน 
2.ค่าจ้างส าหรับซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
 
 
 

50,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
10.  กิจกรรมที่ 10 จัดซื้อวัสดุส านักงานกิจกรรม 

ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุส านักงานกิจกรรม 

8,000 

11.  กิจกรรมที่ 11 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
ค่าใช้จ่าย 
1. เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 
2. เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ต 
3. ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 

6,000 

12.  กิจกรรมที่ 12 กระดาษและหมึก 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อกระดาษ 
2. จัดซื้อหมึกพิมพ์ 

500,000 

13.  กิจกรรมที่ 13 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าใช้จ่าย 
 1. ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 

75,000 

14.  กิจกรรมที่ 14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร 
ค่าใช้จ่าย 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร 

2,000 

15.  กิจกรรมที่ 15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุส านักงาน 
ค่าใช้จ่าย 
วัสดุอุปกรณ์ งานพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุส านักงาน 

5,000 

16.  กิจกรรมที่ 16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน / ครุภัณฑ์ส านักงาน กลุ่มบริหาร
งบประมาณและสารบรรณ 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุส านักงาน   
2.  แฟ้มเอกสาร   
3.  ลวดหนีบกระดาษ 
4.  คลิปหนีบกระดาษ   
5. ซองสีน้ าตาล   
6. ซองราชการ ฯลฯ 

5,000   

17. กิจกรรมที่ 17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งานการบัญชี 
ค่าใช้จ่าย 
อุปกรณ์ส านักงานเอกสารทางการบัญชีและเก้าอ้ีส านักงาน 

6,000 

18 กิจกรรมที่ 18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานควบคุมภายใน 
ค่าใช้จ่าย 
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 
 

2,500   
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
19 กิจกรรมที่ 19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการ

นักเรียน  
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ส านักงาน   

4,158 

20 กิจกรรมที่ 20 พัฒนาระบบงานสวัสดิการร้านค้า 
ค่าใช้จ่าย 
1. วัสดุอุปกรณ์  
2. น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
3. ผงซักฟอก  
4. ไม้ถูพ้ืน  
5. ผ้าถูพ้ืน 

5,000 

21 กิจกรรมที่ 21 น้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. น้ ามันเชื้อเพลิงในการเติมยานพาหนะโรงเรียน รถยนต์ตู้จ านวน 3 คัน 
2. น้ ามันเชื้อเพลิงในการเติมยานพาหนะโรงเรียน รถยนต์กระบะแดงจ านวน  
    1 คัน 
3. น้ ามันเชื้อเพลิงในการเติมยานพาหนะโรงเรียน รถจักยานยนต์จ านวน 1  
    คัน 

150,000 

22. กิจกรรมที่ 22 ซ่อมแซมยานพาหนะเพ่ือการบริการรถโรงเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. ดูแลรักษาซ่อมแซมยานพาหนะโรงเรียน รถยนต์ตู้จ านวน 3 คัน 
2. ดูแลรักษาซ่อมแซมยานพาหนะโรงเรียน รถยนต์กระบะแดง จ านวน  
    1 คัน 
3. ดูแลรักษาซ่อมแซม•ยานพาหนะโรงเรียน รถจักยานยนต์จ านวน 1 คัน 

 

60,000 

23.  กิจกรรมที่ 23 การส่งเสริมเวรยาม  รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. กรวยจราจร  10  อัน 
2. ป้ายไวนิลเขียนข้อความแนะน าการจราจร ขนาด  1x2 เมตร จ านวน  2   
    ผืน 

4,000 

24 กิจกรรมที่ 24 กิจกรรม  พัฒนาห้องและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์พัฒนาห้องส านักงาน 
2. ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน 
 
 
 

5,000 
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ล าดับ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
25. กิจกรรมที่ 25 จัดท าตารางเรียน/ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 

และ 1/2564 
ค่าใช้จ่าย 
1. กระดาษโฟโตส าหรับพิมพ์รปูขนาด A4 180g 100 แผ่น  1 รีม 
2. กระดาษการ์ดสีขนาด A4     2 รีม 
3. กระดาษชาร์ทสี(อ่อน)  สีฟ้า=5  สีเหลือง =5 
4. กระดาษโปสเตอร์สี (แข็ง) สตี่างๆกัน 10 สี 
5. กาว UHU (หลอด) 21g   จ านวน   3 หลอด 
6. แล็คซีนขนาด 2 นิ้ว        
7.กาวย่นส ีขนาด 1.5 นิ้ว     
8. กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ ตัวกล่องใส ฝาปิดสี ขนาด 60 ลิตร 
(44x57x35 cm.) **เพื่อเก็บเอกสารของครูแยกเป็นรายปี**  จ านวน 3 กล่อง 

2,200 

  7,990,382.25 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
กิจกรรมในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และราคา

อุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาด เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมตามช่วงเวลาใน
การด าเนินกิจกรรมในโครงการ และมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการอบรมสัมมนาตาม
สถานการณ์  

8.2 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
     ด าเนินตามขั้นตอนการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ 
     ราคาอุปกรณ์ตามราคาสินค้าในท้องตลาดแต่ควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ 

 

9. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีการก าหนดวสิัยทัศน์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเอกลกัษณ์เชื่อมโยงไปสู่ 

พันธกิจ/เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กร ที่รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
ประเทศที่ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน มีการชี้แจงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจน มีการสร้าง
ความร่วมมือเพ่ือด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

3. โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1 โรงเรียนพัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนระดับดีเลิศขึ้นไป 
10.2 โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาระดับดีเลิศขึ้นไป 
10.3 โรงเรียนพัฒนาการด าเนินงานทางวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมายระดับดีเลิศขึ้นไป 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
    (นางสาวนนทวรรณ   ทองอร่าม) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กลุ่มบริหารงบประมาณ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    
 
 

 อนุมัติ 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
( นายสมยศ บุญเจริญ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ              


