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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563) โรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็นเอกสารที่คณะกรรมการแผนงานของกลุ่มบริหาร/     
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจ าให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นหลักประกันว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM) แผนงาน / โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีสติปัญญาที่ดีพร้อมกับมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการ
ด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  โรงเรียนราชวินิตบางเขน หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 จะ
เป็นคู่มือส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจ าของโรงเรียน ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ ขอขอบคุณคณะผู้ด าเนินการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน และหัวหน้ากิจกรรม ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
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ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 22/18 

ซอยชินเขตซอย 1/22 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็น
ที่ดินของคุณย่าผัน ค าจงจิตร สภาพพ้ืนที่ดินเดิมเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้ า ต้นกก และหญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพ้ืนที่ 
คุณย่าผัน ค าจงจิตร ได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช  2528   พระครู
สุวรรณสุทธารมย์ เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และ  นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียน  สุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้าง
อยู่ในที่ดินของวัดทองสุทธาราม ได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมาย และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เป็นจ านวนมากในแขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอ าเภอเมืองนนทบุรี  ยังไม่มีโรงเรียนที่อยู้ใกล้บ้าน 
ต้องเดินทางไปเรียนต่อ ยังโรงเรียนที่อยู่ไกลๆ ด้วยเจตนารมย์ และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์ใน
การทีจ่ะให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติไทย และให้เยาวชนไทยทุกชนชั้นฐานะ ได้เข้าเรียนระดับชั้นมัธยม 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มากข้ึน 

วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ท าหนังสืออนุญาต 
ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินแปลงนี้ สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญศึกษา 
โดย ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณ 
สุทธารามวิทยา ได้เข้ามาส ารวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้างโรงเรียน วันที่ 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบ
รับการใช้ที่ดินแปลงนี้ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 โรง ชื่อ “โรงเรียนบางเขนวิทยา” โดยเช่าพ้ืนที่นี้กับกรมการ
ศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และสิ้นสุดตามสัญญาเช่าในวันที่ 22 กรกฎาคม 2531 

วันที่ 16 เมษายน 2530 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรียนพ่ี เป็นผู้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในโรงเรียนบางเขนวิทยา จ านวน 4 ห้องเรียน มี
นักเรียนจ านวน 200 คน โดยมีนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เป็นผู้ดูแล
การจัดตั้งโรงเรียนบางเขนวิทยาและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเป็นการชั่วคราว ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษา
อนุมัติให้โรงเรียนบางเขนวิทยา รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 
น้ ามันเดือนส.ค.61น้ ามันเดือนส.ค.61น้ ามันเดือนส.ค.61300 คน โดยใช้อาคารเรียนที่โรงเรียนสุวรรณสุ
ทธารามวิทยา 

วันที่ 1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้รับ
ค าสั่งให้รักษาการในต าแหน่ง “ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา” 
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วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธา รามวิทยา
รักษาการในต าแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาลงนามใน
หนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียน เมื่อด าเนินการในเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้วโรงเรียนบางเขน
วิทยาได้ด าเนินการจัดท า โครงการ “รวมน้ าใจสู่ บ.ว.” เพ่ือระดมทุนท าห้องเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบางเขน
วิทยา โดยปรับปรุงพ้ืนที่ ซ่อมแซมโรงเรือนที่บริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สุวรรณสุทธารามวิทยา ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยา 
คณะกรรมการวัดทองสุทธารามและผู้มีอุปการคุณ ในหมู่บ้านชินเขต 

วันที่ 16 สิงหาคม 2531 คณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณท่ีจะท าอาคารชั่วคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ 

วันที่ 12 กันยายน 2531 เทพ้ืนที่ห้องอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย 
วันที่ 28 กันยายน 2531 ส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่

โรงเรียนบางเขนวิทยา 

วันที่ 11 ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา มาสู่โรงเรียน
บางเขนวิทยา และเปิดท าการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531  ซึ่งเป็น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนราชวินิตบางเขน” เพ่ือเป็นไปตามพระราชด าริ
ในการจัดตั้งโรงเรียน ดังนั้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 กระทรวงศึกษาธิ การได้ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางเขนวิทยาเป็น “โรงเรียนราชวินิตบางเขน”   สืบต่อไป และได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญ “พระมหาพิชัยมงกุฎ” เป็น
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
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                          รำยละเอียดของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 

 ที่ตั้ง    22/18  ซอยชินเขต 1/22  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลักสี่    กรุงเทพมหานคร 10120 
เครื่องหมำยประจ ำโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎอยู่เหนือ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
อักษรย่อโรงเรียน  ร.น.บ 
ปรัชญำโรงเรียน   ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ 
คติพจน์ของโรงเรียน  มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ลูกราชวินิตบางเขน เป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน พระพุทธโคดมบรมโลกนาถราชวินิต 
สีประจ ำโรงเรียน   สีชมพู-ขาว หมายถึง ความรักอันบริสุทธิ์ ยุติธรรม ต่อสถาบันและหมู่คณะ 
สีประจ ำคณะ   คณะสุพรรณิการ์ : สีเหลือง 

คณะปาริชาต : สีแดง 
คณะการเวก : สีเขียว 
คณะทองกวาว : สีแสด 
คณะอินทนิล : สีฟ้า 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน  ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 
ประเภทโรงเรียน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้บริจำคที่ดิน   คุณย่าผัน        ค าจงจิตร 
ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน  นายสุรินทร์      ต่อเนื่อง 
คณะผู้บริหำรปัจจุบัน  นายชาย  จันทร์งาม          ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายนิติกร  ระดม     ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นายกิตติพล  โยงทองหลาง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสุกรานต์ มหาสารินันท์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

เพลงประจ ำโรงเรียน  เพลงมาร์ชราชวินิตบางเขน 
เวบ็ไซต์    http:/www.rvb.ac.th 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ข้อมูลผู้บริหำร 
 1)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   นายชาย  จันทร์งาม 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด   การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา      
                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ย. 2562 จนถึง ปัจจุบัน 
 2) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    มีจ านวน  4 คน  ประกอบด้วย 

2.1 นายนิติกร  ระดม  
      วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการสอนคณิตศาสตร์     
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  2.2 นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ    
                    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาสังคมศึกษา 

      ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2.3 นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์  
      วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ  
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.4 นายกิตติพล  โยงทองหลาง 
      วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา   
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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  เกียรติยศของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

1. โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา 
3. โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2546 
4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2548 
5. พุทธศักราช 2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน 
6. พุทธศักราช 2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
7. พุทธศักราช 2547 ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ เข้า

โครงการเป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการให้ความรู้
เรื่อง “การเพ่ิมผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” 

8. พุทธศักราช 2547 ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักสี่ให้เป็นโรงเรียน 
ในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีชุมชนให้การยอมรับ 

9. พุทธศักราช 2548 ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นโรงเรียนแกนน าในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”     
เพ่ือส่งเสริมเพศศึกษาส าหรับเยาวชนโดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนโลกโดยกระทรวงสาธารณสุข 

10. พุทธศักราช 2548 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
11. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ผ่านการรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ 1 อ าเภอ 1 

โรงเรียนในฝัน 
12. วันที่ 30 มิถุนายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรง

เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 40 พรรษา และทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้         
13. 8  กลุ่มสาระ 
14. วันที่ 26 – 28  กุมภาพันธ์  2550  ผ่านการประเมินภายนอก  ( รอบสอง )  เพ่ือรับรองคุณภาพ

สถานศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ ( องค์การมหาชน ) สมศ. 
15. วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านการประเมินภายนอก  ( รอบสาม )  เพ่ือรับรองคุณภาพ

สถานศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ ( องค์การมหาชน ) สมศ. 
16. วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้รับรางวัล เสมาป.ป.ส. ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด

ดีเด่น ประจ าปี 2558 
17. วันที่ 25 มกราคม 2560 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ประจ าปี 2559 
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18. วันที่ 27 เมษายน 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยา    เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 

19. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ประจ าปี 2561 
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รำงวัลที่นักเรียนได้รับในปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

รางวลั กิจกรรม/ผลงาน สถานทีจ่ัดงาน รายชื่อนักเรยีนและครผููค้วบคุม 

ชนะเลิศระดับชั้น 
ม.1 

การแข่งขันเขียนบันทึก Differ Sheet 
Writer Contest (ครั้งที่ 2) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

เด็กหญิงพรรณธิภา  ศรีทองค า 
นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี 

ชนะเลิศระดับชั้น 
ม.2 

การแข่งขันเขียนบันทึก Differ Sheet 
Writer Contest (ครั้งที่ 2) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

เด็กหญิงปุญนิสา  จันทรทิพย์ 
นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี 

รองชนะเลิศ
ระดับชั้น ม.2 

การประกวดพูดสุนทรพจน์ มัธยมตอน
ปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร 

นายปิยชาติ  เปรมบางเขน 
นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

การประกวดคัดลายมือ (แบบอาลักษณ์ )  
โดยสมาคมครูภาษาไทย  แห่งประเทศ
ไทย 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
กรุงเทพฯ 

นายกลวัชร  มาฉิมมี 
นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ 

เหรียญเงิน การแข่งขันคัดลาย ม.4 - ม.6 โครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ  

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม  

นางสาวกนกวรรณ  พานะ 
นางสังวาล  ยรรยงค์ 

เหรียญทองแดง พินิจวรรณคดี ม.ต้น วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

เด็กหญิงนันท์นภัส  ตุงกะพินุ 
นางสุธาดา  ศิริกุล 

เหรียญทองแดง พินิจวรรณคดี ม.ปลาย วันภาษาไทย
แหง่ชาติ 

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

นางสาวธาริณี  ศิริกุล 
นางสาวสุธาดา  ศิริกุล 

เหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลาย ม.1 - ม.3 โครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

เด็กหญิงเบญญาภา  อินทร์โชตฺ 
นางจุติพร  เมฆบุตร 

ชมเชย การแข่งขันการคัดลาย ม.ต้น โตรงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

วัดเสมียนนารีร่วมกับกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 

เด็กหญิงเบญรัตน์  เลี่ยมไธสง 
นางจุติพร  เมฆบุตร 

รองชนะเลิศอันดับ
สอง 

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด 
ปี 2562 

โรงเรียนดอนเมือง 
ทหารอากาศบ ารุง 

เด็กหญิงนฤมล  เดือนเด่น 
เด็กหญิงปุรนิสา  จันทรทิพย์ 
เด็หญิงอุรชา  สุภัทรเมธากุล 
นางสาวกนกวรรณ  ทองดี 

รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 

การประกวดพูดสุนทรพจน์  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

นายปิยชาติ  เปรมบางเขน 
นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี 

 
 
 

ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำน
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รำงวัลที่นักเรียนได้รับในปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
รางวลั กิจกรรม/ผลงาน สถานทีจ่ัดงาน รายชื่อนักเรยีนและครผููค้วบคุม 

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 
การเปิด
พจนานุกรมฟุริกะ
นะ 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา  
 

นางสาวเกศินี ดีหล้า 
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับ
เหรียญทอง การ
พูดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา  
 

นางสาวพรนัชชา อุ่นใจ  
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง 
การเขียนตามค า
บอกภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา  
 

นางสาวอรศจี บ ารุง 
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง 
การเปิด
พจนานุกรมคันจิ 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา นางสาวมณิชญา ศิริวัน 
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน การ
แข่งขันการตอบ
ปัญหาภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา นางสาวชาลิสา แซ่ซิ้ม และ 
นางสาวธมลวรรณ หงษ์ทอง  
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง
ระดับประเทศ การ
เปิดพจนานุกรมฟุริ
กะนะ 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระดับประเทศ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่ม
เกล้า 

นางสาวเกศินี ดีหล้า 
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 
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รางวลั กิจกรรม/ผลงาน สถานทีจ่ัดงาน รายชื่อนักเรยีนและครผููค้วบคุม 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน
ระดับประเทศ การ
พูดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระดับประเทศ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดเทพลีลา นางสาวพรนัชชา อุ่นใจ 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1. นางสาวกนกวรรณ ขันค า  
2. นายธีร์จุฑา  ศรีชัย 
3. นางสาวฐิติรัตน์ เวชชศาสตร์             
4. นางสาวกนกทิพย์  เชิดปรุ 
5. นางสาวเกศมณี แซ่ตัน                    
6. นางสาวทิพวรรณ สารโคตร 
7. นางสาวศิริอักษร ชูสาร                   
8. นายภาคภูมิ ปานบ ารุง 
ครูผู้ควบคุม: นางสาวบุณฑริกา  
จุลวาทิน   

รางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 
การเปิด
พจนานุกรมฟุริกะ
นะ 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา  
 

นางสาวเกศินี ดีหล้า 
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับ
เหรียญทอง การ
พูดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา  
 

นางสาวพรนัชชา อุ่นใจ  
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง 
การเขียนตามค า
บอกภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา  
 

นางสาวอรศจี บ ารุง 
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 
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รางวลั กิจกรรม/ผลงาน สถานทีจ่ัดงาน รายชื่อนักเรยีนและครผููค้วบคุม 

รางวัลชมเชย 
ระดับเหรียญทอง 
การเปิด
พจนานุกรมคันจิ 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา นางสาวมณิชญา ศิริวัน 
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน การ
แข่งขันการตอบ
ปัญหาภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ของศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒ 

โรงเรียนวัดเทพลีลา นางสาวชาลิสา แซ่ซิ้ม และ 
นางสาวธมลวรรณ หงษ์ทอง  
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง
ระดับประเทศ การ
เปิดพจนานุกรมฟุริ
กะนะ 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระดับประเทศ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่ม
เกล้า 

นางสาวเกศินี ดีหล้า 
นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ 

รางวัลระดับ
เหรียญเงิน
ระดับประเทศ การ
พูดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระดับประเทศ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดเทพลีลา นางสาวพรนัชชา อุ่นใจ 
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รำงวัลที่นักเรียนได้รับในปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
รางวลั กิจกรรม/ผลงาน สถานทีจ่ัดงาน รายชื่อนักเรยีนและครผููค้วบคุม 

ระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสินประจ าปี  ๒๕๖๒  
ประเภท  Symphonic  Band 

ธนาคารออมสิน ครูผู้ควบคุม   
๑. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์ 
 
นักเรียน 
๑.  เด็กชายพีรวิชญ์   ทันติศิรินทร์ 
๒.  เด็กชายอามีน   สุนทรปภัสศร 
๓.  เด็กชายศุภกร   บุญอมร 
๔.  เด็กหญิงนภัสสร   เทียมสนิท 
๕.  เด็กหญิงธิดาพร   หงส์ทอง 
๖.  เด็กชายจิรณัฐ   บ ารุงศิลป์ 
๗.  เด็กหญิงวรัทยา   ดวงแก้ว 
๘.  เด็กหญิงกมลพร   หมื่นรัตน์ 
๙.  เด็กหญิงจิระนันทร์   พูลศิลป์ 
๑๐.เด็กหญิงภัทราภรณ์   สายสะอาด 
๑๑.เด็กชายอธิบดี   โพธิ์รอด 
๑๒.เด็กชายญาณภัทร   บ ารุงศรี 
๑๓.เด็กหญิงกมินตา   หอมเกษร 
๑๔.เด็กชายภูมิพัฒน์   ระหงษ์ 
๑๕.เด็กหญิงน้ าทิพย์   มากโฉม 
๑๖.เด็กหญิงเบญจรัตน์  เลียมไธสง 
๑๗.เด็กหญิงธัญมน   ศักดิ์ธนากูล 
๑๘.เด็กชายศิวัฒน์   พูลศิลป์ 
๑๙.เด็กหญิงโชติรส   วชัราวรรณ 
๒๐.เด็กชายคฑาวุธ   ปะถะมา   
๒๑.เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้ววิลัย 
๒๒.เด็กหญิงปิยธิดา   ซ่อนกลิ่น 
๒๓.เด็กชายสิริวุฒิ   สรณะ 
๒๔.เด็กชายพีระณัฐ   ศักดิ์เกียรติด ารง 
๒๕.เด็กหญิงเบญญาภา   อินทร์โชติ 
๒๖.เด็กชายธนกร  แจ้งสวัสดิ ์
๒๗.เด็กหญิงพรพรรณ   มุมส า 
๒๘.เด็กหญิงไอรัก   รักไทย 
๒๙.เด็กหญิงสลิลทิพ   แหยมบุญ 
๓๐.เด็กหญิงสลิลรัตน์   แหยมบุญ 
๓๑.เด็กหญิงพาณิภัค   กาสา 
๓๒.เด็กหญิงฌาณิชา  พรหมศรี 
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๓๓.เด็กชายชิณณาณุ   รัตนแย้ม 
๓๔.นายเกรียงไกร   ประสารพวง 
๓๕.นายปิยะณัฐ   โกมุทธพงศ์ 
๓๖.นายจตุเทพ   เทศชื่น 
๓๗.นายกนกภัณฑ์   กนกเภตรา 
๓๘.นางสาวสุจิตรา   กิตติเจรญิตระกูล 
๓๙.นางสาวสุภาวดี   สังข์เงิน 
๔๐.นายวันฉัตร   สายน้ าทิพย์ 
๔๑.นายศิรัณฐ์   อ่อนพร้อม 
๔๒.นางสาวเพียงออ   พูลเจริญ 
๔๓.นายผจงพงศ์   ลิ่มศิลา 
๔๔.นายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร 
๔๕.นางสาวกชพร   ทามโคกสูง 
๔๖.นายยุทธนา   หลักค าศรี 
๔๗.นายเจษฏาภรณ์   เงินสลงุ 
๔๘.นายณัฐกรณ ์  ภาดี 
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อ้างอิงข้อมูลจาก EMIS (28/มิ.ย./2562) 
1)  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ในสถำนศึกษำ) จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ และเพศ  

ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 
ระดับ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (คน) 

ต ำแหน่ง ชำย หญิง รวม 
 1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช ำนำญกำร คศ.2 0 0 0 
 ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 1 0 1 
 เชี่ยวชำญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชำญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 0 1 
 2. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช ำนำญกำร คศ.2 0 0 0 
 ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 0 0 0 
 เชี่ยวชำญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 0 0 0 
 3. คร ู - คศ.1 6 19 25 

 ช ำนำญกำร คศ.2 9 20 29 
 ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 1 19 20 
 เชี่ยวชำญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชำญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 16 58 74 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 1 9 10 
 5. ลูกจ้ำงประจ ำ - - 6 0 6 
 6. พนักงำนรำชกำร - - 0 2 2 
 7. ลูกจ้ำงชั่วครำว - - 7 9 16 

รวมทั้งหมด 31 79 110 
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2) จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ในสถำนศึกษำ) จ ำแนกตำมวิชำเอก และเพศ 

วิชำเอก 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

วิทยาศาสตร์ 4 3 7 
คณิตศาสตร์ 3 7 10 
ภาษาอังกฤษ 1 10 11 
ศิลปะ 1 1 2 
พลศึกษา 3 2 5 
สังคมศึกษา 2 9 11 
นาฏศิลป์ 1 1 2 
สุขศึกษา 1 0 1 
บรรณารักษ์ศาสตร์ 0 1 1 
วุฒิครูอื่น ๆ 3 6 9 
ไม่ใช่วุฒิครู 7 8 15 
ภาษาไทย 1 7 8 
บริหารการศึกษา 1 2 3 
การศึกษาพิเศษ 0 1 1 
หลักสูตรและการสอน 1 1 2 
คอมพิวเตอร์ 0 2 2 
วิจัย 0 1 1 
พัฒนาการเด็ก 0 1 1 
การศึกษาผู้ใหญ่ 0 1 1 
จิตวิทยา 0 2 2 
ธุรกิจการศึกษา 0 1 1 
บัญชี/การบัญชี 1 0 1 
ภาษาจีน 0 1 1 
การเงินและการธนาคาร 0 1 1 
เคมี 0 2 2 
ฟิสิกส์ 0 2 2 
ชีววิทยา 0 3 3 
การบริหารการศึกษา 1 3 4 
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3) จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ในสถำนศึกษำ) จ ำแนกตำมกลุ่มสำระฯ และเพศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

ไม่มีกลุ่มสาระ 9 5 14 
ภาษาไทย 1 9 10 
คณิตศาสตร์ 4 9 13 
วิทยาศาสตร์ 4 15 19 
สังคมศึกษา 3 10 13 
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 2 3 5 
สุขศึกษา พลศึกษา 5 2 7 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 7 8 
ภาษาต่างประเทศ 2 13 15 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 6 6 
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อ้างอิงข้อมูลจาก DMC (10/พ.ย./2562)   
 1)   จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,686  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 8 164 131 295 37 

ม.2 8 180 124 304 38 

ม.3 8 164 107 271 34 

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3 24 508 362 870 36 

ม.4 9 147 131 278 31 

ม.5 8 154 137 291 36 

ม.6 9 122 125 247 27 

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6  26 423 393 816 31 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 50 931 755 1686 34 

  
 2)   จ านวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด 177 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 
  
 3) จ านวนนักเรียนทีอ่ยู่ห่างเกิน 3 กิโลเมตร 881 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 
  
 4) จ านวนนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด 459 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 
  
 5) จ านวนนักเรียนแยกตามศาสนา 

ศำสนำ จ ำนวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
พุทธ 1653 98 

อิสลาม 22 1.3 
คริสต์ 11 0.7 
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 จ ำนวนอำคำรเรียน   4  อำคำรเรียน   
 1)  อาคารภัทรราชา (อาคาร 1)  
  ชั้น 1  ห้องบริหารทั่วไป , ห้องบริหารงานบุคคล , ลานประชุม , ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , ห้องพัก
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา , ห้องคณะกรรมการนักเรียน , ห้องกิจกรรมลูกเสือ , ห้องเรียนสีเขียว , ห้องพักครู
อุตสาหกรรม , ห้องเรียนอุตสาหกรรม 1-2 
  ชั้น 2  ห้องเรียนแนะแนว 1-2 , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1-3 , ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-3 , ห้องพักครู
คอมพิวเตอร์ , ห้องนวัตกรรมราชัน 85 พรรษา 
  ชั้น 3  ห้องเตรียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1-3 , ห้องชุมนุนคุ้มครองผู้บริโภค , ห้องพักครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-2 , ห้องเรียนเคมี , ห้องเรียนชีววิทยา , ห้องพักครูชาวต่างชาติ , ห้องเรียน
ฟิสิกส์ , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4-5 , ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ , ห้องวัสดุภัณฑ์เคมี 
  ชั้น 4  ห้องพระพุทธศาสนา , ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ต้น , ห้องเรียน
พิเศษ Talented Class Program ม.ต้น , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2)  อาคารวชิราบดินทร์ (อาคาร 2) 
  ชั้น 1 ห้องบริหารวิชาการ , ห้องแผนงานและสารสนเทศ , ห้องบริหารงบประมาณ , ห้องส านักงาน
ผู้อ านวยการ , ห้องประชุมเกสรแก้ว , ห้องส านักงานสมาคมผู้ปกครองและครู , ห้องจักจักรีนฤบดินทร์ 
  ชั้น 2  ห้องสมุด , ห้อง E-class room, ห้อง E-learning , ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ 
  ชั้น 3  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ห้องเรียน 232-238 
  ชั้น 4  ห้องเรียน 241-248 
  ชั้น 5  ห้องเรียน 251-257 , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ชั้น 6  ห้องเรียน 262-268 , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา (อาคาร 3) 
  ชั้นใต้ดิน  โรงจอดรถ  
  ชั้น 1  ศุนยอ์าหาร , ห้องอาหารครู , ห้องเติมเงิน 
  ชั้น 2  ห้องโสตทัศนศึกษา , ห้องเรียนนาฏศิลป์ , ห้องพักครูศิลปะ , ห้องประชุมสุวรรณสุทธารมย์ 
  ชั้น 3  ห้องดนตรีไทย , ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย , ห้องเรียน
พิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย ,  
  ชั้น 4  หอประชุมจักรินทร์สิรินธร 
 4)  อาคารศูนย์อาหาร B.K.CAFETERIA (อาคาร 4) 
  ชั้น 1  ศูนยอ์าหาร , ร้าน BK SHOP , ร้าน BK CAFÉ 
  ชั้น 2  ห้องตัดเย็บ, ห้องประดิษฐ์ , ห้องวงโยธวาทิต, ห้องพักครูคหกรรม , ห้องศิลปะ , ห้องอาหาร 
  ชั้น 3  โรงยิม 
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ข้อมูลงบประมำณ 

  งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รำยรับ บำท รำยจ่ำย บำท 

เงินงบประมาณ 51,925,349.74 
งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 53,857,087.91 

เงินนอกงบประมาณ 15,157,849.21 

งบอ่ืนๆ เงินเรียนฟรี 15 ปี 11,357,037.67 
เงินอ่ืนๆ (เงินบริจาค) 2,196,236.06 

รวมรำยรับ 69,279,435.01 รวมรำยจ่ำย 65,214,125.58 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ      77.74    ของรายรับรวม 

 งบอ่ืนๆ เงินเรียนฟรี 15 ปี    คิดเป็นร้อยละ      16.39    ของรายรับรวม 

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม   

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 100,000 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค        งาม
วงศ์วาน  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อาชีพหลักของชุมชน มีหลากหลาย ได้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือ พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา 
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 50,000 – 1,500,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 
3 – 7  คน  
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แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

 1) ห้องสมุดตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 2 มีเนื้อที่ขนาด 5 ห้องเรียนจ านวนหนังสือในห้องสมุด 31,500 เล่ม 

 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย 167.68 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 9.95  ของนักเรยีนทั้งหมด 

 2) ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ได้แก่ 

 - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์       5    ห้อง   - ห้องหมอภาษา                 1     ห้อง     

 - ห้องนาฏศิลป์                            1 ห้อง   - ห้องดนตรีไทย                  1 ห้อง     

 - ห้องวงโยธวาทิต                         1 ห้อง   - ห้องศิลปะ                       1  ห้อง     

 - ห้องคหกรรม                             1  ห้อง   - ห้องประดิษฐ์                  1 ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม       2 ห้อง   - ห้องตัดเย็บ                      1 ห้อง     

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          3    ห้อง   - ห้องเรียนสีเขียว      1 ห้อง 

 - ห้องแนะแนว        2 ห้อง   - ห้องเรียนเคมี      1 ห้อง 

 - ห้องเรียนชีววิทยา       1 ห้อง   - ห้องเรียนฟิสิกส์      1 ห้อง 

 - ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ       1 ห้อง 

 - ห้องพระพุทธศาสนา       1 ห้อง   - ห้องสมุด       1 ห้อง 

 - ห้อง E – class room       1 ห้อง   - ห้อง E – learning     1 ห้อง  

 3) การให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสืบค้น 

  - คอมพิวเตอร์ มีจ านวนทั้งหมด  183 เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   153 เครื่อง 

   ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   25 เครื่อง 

   ใช้ในการบริหาร       5 เครื่อง 

  - เครื่องพิมพ์ที่จัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน จ านวน  2 เครื่อง 

      - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่ครู ทั่วบริเวณโรงเรียน 

      - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียน ทั่วบริเวณโรงเรียน 
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4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา
ที่รายงาน 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่องท่ีให้ควำมรู้ จ ำนวนครั้ง/ปี 

1 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การเข้าศึกษาต่อ 1 
2 นายหัสบดินทร์   โรจนชีวะ ทักษะยูโดพ้ืนฐานและกติกายูโดฉบับปัจจุบัน 1 
3 ผศ.ดร. สุริยา  ประดิษธุ์ศถาพร เทคนิคการเล่นและการแข่งขัน 1 
4 พระอาจารย์ภิญโญ มหาวีริโย สอนพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 241 ครั้ง/ ปี 

    
    
 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีศึกษำ จ ำนวนครั้งที่ใช้ต่อปี 

ห้องหมอภาษา (257) การอ่านออกเสียง ตลอดปีการศึกษา 2562 

สัปดาห์วัน ภาษาอังกฤษ (คริสต์มาส) คริสต์มาส - 

ห้องพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา 241 

ห้องสมุด นักเรียนและครูศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ - 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีศึกษา จ านวนครั้งที่ใช้ต่อปี 

ศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเส้นทางสายเดียวกัน กฎหมาย 1 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติการทางเคมี 2 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 2 
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คณะกรรมกำร เครือข่ำยผู้ปกครองโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ที ่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางภัทรานันท์ ภูพงศ์พยัคฆ์ ประธาน 081-425-8944 

2 นายมานพ ถือเงิน รองประธาน 1 088-524-1426 

3 นายดุษฎี   ธรรมการฐิติคุณ  รองประธาน 2 084-160-7330 

4 นายบดินทร์   จิระทวีกุล ประชาสัมพันธ์ 095-808-9797 

5 นางพิมพ์ลภัส   ธนชัยธรณ ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 094-698-9397 

6 นายจรุงศักดิ์   หนุนภักด ี นายทะเบียน 098-264-7435 

7 นายธนยศ คิดเมตตากุล ปฏิคม 098-824-2647 

8 นายประยงค์   กาสา กรรมการ 096-142-4453 

9 นางชุติมา   เสรีกุล กรรมการ 089-670-8069 

10 นางชนัญชิดา กรวยสวัสดิ ์ กรรมการ 084-656-9817 

11 นางบังอร   วงษ์เนตร กรรมการ 087-551-4745 

12 นางสาวเต็มใจ   มนต์ไธสงค์ เลขานุการ 089-688-0865 

13 นายชัยอนันต์ สายจันทร์ ผู้ช่วยเลขาการ 084-943-6849 
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ตำรำงคณะสี ปีกำรศึกษำ 2562 
คณะสุพรรณิกำร ์(สีเหลือง) คณะปำรชิำต (สีแดง) คณะกำรเวก (สีเขยีว) คณะทองกวำว (สีแสด) คณะอินทนิล(สีฟ้ำ) 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ 

ม.1/2 นางรัถญา  ค าแพง ม.1/1 นายพงศ์นที คงถาวร ม.1/4 นางนิลวรรณ กองเงิน ม.1/5 นางสังวาลย ์ ยรรยงค์ ม.1/6 นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง 

  นางสาวจันทร์ทิพย ์ทวีสินธิสุทธิ ์   นางสาวกานต์ธีรา   บางเขียว   นายสุรชัย วอป ู   นายสุโชต ิโชติมัย   นายส าพันธุ ์กระจา่ง 

ม.1/3 นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก ม.2/3 นายอนันต ์ พุ่มพันธ์วงศ์ ม.2/2 นางวรัญญา ยอดกระโหม ม.1/7 นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์ ม.1/8 นางสุพร  ตรุษสาท 

  นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ ์   นางสาวอภิญญา  ข าอินทร ์   นางสาวดวงดาว คุ้มภัย   นายพีรยุทธ   บรรเทาวงษ์   นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด 

  นางสาววาสนา ศรีวิริยานภุาพ                 

ม.2/7 นายสมชาย  กรุณาพิทักษ ์ ม.2/5 นางสาวสุภาวด ี พุทธรัตน์ ม.2/6 นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์ ม.2/4 นางสาวกนกวรรณ ทองด ี ม.2/1 นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ ์

  นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย   นายพงศธร  อารีพันธุ ์   นางสาวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์   นางสาวนูรีดา มะลี   นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์ 

ม.3/5 นางขนิษฐา แปงมูล ม.3/4 นางแก้วใจ เหมือนอินทร์ ม.3/3 นางสาวจุติกาญจน ์สุวรรณธาดา ม.2/8 นางศิริรัตน์ บุญสนอง ม.3/2 นางสุธาดา ศิริกุล 

  นางสาวภัทรสุดา  หนองกก   นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช   นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น   นางสาวเกศกนก   โพธิสวัสดิ ์   นายกิตติพล โยงทองหลาง 

ม.3/8 นางวรรณธิวา ประดับลาย ม.4/3 นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ ม.4/1 นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน ม.3/1 นางมัณฑนา ฟักขาว ม.3/6 นางญาณิศา  จันทะแจ่ม 

  นายนพดล เชิงศิริ   นางมารศรี  อนันทคุณ   นางสาวนันทวัน  เชิงหอม   นางสาวบุศรัตน์   รู้ยืนยง   นางสาวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์ 

ม.4/6 นางสาวขวญัเรือน มุ่งผลกลาง ม.4/4 นางสาวอัจฉรา วงษ์แกว้ ม.4/7 นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย ์ ม.3/7 ว่าที ่ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล ม.4/2 นางสาวดวงพร  ปราบคช 

  นายณัฐพร  จันทร์ประนต   นายอนันต ์เช้ือชีลอง   นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี   นางเพียงใจ  พรหมเทศน์   นายอนุรักษ ์ สวัสด ี

ม.5/4 นางสาวสุภาพร  ชวนมงคลเจริญ ม.5/3 นางเบญจมาศ อินทรชิต ม.5/2 นางนิตยา ปัญจากุล ม.4/5 นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ ม.4/9 นายฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ 

      นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ   นางสาวรัตนา วันทาแก้ว   นางอโนทัย  มูลกัน   นางกัญญารัตน์ สารบูรณ์ 

ม.5/5 นายปยิะ พันชนะ ม.5/7 นางจุติพร  เมฆบุตร ม.5/8 นางสมลักษณ ์ตั้งกิจวนิชกุล ม.4/8 นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ ม.5/6 นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ 

  นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์   นายจารุพงศ์  กวางษ ี   นายนคร ชูสอนสาย   นางสาวเทวิกา   ศิลาเขตต์    นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน 

ม.6/5 นางสุกรานต์ มหาสารินันทน ์ ม.6/1 นางสาวขวญัใจ ภาสพันธุ ์ ม.6/2 นายเสน่ห ์ ธิอาจารย ์ ม.5/1 นายนิติกร ระดม ม.6/4 นางสาวอมรรัตน ์กระดาษ 

  นางสาวเปรมจิต  จันนุช   นางสาวณัฐชยา    จิตมาศ   นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮี   นางวิริสา ปัญญะโส     

ม.6/7 นางสาวลวิตรา วรวาท ม.6/6 นางพนิดา สาระรักษ ์ ม.6/9 นายอนุรุธ เจือจันทร์ ม.6/3 นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ ม.6/8 นางภาวนา จึงตระกูล 

  นายณฐภณ สิริอิสรา   นางศิริพร เวชภูต ิ   นายธีรณ์     จันทิภานวุัฒน์   นางปนัดดา บุญตานนท์   นางจิรฐา  แก้วทรงพล 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

บทนํา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง

ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิด การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ี พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ คือ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็น

อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษา
ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สมัมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2575 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ ๒๑  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี  ของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ  ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส  และการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่  ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ  ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565 แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2578 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 
ดังนี้  

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  
                ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

วิสัยทัศน์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

 พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เรียนตาม

ศักยภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเขตภาคใต้ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เทียบเคียง

กับมาตรฐานสากล 
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โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ความเป็นสากล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
ชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ์โรงเรียน 

ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า 

 พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาสู่ความเป็นสากล 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบนพื้นฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และเครือข่ายทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของความเป็นไทย เป็นผู้น า
ด้านความรู้และด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นสุข ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  
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จุดเน้นของโรงเรียน 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าแยกเป็นด้าน ๆ เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

  บริหารจัดการตามนโยบาย  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในตัวของผู้เรียนในด้าน
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่ง
ก าหนดไว้ ดังนี้  คือ    

  ด้านความสามารถและทักษะ โรงเรียนมุ่งพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เน้นความสามารถด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
วัย 

  ด้านคุณลักษณะ  โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทักระดับชั้นเป็นพลเมืองดี มีใจรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ โดยสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  ด้านการพัฒนาครู เน้นการสร้างความพร้อมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การ
ปฏิบัติ 

  ด้านการบริหาร เน้นสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB) 
และการมีส่วนร่วมขององค์กร การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาภายนอก การพัฒนา
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทุกเรื่องเพ่ือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป ซึ่งสรุป
จุดเน้นได้ ดังต่อไปนี้ 

 ด้านนักเรียน 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยผ่านเกณฑ์ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
2. มีโครงการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ พร้อมทั้งนักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือมี

ทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
4. นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกในความเป็นไทย ใจธรรมะ มารยาทงาม ศรัทธา ยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
5. สร้างโอการการศึกษาและทางเลือกการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนทุกคนศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และรักษ์สุขภาพ 
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

ด้านครู 

นิเทศอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครุและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการ 
พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ารับการอบรม เพ่ือน าไปใชพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
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ด้านการบริหาร 

1. ส่งเสริมการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของ

องค์กรที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
4. พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา MOU กับส่วนราชการและสถาบันทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมพัฒนาในทุกเรื่องให้ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีและดี

มาก 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ า ล าคลอง ภูเขา ป่าไม้ ฯลฯ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ เหล่านี้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทั้งสิ้น 

 

ยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการของโรงเรียน 
3. ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเครือข่ายทางการศึกษา 

 

โครงการหลักของโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
4. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 
5. โครงการตามรอยพระราชด าริ 
6. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
7. โครงการรักษ์สุขภาพ 
8. โครงการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
9. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
10. โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
11. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
12. โครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

โครงสร้างแผนงานและโครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
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ล ำดับที ่ งำน / โครงกำร / กิจกรรม 
โครงกำร
หลักท่ี 

ยุทธศำตร ์
สพม./สพฐ. 

ยุทธศำสตร ์
โรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
พันธกิจโรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

กลุ่มบรหิำรวิชำกำร      
1 งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 1 1,1 1 1-4 1,2 
2 งำนซ่อมบ ำรุง 1 1,1 1 1-4 1,2 
3 งำนรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 2 1,3 3,4 3,4 1,2 
4 งำนประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ 9 1,3 2 1,2 1,2 

5 
กิจกรรมมอบประกำศนียบัตรจบหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

5 1,5 4 3,4 1,2 

6 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2 1,3 1-4 4 1,2 
7 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 2 1,3 3,4 3,4 1,2 
8 งำนส่งเสรมิและพัฒนำงำนวิจัย 1 1,2 1 4 1,2 

9 
กิจกรรมอบรมพัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

1,2 1,3 1,3,4 2,3,4 1,2 

10 งำนจ้ำงครูชำวต่ำงชำติเจ้ำของภำษำ 1 1,2,4 1 2,3 1,2 

11 
กิจกรรมส่งเสริมกำรแข่งขันศิลปหตัถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลย ี

1 1,2 1,4 1 1,2,3 

12 กิจกรรมคำ่ยบูรณำกำรทักษะทำงวิชำกำร 1 1,2 1,4 1 1,2,3 
13 กิจกรรมติวเข้ม O-NET 1 1,2 1,4 1 1,2,3 
14 กิจกรรม Open House 1,3 1,3 1 1 1,2,3 
15 กิจกรรมทัศนศึกษำ ม.1 – ม.6 1,3 1,3 1,3 1 1,2,3 
16 งำนโครงกำรตำมรอยพระรำชด ำร ิ 5,10 1,3 2,3 2,3 2 
17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกสอน 5,10 1,3 2,3 2,3 2 
18 งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมทำงกำรศกึษำ 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
19 งำนเช่ำซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 9 3 3,4 3,4 1,2,3 
20 งำนจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์เช่ียวชำญเฉพำะ 7 3 3,4 3,4 1,2,3 
21 งำนปรับปรุงระบบเครือข่ำย 12 2,3 3,4 3,4 1,2,3 

กลุ่มบรหิำรงบประมำณ      

22 
โครงกำรส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน 

1 2,6 1 1-4 2 

23 งำนสำธำรณูปโภค 1 1,1 1 1-4 2 
24 งำนจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ ์ 1 1,1 1 1-4 2 
25 งำนปรับปรุงซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ 1 1,1 1 1-4 2 
26 งำนระดมทรัพยำกรและลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 1 4,6 1 1-4 2 
27 งำนพัฒนำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 1 4,6 1 1-4 2 
28 งำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 1 1,1 1 1-4 2 
29 งำนจัดซื้อวัสดุของโรงเรียน 1 1,1 1 1-4 2 
30 งำนยำนพำหนะ 8 4,1 3,4 2,3 2 
31 งำนบ ำรุงดูแลเครื่องปรับอำกำศ 8,9 1,1 4,5 4 2 
32 งำนบ ำรุงดูแลลิฟต ์ 8,9 1,1 4,5 4 2 
33 จัดซื้อหนังสือแบบเรียน (1,607 คน) 2 2,2 3,4 3,4 2 
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ล ำดับที ่ งำน / โครงกำร / กิจกรรม 
โครงกำร
หลักท่ี 

ยุทธศำตร ์
สพม./สพฐ. 

ยุทธศำสตร ์
โรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
พันธกิจโรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

กลุ่มบรหิำรงบประมำณ      
34 จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียน 2 2,2 3,4 3,4 2 
35 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 2 2,2 3,4 3,4 2 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล      
36 งำนจัดซื้อและซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ 1 1,1 1 1-4 1,2,3 
37 งำนทะเบียนประวตั ิ 1 1,1 1 1-4 1,2,3 

38 
งำนส่งเสรมิพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

2,5,8 1,3,4 1,2,3,4,5, 2,3,4 1,2,3 

39 งำนจัดจ้ำงครูอัตรำจ้ำง 7 1,3 2,3 4 1,2,3 
40 งำนจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนและแม่บ้ำน 1 3 1 2,3 1,2,3 
41 กิจกรรมงำนวันเกษียณอำยรุำชกำรคร ู 1 3 1 2,3 1,2,3 

42 
งำนสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

1 3 1 2,3 1,2,3 

กลุ่มบรหิำรทั่วไป      
43 กิจกรรมซ่อมบ ำรุงปรบัปรุงอำคำรสถำนท่ี 1,2,9 1,2,3 1,3,4,5 1-4 1,2,3 
44 กิจกรรมพัฒนำและซ่อมบ ำรุงห้องโสตฯ 8 3 3,4,5 2,3,4 2 
45 กิจกรรมตรวจสุขภำพอนำมยัโรงเรียน 5 5 5 4 1,2 
46 กิจกรรมประกันอุบัตเิหต ุ 5 5 2,5 4 1 
47 กิจกรรมจดัซื้อยำและเวชภัณฑ ์ 7 1,3 1 3 1,2 
48 กิจกรรมวำรสำรชมพ-ูขำว 1 3 1 2,3 1,2,3 
49 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
50 กิจกรรมไหว้คร ู 2 1,3 1,4 2 1,2,3 
51 กิจกรรมระเบยีบวินัยโรงเรียน 2 1,3 1 1 1,2 
52 กิจกรรมคำ่ยคณุธรรม-จริยธรรม ม.4 , 5, 6 2 1,3 3,4 3,4 1,2 
53 กิจกรรมโรงเรียนคณุธรรม/ ห้องเรียนสีขำว 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
54 กิจกรรมจดัท ำคู่มือนักเรียนข้ึน web 2,3,8,12 1,3 1,2,4 1,2,4 1,2,3 
55 กิจกรรมท ำบตัรนักเรียน-บัตรอำหำร 2 1,3 3,4 3,4 2 
56 กิจกรรมจดัท ำหนังสืออนุสรณ์  2 1,3 3,4 3,4 1 
57 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 3 1,3 1 4 1 
58 กิจกรรม student care 1,2,3 1,3 1-4 1-4 1,2,3 
59 กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย 1,2,6 1,3 1,4 1,2,4 1,2,3 
60 กิจกรรมมุทิตำจติ 2,4 1,3 3 3 1 
61 กิจกรรมเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรยีน 12 1,2 2 4 1,2 
62 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 2 1,3 3,4 3,4 1 
63 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ ์ 8,9 1 4,5 4 3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย      
64 งำนจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ ์ 1 3 1 1-4 1,2,3 
65 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทำงภำษำไทย 2 3 3,4 3,4 1,2,3 
66 กิจกรรมเพชร ร.น.บ. 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
67 โครงกำรรักษ์ภำษำพัฒนำเยำวชน 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
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ล ำดับที ่ งำน / โครงกำร / กิจกรรม 
โครงกำร
หลักท่ี 

ยุทธศำตร ์
สพม./สพฐ. 

ยุทธศำสตร ์
โรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
พันธกิจโรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์      
68 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงคณติศำสตร ์ 1 1,3 1 2,3 1,2,3 
69 จัดซื้อและซ่อมบ ำรุงวัสดุ ครภุัณฑ ์ 1 1,2,3 1 2,3 1,2,3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี      
70 งำนจัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ ์ 1 3 1 1-4 2,3 
71 สัปดำห์วันวิทยำศำสตร ์ 1,12 1 1 1 1,2,3 
72 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร 1,12 1 1 1 1,2,3 

73 
กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ 

1,12 1 1 1 1,2,3 

74 ซ่อมบ ำรุง 1 3 1 1-4 2 
75 งำนห้องเรียนสีเขยีว 2 1,3,5 3,4 3,4 1,2,3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม      
76 งำนจัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ ์ 2,4 3 1 2,3 1,2,3 
77 งำนจัดซ่อมวัสดุ ครุภณัฑ ์ 10 3 1 1,3 2,3 

78 
โครงกำรสืบสำนประเพณีทำงศำสนำ และ
วัฒนธรรมไทย 

2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 

79 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 1,3 1,2 1 2,3 1,2,3 
80 กิจกรรมจำ้งผู้เชี่ยวชำญและวิทยำกรท้องถิ่น 2,4 1,3,6 2,3 4 1,2,3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิปะ      
81 จัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ์ (ดนตรีสำกล) 3 3 1 2,3 2,3 
82 จัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ์ (ดนตรีไทย) 3 3 1 2,3 2,3 
83 จัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ์ (นำฏศลิป์) 3 3 1 2,3 2,3 
84 จัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ์ (ทัศนศิลป์) 3 3 1 2,3 2,3 
85 ซ่อมบ ำรุงเครื่องดนตรสีำกล 3 3 1 1 2,3 
86 ซ่อมบ ำรุงเครื่องดนตรไีทย 3 3 1 1 2,3 

87 
กิจกรรมประกวดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

3 1,3 1 1,4 1 

88 กิจกรรมประกวดวงดนตรีนักเรียน 3 1,3 1 1,4 1 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ      

89 ส่งเสริมทักษะกีฬำยโูด 4 1,2,3 2 2 1 
90 จัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ ์ 1 1,2,3 1 2,3 1,2 
91 จัดซ่อมบ ำรุงวัสดุ-ครภุณัฑ ์ 1 1,1 1 2,3 2,3 
92 สนับสนุนกีฬำฟตุซอลสู่ควำมเป็นเลิศ 4 1,2,3 2 2 1 
93 Aerobic Dance for health 2,7,9 1,2 1,3 3,4 1,3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ      
94 งำนกำรจัดกำรเรียนรู้มุ่งสู่กำรปฏบิัติจริง 1 1 1 2,3 1,3 
95 งำนซ่อมบ ำรุง 1 1 1 2,3 1,2 
96 งำนส่งเสรมิเอกลักษณ์ไทย 2 3,4 3,4 3,4 1,3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ      
97 งำนจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์  11,12 3 1,2,3 4 1,2,3 
98 งำนซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์  11,12 3 1,3,4 4 1,2,3 
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ล ำดับที ่ งำน / โครงกำร / กิจกรรม 
โครงกำร
หลักท่ี 

ยุทธศำตร ์
สพม./สพฐ. 

ยุทธศำสตร ์
โรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
พันธกิจโรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

99 งำนส่งเสรมิทักษะทำงภำษำและวฒันธรรม 1,3 1,4,4 1,3,4 4 1,2,3 
100 งำนนิเทศกำรสอนภำยใน 1,3,10 1,2 1,3,4 1,3,4 1,2,3 

กลุ่มงำนห้องสมดุ      
101 งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 1,11 3 1 4 1,2,3 
102 งำนเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู ้ 1,11 3 1 4 1,2,3 
103 งำนจัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ ์ 1,11 3 1 4 1,2,3 

104 
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกิจกรรมสัปดำห์
ห้องสมุด 

1,11 1,3 1 4 1,2,3 

กลุ่มงำนแนะแนว      
105 โครงกำรบริกำรสนเทศ 2 1,3 3,4 3,4 1,3 
106 โครงกำรบริกำรจัดวำงตัวบุคคล 2 1 1 1 1 

107 
โครงกำรติดตำมผลกำรศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพ 

1 1 1 1 1 

108 โครงกำรสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 1,2 1 1 1 1 
109 งำนประจ ำจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งำนแนะแนว 1 3 1 2,3 2 
110 งำนประจ ำซ่อมบ ำรุงวัสดุครุภัณฑ์งำนแนะแนว 9 1 4,5 2,3 2 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน      
111 งำนจัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ ์ 1 2,4,5,6 1 2,3 2,3 
112 วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 2,4,8 1,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 
113 วันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 2,4,8 1,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 
114 วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 2,4,8 1,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 
115 วันสมเดจ็พระมหำธีรรำชเจ้ำ 2,4,8 1,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 

116 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชิน ี

2,4,8 1,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 

117 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเดจ็พระ
เจ้ำอยู่หัว 

2,4,8 1,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 

118 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพัน
ปีหลวง 

2,4,8 1,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 

119 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเดจ็พระ
บรมชนกำ ธิเบศร มหำภูมิพลอดลุยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตรและวันพ่อแห่งชำติ 

2,4,8 1,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 

120 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรลูกเสือ-เนตรนำร ี 10 1,3 3 3 2 
121 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรรักษำดินแดน 10 1,3 3 3 2 
122 งำนกีฬำส ี 2,3,4,7,8 1,3 1,3,4 3,4 2,3 
123 กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี ม.1 2 1,3 3,4 3,4 1,3 
124 กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี ม.2 2 1,3 3,4 3,4 1,3 
125 กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี ม.3 2 1,3 3,4 3,4 1,3 

โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      
126 งำนจัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ ์ 1 2,4,5,6 1 2,3 1,2 
127 งำนซ่อมบ ำรุง 1 2,4,5,6 1 2,3 2 



งานวเิคราะห์และจดัท าแผนสถานศึกษา                                                                                             39 
 

ล ำดับที ่ งำน / โครงกำร / กิจกรรม 
โครงกำร
หลักท่ี 

ยุทธศำตร ์
สพม./สพฐ. 

ยุทธศำสตร ์
โรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
พันธกิจโรงเรียน 

สอดคล้องตำม 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

128 กิจกรรมเรียนเสริมวันเสำร ์ 1,2,3 1,3 1 1 1,2,3 
129 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิกำรวิทยำศำสตร์ 1,2,3 1,3 1 1 1,2,3 

โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      
130 กิจกรรมสอบ CEFR 2 1,3 1,3,4 3,4 1,2,3 

131 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ควำมเปน็เลิศดำ้น
วิชำกำร 

1,2,3 1,3 1 1 1,2,3 

132 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้ำนภำษำอังกฤษ 1,2,3 1,3 1 1 1,2,3 
133 ศึกษำแหล่งเรยีนรู้และฝึกประสบกำรณ ์ 2-6 1,3 1 1,2 1,2,3 

134 
ค่ำยทักษะวิชำกำรบูรณำกำร สะเต็ม  ศึกษำกับ
ภำษำอังกฤษ 

2-6 1,3 3,4 1,2 1,2,3 

135 จ้ำงครูต่ำงชำติ บุคลำกรส ำนักงำน 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
136 กิจกรรมแนะแนวสญัจร 10 1,3 2 2 2 
137 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 1,3 3,4 3,4 2,3 
138 โครงกำรค่ำยพุทธบุตร 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
139 ปรับปรุงห้องเรียนและส ำนักงำน 2 1,3 3,4 3,4 2 
140 ค่ำสำธำรณูปโภค 2 1,3 3,4 3,4 2 
โครงกำรห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย      
141 กิจกรรมเรียนเสริมวิชำหลักหลังเลกิเรียน 1 1,2 1 2,3 1,2,3 
142 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร 1 1,2 1 2,3 1,2,3 

143 
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิกำรทำงวิทยำศำสตรแ์ละ
ภำษำศำสตร ์

1 1,2 1 2,3 1,2,3 

144 กิจกรรมสอบ CEFR 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
145 กิจกรรมคำ่ยพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร 1 1,2 1 2,3 1,2,3 
146 กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู ้ 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
147 พัฒนำบุคลำกร 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 
148 ปัจฉิมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 1 1,2 1 2,3 1,2,3 
149 สัมมนำผู้ปกครองนักเรียน 1 1,2 1 2,3 1,2,3 
150 รับสมคัรนักเรียน 1 1,2 1 2,3 1,2,3 
151 จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ ์ 1 1,2 1 2,3 2,3 
152 ซ่อมบ ำรุง 1 1,2 1 2,3 2,3 
153 จ้ำงครูชำวต่ำงชำติและบุคลำกรส ำนักงำน 1 1,2 1 2,3 1,2,3 

154 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง แหล่งเรียนรูแ้ละกำร
บริกำรทำงกำรศึกษำ 

1 1,2 1 2,3 1,2,3 

155 ค่ำสำธำรณูปโภค 2 1,3 3,4 3,4 1,2,3 



 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของแผนงาน 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที ่      วันที่    18    กันยายน   2562 
เรื่อง ขออนุญาตด าเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า
................................................................................................................................................................... 
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 
 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สามารถน าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563 ไป
ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวก แก่ กลุ่ม/งาน/ฝ่ายต่างๆของโรงเรียน 
อันเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน โดยมี งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ   บริหารงบประมาณ 60 % 
โครงการพัฒนางานบริการวิชาการ 

1. งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
2. งานซ่อมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ ์
3. งานรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 
4. งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
7. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
8. งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
9. กิจกรรมอบรมครูพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. งานจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
11. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
12. กิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะทางวิชาการ 
13. กิจกรรมติวเข้ม O-NET 
14. กิจกรรม Open House 
15. กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-ม.6 
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โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
16. งานโครงการตามรอยพระราชด าริ 
17. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน 

โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
18.  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
19.  งานเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
20.  งานจ้างเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
21. งานปรับปรุงระบบเครือข่าย 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
22. โครงการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
23. งานช าระค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ขยะมูลฝอย) 
24.  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
25. งานปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ ์
26. งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือการศึกษา 
27. งานพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
28. งานส านักงานผู้อ านวยการ 
29. งานจัดซื้อวัสดุของโรงเรียน 
30. งานยานพาหนะ 
31. งานบ ารุงดูแลเครื่องปรับอากาศ 
32. งานบ ารุงดูแลลิฟต์ 
33. จัดซื้อหนังสือแบบเรียน (1,607 คน) 
34. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
35. จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงการพัฒนาการบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
36. งานจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
37. งานทะเบียนประวัติ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
38. งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
39. งานจัดจ้างครูอัตราจ้าง 
40. งานจัดจ้างเจ้าหน้าที่ส านักงานและแม่บ้าน 
41. กิจกรรมงานวันเกษียณอายุราชการ 
42. งานสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรทางการศึกษา 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานที่ 

43.  กิจกรรมซ่อมบ ารุงปรับปรุงอาคารสถานที่ 
งานโสตทัศนศึกษา 

44. กิจกรรมพัฒนาและซ่อมบ ารุงห้องโสตทัศนศึกษา 
งานอนามัยโรงเรียน 

45. กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียน 
46. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
47. กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

48. กิจกรรมวารสารชมพู-ขาว 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 

49. งานปฐมนิเทศนักเรียนม.1 และม.4 
50. กิจกรรมไหว้ครู 
51. กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน 
52. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.4-6 
53. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
54. กิจกรรมจัดท าคู่มือนักเรียนขึ้น web 
55. กิจกรรมท าบัตรนักเรียน-บัตรอาหาร 
56. กิจกรรมจัดท าหนังสืออนุสรณ์ 
57. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และม.6 
58. กิจกรรม student care 
59. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
60. กิจกรรมมุทิตาจิต 

โครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
61. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
62. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานส านักงาน   
63.  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ ์

 
ใช้งบกลาง 10% (100,000) ในการด าเนินงานตามนโยบายของ สพฐ  สพม.2  และอ่ืนๆ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
64.  งานจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ ์
65.  กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
66.  กิจกรรมเพชร ร.น.บ. 
67. โครงการรักษ์ภาษาพัฒนาเยาวชน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
68. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
69. จัดซื้อและซ่อมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
70. งานจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
71. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
72. กิจกรรมซ่อมบ ารุง 
73. กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
74. งานจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ ์
75. งานจัดซ่อมวัสดุ – ครุภัณฑ ์
76. โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย 
77. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
78. กิจกรรมจ้างผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
79. จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
80. งานซ่อมบ ารุง – ครุภัณฑ ์
81. กิจกรรมประกวดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
82. กิจกรรมประกวดดนตรีนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
83. งานการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การปฏิบัติจริง 
84. งานซ่อมบ ารุง 
85. งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
86. ส่งเสริมทักษะกีฬายูโด 
87. จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
88. จัดซ่อมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ ์
89. สนับสนุนกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 
90.  Aerobic Dance for Health 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
91. จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
92. งานซ่อมแซมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ ์
93. โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม 
94. งานนิเทศการสอนภายใน 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
95.  งานจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ ์
96.  โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถานศึกษา 
97.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
98. โครงการการจัดแข่งขันกีฬาสี 
99.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 

งานห้องสมุด 
100.  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
101.  งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ 
102.  งานจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ ์
103.  กิจกรรมส่งเริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด 

งานแนะแนว 
104.  โครงการบริการสารสนเทศ 
105.  โครงการบริการจัดวางตัวบุคคล 
106.  โครงการติดตามผลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
107.  โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
108.  งานจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ ์
109. งานซ่อมบ ารุง – ครุภัณฑ์งานแนะแนว 

โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
110.  งานจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ ์
111.  งานซ่อมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ ์
112.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
113.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
114.  จ้างบุคลากรชาวต่างชาติ บุคลากรส านักงาน 
115.  กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
116. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
117. โครงการค่ายพุทธบุตร 
118.  ปรับปรุงห้องเรียนและห้องส านักงาน 
119.  ค่าสาธารณูปโภค 
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โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
120.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
121.  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
122.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ บุคลากรและภาคีเครือข่าย 
123. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
124. ซ่อมบ ารุง    
125. จ้างครชูาวต่างชาติและบุคลากรส านักงาน 
126. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการบริการทางการศึกษา 

 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

(1) 
เงิน

อุดหนุน 

(2) 
รายได้ฯ 

(3) 
รายได ้
ห้อง 
เรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี 
15 ป ี

(5) 
เงิน

สมาคมฯ 

(6) 
เงินอ่ืนๆ 

รวม 
(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 โครงการพัฒนางานบริการวชิาการ 255,000     100,000 355,000 
 1.1 งานจัดซ้ือจัดจ้าง 230,000      230,000 
 1.2 งานซ่อมบ ารุง 10,000      10,000 
 1.3 งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 5,000      5,000 
 1.4 งานประชุมกรรมการสถานศึกษา 5,000    10,000 (สวัสดิการ) 15,000 

 
1.5 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
สถานศึกษา 

5,000    90,000 (เก็บนักเรียน) 95,000 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 15,000 1,470,000    30,000 1,515,000 
 2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา 10,000      10,000 
 2.2 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,500      2,500 
 2.3 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 2,500      2,500 
 2.4 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      30,000 30,000 
 2.5 งานจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา  1,470,000     1,470,000 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 31,000   1,299,500 200,000  1,530,500 

 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลย ี

31,000      31,000 

 3.2 กิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะทางวชิาการ    250,000   250,000 
 3.3 กิจกรรมติวเข้ม O-NET    200,000   200,000 
 3.4 กิจกรรม Open House     200,000  200,000 
 3.5 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 – ม.6    849,500   849,500 
4 โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 4,000      4,000 
 4.1 งานโครงการตามรอยพระราชด าริ 2,000      2,000 
 4.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน 2,000      2,000 

5 โครงการส่งเสริมคุณภาพสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 5,000 1,317,400     1,322,400 
 5.1 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 5,000      5,000 
 5.2 งานเช่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  1,150,000     1,150,000 
 5.3 งานจ้างเจ้าหน้าที่คอมพวิเตอร์เชี่ยวชาญเฉพาะ  156,000     156,000 
 5.4 งานปรับปรุงระบบเครือข่าย  11,400     11,400 

รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ 310,000 2,787,400  1,299,500 200,000 130,000 4,726,900 



งานวเิคราะห์และจดัท าแผนสถานศกึษา  48 

 

 
 

 
แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า 

 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

(1) 
เงิน

อุดหนุน 
 
 

(2) 
เงินอุดหนุน
(ส่วนกลาง) 

(3) 
รายได้ฯ 

 
 

(4) 
รายได ้

ห้องเรียน
พิเศษ 

(5) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(6) 
เงิน

สมาคม
ฯ 
 
 

(7) 
เงิน
อ่ืนๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

+(7) 

1 
โครงการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

        

2 งานสาธารณูปโภค  3,300,000 1,322,400  171,500   4,793,900 

 2.1 ค่าไฟฟ้า (3,873,400 บาท)         

 2.2 ค่าน้ าประปา (700,000 บาท)         

 2.3 ค่าโทรศัพท์ (25,000 บาท)         

 2.4 ค่าอินเตอร์เน็ต (171,500บาท)         

 
2.5 ค่าเก็บขยะมูลฝอย (24,000 
บาท) 

        

3 งานจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ ์ 20,000       20,000 

4 งานปรับปรุงซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ 9,159       9,159 

5 
งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

30,000       30,000 

6 งานพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 5,000       5,000 

7 งานส านักงานผู้อ านวยการ 200,000       200,000 

8 งานจัดซื้อวัสดุของโรงเรียน  1,500,000      1,500,000 

 8.1 หมึกพิมพ์ (800,000 บาท)         

 8.2 กระดาษ (300,000 บาท)         

 8.3 วัสดุส านักงาน (400,000 บาท)         

9 งานยานพาหนะ  300,000      300,000 

10 งานบ ารุงดูแลเครื่องปรับอากาศ  350,000      350,000 

11 งานบ ารุงดูแลลิฟต ์  100,000      100,000 

12 
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน (1,607 
คน) 

    1,789,317   1,789,317 

13 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน     556,410   556,410 

14 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน     783,750   783,750 

 รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 264,159 5,550,000 1,322,400  3,300,977   10,437,536 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 

เงินอุดหนุน 
 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได ้

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ปี 

 

(5) 
เงินสมาคมฯ 

 
 

  (6) 
เงินอ่ืนๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1. 
โครงการพัฒนาการ
บริการกลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

      
11,159 

 
1.1 งานจัดซื้อและ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์

9,159      9,159 

 1.2 งานทะเบียนประวัต ิ 2,000      2,000 

2. 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 
     3,789,200 

 
2.1 งานส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000      50,000 

 
2.2 งานจัดจ้างครูอตัรา
จ้าง 

 
1,865,600     1,865,600 

 
2.3 งานจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานและแม่บ้าน 

 
1,865,600     1,865,600 

 
2.4 กิจกรรมงานวัน
เกษียณอายรุาชการคร ู

 
3,000 

      

 
2.5 งานสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากร
ทางการศึกษา 

 
   5,000  5,000 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 64,159 3,731,200   5,000  3,800,359 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  
กลุ่มบริหารทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 
เงิน 

อุดหนุน 
 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได ้

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงิน 

สมาคม 
 
 

  (6) 
เงินอ่ืนๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 งานอาคารสถานที ่        
 กิจกรรมซ่อมบ ารุงปรบัปรุงอาคารสถานท่ี 122,000      122,000 

2 งานโสตทัศนศึกษา        

 กิจกรรมพัฒนาและซ่อมบ ารุงห้องโสตฯ 10,000      10,000 

3 งานอนามัยโรงเรียน        

 3.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียน  150,000     150,000 

 3.2 กิจกรรมประกันอุบัติเหต ุ  450,000     450,000 

 3.3 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภณัฑ์ 20,000      20,000 

4 งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน        

 กิจกรรมวารสารชมพ-ูขาว 5,000      5,000 

5 งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม        

 5.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4  75,000     75,000 

 5.2 กิจกรรมไหวค้ร ู 5,000      5,000 

 5.3 กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน 2,000      2,000 

 
5.4 กิจกรรมค่ายคณุธรรม-จริยธรรม  
     ม.4 , 5, 6 

   75,000   75,000 

 
5.5 กิจกรรมโรงเรียนคณุธรรม/   
     ห้องเรียนสีขาว 

5,000      5,000 

 5.6 กิจกรรมจัดท าคูม่ือนักเรยีนขึ้น web ----      - 

 
5.7 กิจกรรมท าบัตรนักเรยีน-บัตร 

      อาหาร 
 36,000     36,000 

 
5.8 กิจกรรมจัดท าหนังสืออนุสรณแ์ละ 

     ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 

      
250,000 

 
250,000 

 5.9 กิจกรรม student care      450,000 450,000 

6 งานบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)        
 6.1 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2,000      2,000 

 
6.2 กิจกรรมชุมชนสัมพันธส์านฝันค่านิยม 

     ของไทย 12 ประการ 

 
2,000 

      
2,000 

 6.3 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000      2,000 

7 งานส านักงาน        

 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ ์ 11,476      11,476 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 192,476 711,000  75,000  700,000 1,678,476 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

(1) 

เงินอุดหนุน 
 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงินสมาคมฯ 

 
 

  (6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 

(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 งานจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ ์ 1,500.00      1,500.00 

2 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาไทย 

15,000.00      15,000.00 

3 กิจกรรมเพชร ร.น.บ. 3,500.00      3,500.00 

4 
โครงการรักษ์ภาษา
พัฒนาเยาวชน 

-      - 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 20,000      20,000 
 
 
 
 

แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 

เงิน
อุดหนุน 

 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงินสมาคมฯ 

 
 

  (6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 

(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร ์

6,000      6,000 

2 
จัดซื้อและซ่อมบ ารุงวัสดุ 
ครุภณัฑ ์

4,000      4,000 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 10,000      10,000 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 

เงิน
อุดหนุน 

 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี 

15 ป ี

 

(5) 
เงิน

สมาคมฯ 
 
 

(6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 

(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 งานจัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ ์ 15,000      15,000 

2 
ส่งเสริมศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18,000 2,500     20,500 

 

2.1 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์ 3,000       3,000 
2.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

13,000 2,500 
    

15,500 

2.3 การพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

2,000  
    

 2,000 

3 ซ่อมบ ารุง 12,000 8,900     20,900 
4 งานห้องเรียนสีเขยีว      1,712.77 1,712.77 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 45,000 11,400    1,712.77 58,112.77 
 

 
แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

(1) 
เงินอุดหนุน 

 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี 
15 ป ี

 

(5) 
เงินสมาคมฯ 

 
 

(6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 

(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1. งานจัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ ์ 4,000.00      4,000.00 

2. งานจัดซ่อมวัสดุ ครุภณัฑ ์ 2,400.00      2,400.00 

3. 
โครงการสืบสานประเพณีทาง
ศาสนา และวัฒนธรรมไทย 

       

4. 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

5,200.00      5,200.00 

5. 
กิจกรรมจา้งผู้เชี่ยวชาญและ
วิทยากรท้องถิ่น 

48,400.00      48,400.00 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 60,000.00      60,000.00 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 

เงิน
อุดหนุน 

 
 

(2) 
รายได้

ฯ 
 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงินสมาคมฯ 

 
 

  (6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 

(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 งานจัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ ์        
 -ดนตรสีากล 10,000      10,000 
 -ดนตรไีทย 10,000      10,000 
 -นาฏศิลป ์ 10,000      10,000 
 ทัศนศิลป ์ 10,000      10,000 
2 งานซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์        
 - ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีสากล 8,000      8,000 
 - ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 2,000      2,000 

3 
กิจกรรมประกวดการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

-      - 

4 
กิจกรรมประกวดวงดนตรี
นักเรียน 

-      - 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 50,000      50,000 
                      

 
แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 

เงินอุดหนุน 
 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงินสมาคมฯ 

 
 

  (6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 ส่งเสริมทักษะกีฬายโูด 1,500.- - - - - - 1,500.- 
2 จัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ ์ 40,500.- - - - - - 40,500.- 
3 จัดซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครภุณัฑ ์ 3,000.- - - - - - 3,000.- 

4 
สนับสนุนกีฬาฟตุซอลสู่
ความเป็นเลิศ 

0 - - - - - 0 

5 
Aerobic Dance for 
health 

0 - - - - - 0 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 45,000.- - - - - - 45,000.- 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

(1) 
เงินอุดหนุน 

 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงิน

สมาคมฯ 
 
 

  (6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 
งานการจัดการเรียนรู้มุ่งสู ่
การปฏิบัตจิริง 

7,000      7,000 

2 งานซ่อมบ ารุง 3,000      3,000 

3 งานส่งเสรมิเอกลักษณ์ไทย -      - 
 รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 10,000      10,000 

 
 
 
 

แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

(1) 
เงินอุดหนุน 

 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงินสมาคมฯ 

 
 

  (6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3)+
(4)+(5)+(6) 

1. งานจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์   40,000     40,000 

2. งานซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์   10,400     10,400 

3. 
งานส่งเสรมิทักษะทางภาษา
และวัฒนธรรม 

 57,000     57,000 

4. งานนิเทศการสอนภายใน  -     - 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ  107,400     107,400 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  
กลุ่มงานห้องสมุด 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

(1) 
เงินอุดหนุน 

 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงิน

สมาคม
ฯ 
 
 

  (6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1. งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 40,000      40,000 

2. งานเผยแพร่ขา่วสารความรู้ 20,000      20,000 

3. งานจดัซือ้วสัด-ุครุภณัฑ์ 7,000      7,000 

4. 
กิจกรรมสง่เสริมการอา่นและ
กิจกรรมสปัดาห์ห้องสมดุ 

3,000      3,000 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ       70,000 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  

กลุ่มงานแนะแนว 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 

เงินอุดหนุน 
 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงินสมาคมฯ 

 
 

  (6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 โครงการบริการสนเทศ 

- กิจกรรมแนะแนวลูกรัก 

- กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

- กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง 

4,000 - - - - - 4,000 

2 โครงการบริการจัดวางตัวบุคคล 

- กิจกรรมโควตาศึกษาต่อ 

- กิจกรรมทุนการศึกษาภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

- กิจกรรมกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

3,300 - - - - - 3,300 

3 โครงการติดตามผลการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

1,000 - - - - - 1,000 

4 โครงการสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

- กิจกรรมวัยทีนว ัย ใส  เข ้า ใจ
การปรับตัว 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความบกพร่อง (เด็กพิเศษ) 

1,890 - - - - - 1,890 

5 
งานประจ าจัดซื ้อวัสดุครุภ ัณฑ์
งานแนะแนว 

4,000 - - - - - 4,000 

6 
งานประจ าซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์
งานแนะแนว 

2,000 - - - - - 2,000 

รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ 16,190 - - - - - 16,190 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

(1) 
เงินอุดหนุน 

 
 

(2) 
ราย
ได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได ้
ห้อง 
เรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงิน
สมา
คมฯ 

 
 

  (6) 
เงินอ่ืนๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)   
+(3) 

+(4)+(5) 
+(6) 

1. งานจัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ์  13,000.-      13,000.- 
2. โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

และสถานศึกษา 
42,000.-     20,000.- 62,000.- 

 
2.1 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ) 

     20,000.- 
(กองทุนแห่เทียน) 

20,000.- 

 
2.2 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชวนิิตบางเขน 
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ) 

13,000.-      13,000.- 

 
2.3 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ 
(ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร.ต.ศุภกร  พรสว่างกุล) 

4,000.-      4,000.- 

 
2.4 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
(ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร.ต.ศุภกร  พรสว่างกุล) 

3,000.- 
     

3,000.- 

 
2.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี
(ผู้รับผิดชอบ : นางรพีพรรณ  กรุณาพิทกัษ)์ 

3,000.- 
     

3,000.- 

 
2.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
(ผู้รับผิดชอบ : นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน) 

3,000.- 
     

3,000.- 

 
2.7 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  
และวันเเม่เเห่งชาติ (ผู้รับผิดชอบ : นางมัณฑนา ฟักขาว) 

8,000.- 
     

8,000.- 

 
2.8 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อ
แห่งชาติ (ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ) 

8,000.- 
     

8,000.- 

3. โครงการพัฒนาบุคลากร 10,000.-      10,000.- 
 3.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรลูกเสือ-เนตรนารี 5,000.-      5,000.- 
 3.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรรักษาดินแดน 5,000.-      5,000.- 

4. โครงการการจัดแข่งขันกีฬาส ี 30,000.-      30,000.- 
5. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี    271,400.-   271,400.- 
 5.1 กิจกรรมเข้าค่ายลกูเสือ-เนตรนารี ม.1    30,100.-   30,100.- 
 5.2 กิจกรรมเข้าค่ายลกูเสือ-เนตรนารี ม.2    31,300.-   31,300.- 
 5.3 กิจกรรมเข้าค่ายลกูเสือ-เนตรนารี ม.3    210,000.-   210,000.- 
  รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ 95,000.-   271,400.-  20,000.- 386,400.- 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า กลุ่มบริหารวิชาการ 
โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 

เงินอุดหนุน 
 
 

(2) 
รายได้ฯ 

 
 

(3) 
รายได ้

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียนฟรี  
15 ป ี

 

(5) 
เงินสมาคมฯ 

 
 

(6) 
เงินอ่ืนๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3) 
+(4)+(5)+(6) 

1 งานจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์   316,400  300,000  616,400 
2 งานซ่อมบ ารุง   100,000  98,000  198,000 
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน   850,000  600,000  1,450,000 
 3.1 กิจกรรมเรยีนเสริมวันเสาร์   780,000  300,000  1,080,000 

 
  3.2 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร ์

  70,000    70,000 

   3.3 กิจกรรมสอบ CEFR     30,000  30,000 

 
  3.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน 
    สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

    170,000  170,000 

 
  3.5 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน 
     ด้านภาษาอังกฤษ 

    100,000  100,000 

4.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร   650,000  230,000  880,000 

 
4.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
  และฝึกประสบการณ ์

  50,000  130,000  180,000 

 
4.2 ค่ายทักษะวิชาการบูรณาการ 
สะเต็ม  ศึกษากับภาษาอังกฤษ 

  600,000  100,000  700,000 

5. 
จ้างครูต่างชาติ บุคลากร
ส านักงาน 

  660,000    660,000 

6. กิจกรรมแนะแนวสัญจร     20,000  20,000 
7. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา     150,000  150,000 
8. โครงการค่ายพุทธบุตร   120,000  50,000  170,000 

9. 
ปรับปรุงห้องเรียนและ
ส านักงาน 

    600,000  600,000 

10.  ค่าสาธารณูปโภค   362,000    362,000 
รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ   3,058,400  2,048,000  5,106,400 
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แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 

ที ่ งานโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
(1) 
เงิน

อุดหนุน 
 

(2) 
ราย
ได้ฯ 
 

(3) 
รายได้ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

(4) 
เรียน
ฟรี 

15 ป ี

(5) 
เงินสมาคม

ฯ 
 

(6) 
เงินอื่นๆ 

 
 

รวม 
(1)+(2)+(3) 

+(4)+(5)+ (6) 

1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน   680,000  370,000  1,050,000 

 
1.1 กิจกรรมเรยีนเสริมวิชาหลักหลัง
เลิกเรียน 

  
620,000  300,000 

 
920,000 

 1.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ   10,000  -  10,000 

 
1.3 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร ์

  
30,000  70,000 

 
100,000 

 1.4 กิจกรรมสอบ CEFR   20,000  -  20,000 

2 
กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ 

  
30,000 

 
395,787 

 
425,787 

 
2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 

  
30,000 

 
245,787  275,787 

 2.2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   -  150,000  150,000 

3 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ บุคลากร
และภาคีเครือข่าย 

  
85,000 

 
140,000 

 
225,000 

 3.1 พัฒนาบุคลากร   20,000  -  20,000 

 
3.2 ปัจฉิมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน
ใหม ่

  
-  20,000  20,000 

 3.3 สัมมนาผู้ปกครองนักเรียน   25,000  100,000  125,000 
 3.4 รับสมัครนักเรียน   40,000  20,000  60,000 
4 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์   180,000  -  180,000 
5 ซ่อมบ ารุง   100,000  -  100,000 

6 
จ้างครูชาวต่างชาติและบุคลากร
ส านักงาน 

  
630,000 

 
- 

 
630,000 

7 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการบริการ
ทางการศึกษา 

  
299,000 

 
540,000 

 
839,000 

 
7.1 การพัฒนา/ปรับปรุง แหล่ง
เรียนรู้และการบริการทางการศึกษา 

  
-  540,000  540,000 

 7.2 ค่าสาธารณูปโภค   299,000  -  299,000 
รวมท้ังสิ้นทุกโครงการ   2,004,000  1,445,787  3,449,787 
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ภาคผนวก 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนราชวินิตบางเขน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมท าของบุคลากร
ในโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนร่วมเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้รับข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ตลอดจนแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งมีโครงการรองรับตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของโรงเรียนอย่างครบถ้วน ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ราชวินิตบางเขน ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของโรงเรียนราชวินิตบางเขนแล้ว 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
งบด้านวิชาการ จ านวน     631,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 
งบด้านบริหารทั่วไป จ านวน     192,476 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 
งบด้านงบประมาณ จ านวน      64,158 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 
งบด้านงานบุคคล จ านวน      64,159 บาท คิดเป็นร้อยละ  10 
งบกลาง  จ านวน      100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  10 
 งบประมาณท้ังสิ้น    บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้  
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
               (นายชวิศ  จิตปณุยพงศ์)                    (ผศ.ดร.ไสว  ฟักขาว) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         กรรมการและเลขานุการ                 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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คณะท างาน 

 
คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

1. นายชาย  จันทร์งาม  ประธานกรรมการ 
2. นายนิติกร  ระดม   กรรมการ 
3. นางสุกรานต์  มหาสารินันท์  กรรมการ 
4. นายฉัตรชัย   พาสนยงภิญโญ  กรรมการ 
5. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  ประธานกรรมการ 
2. นายณฐภณ    สิริอิสรา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวทศรัตน์  สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
4. นายสุโชติ  โชติมัย   กรรมการ 
5. นางจุติพร  เมฆบุตร  กรรมการ 
6. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

  

 


