ITA
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564
งานนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรี ย นละหานทรายรั ช ดาภิ เ ษก สํ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 14,402,057 บาท จึงได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
และพัฒนา โรงเรียน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณ จําแนกตาม
ฝ่ายงาน
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ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีของโรงเรียน
1. แสดงประมาณการรายรับปี พุทธศักราช 2564
ที่
ประเภทเงินรายรับ
1. เงินอุดหนุน (ค่ารายหัวนักเรียน)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. รายได้สถานศึกษา
4. บำรุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (บาท)
9,380,680
2,351,877
100,000
2,569,500
14,402,057

2. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน (เงินอุดหนุน)
ที่
กลุ่มงาน
1. จัดสรรงบวิชาการร้อยละ 70
1.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.4 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
2. จัดสรรงบบริหารร้อยละ 20
3. จัดสรรงบสำรองจ่ายร้อยละ 10
รวมทั้งสิ้น
3. ตารางแยกกิจกรรมตามกลุ่มงานการจัดสรรงบประมาณ
3.1 แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่
กิจกรรมกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1
พัฒนาครูและบุคลากร ( อบรม / สัมมนา / ไปราชการ )
2
พัฒนาการเรียนการสอน ( ครูอัตราจ้าง / ลูกจ้าง / วิทยากร )
3
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา
4
การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียนฯ
5
พัฒนามาตรฐานสำนักงานวิชาการ
6
พัฒนาการวัดผลประเมินผล
7
กิจกรรมชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่
8
โครงการรัชดาน้อง-พี่ I SEE YOU
9
โครงการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10
พัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว

จำนวน
7,329,000
1,656,440
681,000
415,000
2,880,411
1,440,206
14,402,057
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ที่
11
12
13

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3
โครงการติว GAT,PAT และ O-NET ม.3 ม.6

14

อบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

15

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

16

โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

17

อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

18

ตลาดนัดวิชาการ L.R.P

19

โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD)
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- วัสดุสารเคมี
- ค่ายวิทยาศาสตร์
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- ค่ายคณิตศาสตร์
- แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
- อบรมการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ด้วย GSP เบื้องต้น ม.ต้น
- อบรมการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ด้วย GSP ม.ปลาย (ห้องเรียนเข้มข้นวิทย์-คณิต)
- การอบรมเวทคณิต
- พัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สื่อ ICT
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- ค่ายภาษาอังกฤษ
- วันคริสมาสต์
- วันตรุษจีน
- แข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยภาษาจีน

20

21

22

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง
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ที่
23

24

25

26

27

28

29

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานวิชาการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน
- กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการภายในโรงเรียน
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย
- ค่ายภาษาไทย "ค่ายวรรณกรรม"
- ส่งเสริมเพิ่มรู้สู่ภาษาไทย
- แข่งทักษะภาษาไทย
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กีฬาสีภายใน ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา
- กีฬาสหวิทยาเขต
- กีฬาจังหวัด
- สื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา
- พัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลมุ่งสู่การแข่งขัน
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ค่ายนิทรรศการศิลป์
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีสากล
- ค่ายวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้ ค่าชุดแดนซ์เซอร์ และวิทยากร
- ซื้อเครื่องดนตรีโฟล์คซอง
- อุปกรณ์ซ่อมเครื่องดนตรี
- ค่าวัดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์
- วัสดุฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
- ซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย
- ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมไทย
- ประดิษฐ์ถนิมพิมพาภรณ์(หางกินรี)
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย
- ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย
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ที่
30
31
32

33

34

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานวิชาการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเกษตรกรรม
- พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาอุตสาหกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคหกรรม
- ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำเค้ก คุกกี้และขนมปัง
- พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม(อาหารและขนมไทย)
- พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม(งานประดิษฐ์)
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพาณิชยกรรม
- กรวด-ทราย สายสัมพันธ์
- พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ
- สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
- ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
- สัมมนาหลังประสบการณ์วิชาชีพ
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
- ปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบ wifi
- จัดซื้อชุดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์

3.2. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่
กิจกรรมกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1
พัฒนางานสาธารณูปโภค
2
พัฒนางานยานพาหนะ ( น้ำมันเชื้อเพลิง )
3
พัฒนาสำนักงานบริหารงานงบประมาณ
4
พัฒนางานแผนงาน การเงินและบัญชี
5
พัฒนางานส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6
พัฒนางานระบบการควบคุมภายใน
7
พัฒนางานระดมทรัพยากร
8
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
9
พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม
10
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
11
พัฒนาบุคลากรฯ
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ที่
12
13
14

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
พัฒนาบุคลากรฯ เครือรัชดา
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
โรงเรียนสุจริต
- กิจกรรมอบรม ปปช. น้อย
- อบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best Practice
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
- กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี

3.3. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไป
ที่
กิจกรรมกลุ่มบริหารงานทั่วไป
1
พัฒนาห้องบริหารทั่วไป
2
พัฒนาโสตทัศนศึกษา
3
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
4
งานคณะกรรมการสถานศึกษา
5
งานสารบรรณ
6
ประสานสัมพันธ์กับชุมชน
7
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน (ศูนย์สิ่งแวดล้อม)
- พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ธนาคารขยะรีไซเคิล
- มหิงสาสายสืบ
8
9

10
11

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร 5
เวชภัณฑ์ ยา งานอนามัยโรงเรียน
- จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน
- จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- ผ้าปูที่นอน
- เปลสนาม
- สติ๊กเกอร์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพติดกระจกหน้าต่างห้องพยาบาล
ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ
พัฒนางานอาคารสถานที่
- ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
- ขุดลอกสระน้ำด้านทิศตะวันออก

49
ที่

ที่
1

2
3

4
6

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานทั่วไป
- ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
- ซ่อมบำรุงศาลาม้านั่งสำหรับนักเรียน
- ก่อสร้างถังน้ำประปา
3.4. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กิจกรรมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
- จัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง
- วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานธนาคารโรงเรียน
- ค่าวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม
- โครงการกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุข
- กิจกรรม YC
- กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
- กิจกรรมชายรักชาย (MSM)
โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- ค่าเอกสาร อาหารว่างการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2 ครั้ง
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ค่าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
- อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ
- ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน
- จัดทำป้ายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบวินัยของโรงเรียน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ (พัฒนาสำนักงาน)
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
- ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4
- ห้องเรียนคุณธรรม
- หมู่บ้านรักษาศีล 5
- อบรมคุณธรรมนำวิถีพ่อ

50
3.5. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างกลุม่ งบบริหาร
ที่
กิจกรรมกลุ่มงบบริหาร
1
คบลูกรัชดาสร้างบ้าน
2
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3
แหล่งเรียนรู้แลนด์มาร์ก (landmark) บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เด็กรัชดาเลี้ยงแพะ
4
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)
5
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT)
6
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
7
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
8
ห้องชมรม To Be Number One โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
9
โครงการ To be number One Teen Dancercise
10
โครงการ แข่งขัน Sport Dance
11
กิจกรรมวันอาเซียน
- จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน(ห้องเรียนอาเซียน)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน
- มุมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน ในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
12
โครงการพัฒนางานห้องสมุด
- ค่าจัดหาแบบเรียน คู่มือ วารสาร นิตยสาร
- ค่าจัดซ่อมหนังสือ คู่มือ วารสาร นิตยสาร
- ค่าจัดซ่อมเครื่องสืบคันข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
4. ตารางสรุปงบประมาณแยกตามสายงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5

โครงการ / งาน / กิจกรรม
บริหารงานวิชาการ
บริหารงานงบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานกิจการนักเรียน
งบบริหาร
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(เงินอุดหนุน) (พัฒนาผู้เรียน) (รายได้โรงเรียน)
5,434,000
595,000
1,556,440
100,000
681,000
320,000
95,000
410,751
1,619,660
8,402,191
2,309,660
100,000
12,961,851

งบบำรุง
การศึกษา
1,300,000
850,000
2,150,000
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5. ตารางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ตามนโนบายรัฐบาล)
ที่
กิจกรรม
1. จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
ดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,412 คน
คนละ 450 บาท
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,298 คน
คนละ 500 บาท
2. จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,412 คน
คนละ 210 บาท
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,298 คน
คนละ 230 บาท
3. จัดสรรงบฯจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,412 คน
คนละ 440 บาท (2 ภาคเรียน) =880 บาท
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,298 คน
คนละ 475 บาท (2 ภาคเรียน) =950 บาท
4. จัดสรรงบฯจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี
4.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 508 คน
คนละ 625 บาท
4.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 463 คน
คนละ 619 บาท
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 441 คน
คนละ 622 บาท
4.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 422 คน
คนละ 673 บาท
4.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 399 คน
คนละ 806 บาท

งบประมาณ
(1,284,400)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

635,400
649,000
(595,060)

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

296,520
298,540
(2,475,660)
1,242,560

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

1,233,100
(2,018,389)
317,500
286,597
274,302
284,006
321,594

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
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ที่

กิจกรรม
4.6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 355 คน
คนละ 818 บาท
4.7 ระดับปวช. จำนวน 122 คน
คนละ 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
290,390

ผู้รับผิดชอบ

244,000
6,373,509

6. ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจเป้าหมายและกลยุทธ์
พันธกิจ

เป้าหมาย

1.พัฒนาหลักสูตร

1.โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาให้ผู้เรียน

สถานศึกษาเทียบเคียงกับ

เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

หลักสูตรมาตรฐานสากล

เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.ส่งเสริม พัฒนาระบบ

2.โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม

โครงการที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เชิงกลยุทธ์
มี 14 โครงการ
1. โครงการพัฒนา
1.จัดทำและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนา
เทียบเคียงกับ
คุณภาพนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล ให้ผู้เรียน
มาตรฐานสากล
เรียนรู้เต็มศักยภาพ

ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัด

และการบริหารจัดการนำ

3. โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีให้มี
สารสนเทศใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร คุณภาพระดับสากล

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ระบบ ICTมาใช้ในการ

จัดการให้มีมาตรฐาน มี

ด้านวิชาการ

บริหารจัดการและระบบ

เอกภาพ ประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส และเป็นธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ICT เพื่อการเรียนการสอน

2. พัฒนาระบบข้อมูล

พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพระดับสากล
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พันธกิจ
3. ส่งเสริมการใช้

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ใน
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.พัฒนาทักษะการใช้

4. ส่งเสริมกิจกรรม

4.ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้

4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำ

ในการเรียนรู้ ผลิตผลงาน

โครงงานและผลิตผลงาน

อย่างสร้างสรรค์ และจัดทำ

อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้

โครงงานได้อย่างมีคุณภาพ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการสื่อสาร

ภาษา ส่งเสริมการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการสื่อสาร

6. โครงการฝึกทักษะ
เรียนรู้ จัดทำโครงงานและ อย่างสร้างสรรค์ สู่
ผู้ประกอบการอย่างมือ
ผลิตผลงานอย่าง
อาชีพ
สร้างสรรค์ โดยใช้

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

5.จัดระบบดูแลช่วยเหลือ

5.จัดระบบดูแลช่วยเหลือ

5.โรงเรียนมีระบบดูแล
นักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือนักเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี
ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
คุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม
จริยธรรม รู้ภาวการณ์ของ
เป็นพลเมืองดีและมีค่านิยม
โลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่พึงประสงค์ร้อยละ 100
รับผิดชอบต่อสังคมโลก

โครงการที่ตอบสนอง
เชิงกลยุทธ์
มี 14 โครงการ
4. โครงการยกระดับ
การใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร
5. โครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน

7. โครงการดูแล
นักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
8. โครงการส่งเสริม
จริยธรรม รู้ภาวการณ์ของ
คุณธรรมจริยธรรม
โลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันภาวการณ์โลก
รับผิดชอบต่อสังคมโลก
9. โครงการจัด
สภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ดี
6.ส่งเสริมให้บุคลากร
6.โรงเรียนมีครูและบุคลากร 6.ส่งเสริมให้บุคลากร
10. โครงการอบรม
สัมมนา พัฒนาทักษะ
พัฒนาตนเองเป็นครูมือ
มืออาชีพมีความเชี่ยวชาญ พัฒนาตนเองเป็นครูมือ
และศักยภาพครู สู่ครู
อาชีพ และสร้างเครือข่าย ในการจัดการเรียนการสอน อาชีพ เพื่อรองรับการ
มืออาชีพ
การเรียนรู้
และการบริหารจัดการชั้น เปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียน
เรียน

มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้
มีการนำกระบวนการวิจัย
มาพัฒนาการจัดการศึกษา
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พันธกิจ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการที่ตอบสนอง
เชิงกลยุทธ์
มี 14 โครงการ

ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และใช้ผลงานวิจัย
ยกระดับคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศ
และระหว่างประเทศ
7.ส่งเสริม สืบสาน
7.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ 7.ส่งเสริมอนุรักษ์
11. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ไทย ใส่ใจ
ตระหนักและอนุรักษ์ใน
ตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ความเป็นไทย เข้าใจความ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่างชาติ
12. โครงการเศรษฐกิจ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ไทย และตระหนักในความ
พอเพียง
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา หลากหลายทางวัฒนธรรม
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเพณีของนานาชาติ
ส่งเสริมสืบสานความเป็น
ไทยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต

8.การพัฒนาระบบบริหาร 13. โครงการสร้าง
จัดการแบบบูรณาการและ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ จัดการ และส่งเสริมให้ทุก เครือข่ายความสัมพันธ์
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการ ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน
จัดการศึกษา
ส่วนร่วมในการจัด
วิจัยในการขับเคลื่อน
14. โครงการจัดทำ
การศึกษา
คุณภาพ กำกับติดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประเมิน และรายงานผลการ
ประจำปี และการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
8. พัฒนาระบบบริหาร

8.ใช้เทคโนโลยีในการ
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พันธกิจ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการที่ตอบสนอง
เชิงกลยุทธ์
มี 14 โครงการ

ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
สร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมการทำงานอย่างมี
ส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบ
บริหาร การจัดการและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
พันธกิจ
1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้

เป้าหมาย
1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.จัดทำและพัฒนาหลักสูตร

ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

เทียบเคียงกับหลักสูตร

สถานศึกษาเทียบเคียงกับ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล ให้ผู้เรียน
เรียนรู้เต็มศักยภาพ

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
ที่

ชื่อกิจกรรม

1.1 กิจกรรมพัฒนาการ
วัดผลประเมินผล

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

50,000

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)

งบประมาณ งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อกิจกรรม

2.1

การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทักษะนักเรียนฯ
ตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการติว GAT,PAT และ ONET ม.3 ม.6
ตลาดนัดวิชาการ L.R.P

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

พัฒนาการเรียนการสอนวัสดุ
สารเคมี
ค่ายวิทยาศาสตร์

2.7

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

2.8

พัฒนาปรับปรุงห้องกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์

2.9

2.10 แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
2.11 อบรมการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ด้วย
GSP เบื้องต้น ม.ต้น
2.12 อบรมการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ด้วย
GSP ม.ปลาย (ห้องเรียนเข้มข้น
วิทย์-คณิต)
2.13 การอบรมเวทคณิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
กลุ่มบริหารงาน 200,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
5,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
40,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน 50,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน 180,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
40,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
30,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน 50,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
40,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน 10,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน 10,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน 10,000
วิชาการ

กลุ่มสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

10,000
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
ที่
ชื่อกิจกรรม
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
2.14 พัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มบริหารงาน 30,000
วิชาการ
2.15 พัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
กลุ่มบริหารงาน 50,000
คณิตศาสตร์ สื่อ ICT
วิชาการ
2.16 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสังคม กลุ่มบริหารงาน 30,000
ศึกษา
วิชาการ
2.17 กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการภายใน กลุ่มบริหารงาน 10,000
โรงเรียน
วิชาการ
2.18 กีฬาสีภายใน ค่ายพัฒนาศักยภาพ กลุ่มบริหารงาน
150,000
ทางด้านกีฬา
วิชาการ
2.19 กีฬาสหวิทยาเขต
กลุ่มบริหารงาน
5,000
วิชาการ
2.20 กีฬาจังหวัด
กลุ่มบริหารงาน 10,000
วิชาการ
2.21 สื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา
กลุ่มบริหารงาน 130,000
วิชาการ
2.22 พัฒนาศักยภาพนักกีฬา
กลุ่มบริหารงาน
10,000
วอลเลย์บอลมุ่งสู่การแข่งขัน
วิชาการ
2.23 กิจกรรมชื่นชม ยินดี ความสำเร็จ กลุ่มบริหารงาน 20,000
รุ่นพี่
วิชาการ
2.24 โครงการรัชดาน้อง-พี่ I SEE YOU กลุ่มบริหารงาน 10,000
วิชาการ
2.25 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และ กลุ่มบริหารงาน
20,000
ปวช.3
วิชาการ
2.26 โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ
กลุ่มบริหารงาน
5,000
(บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD)
วิชาการ
2.27 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มบริหารงบ 100,000
บริหาร
กลุ่มสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ
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ที่

ชื่อกิจกรรม

2.28 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศน
ศึกษา)
2.29 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT)
2.30 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ลูกเสือ)
2.31 โครงการ To be number One
Teen Dancercise
2.32 โครงการ แข่งขัน Sport Dance
2.33 ค่าจัดหาแบบเรียน คู่มือ วารสาร
นิตยสาร
2.34 ค่าจัดซ่อมหนังสือ คู่มือ วารสาร
นิตยสาร
2.35 ค่าจัดซ่อมเครื่องสืบคันข้อมูล และ
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
2.36 ค่าวัสดุ อุปกรณ์นิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด

กลุ่มสาระ/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
งานที่
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
รับผิดชอบ
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
กลุ่มบริหารงบ
649,260
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
688,000
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
282,400
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
40,000
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
40,000
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
30,000
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
10,000
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
10,000
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
5,000
บริหาร

3. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสากล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
พันธกิจ
2.ส่งเสริม พัฒนาระบบ

เป้าหมาย
2.โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT

เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ เพื่อการเรียนการสอนและการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน

นวัตกรรมเพื่อการจัด

บริหารจัดการนำระบบ ICT มาใช้ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการและระบบ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้

ด้านวิชาการ

ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

มีคุณภาพระดับสากล
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ที่

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม

3.1

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และครุภัณฑ์ทางการศึกษา
3.2 ปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ระบบ wifi
ที่

ชื่อกิจกรรม

3.3 จัดซื้อชุดเรียนรู้
ไมโครคอนโทรลเลอร์
3.4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงบ
บริหาร

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
1,800,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

50,000

50,000

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
100,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)

820,000

4. โครงการยกระดับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
พันธกิจ
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

เป้าหมาย
3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ใน
อื่นๆในการสื่อสาร
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อกิจกรรม

4.1 ค่ายภาษาอังกฤษ
4.2 วันคริสมาสต์
4.3 วันตรุษจีน

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)

15,000
10,000

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ส่งเสริม
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่อสาร

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)
40,000

งบประมาณ
(รายได้
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา
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ที่

ชื่อกิจกรรม

4.4 แข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ
4.5 ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา
4.6 กิจกรรมมัคคุเทศก์
น้อยภาษาจีน
4.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระภาษาไทย วัน
สุนทรภู่ และวัน
ภาษาไทย
4.8 ค่ายภาษาไทย "ค่าย
วรรณกรรม"
4.9 ส่งเสริมเพิ่มรู้สู่
ภาษาไทย
4.10 แข่งทักษะภาษาไทย

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
10,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
(รายได้
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา

50,000
10,000
40,000

40,000
15,000
10,000

5. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันธกิจ
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

เป้าหมาย
3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อื่นๆ ในการสื่อสาร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ส่งเสริม
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่อสาร
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ที่

ชื่อกิจกรรม

5.1 จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใช้
ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน
(ห้องเรียนอาเซียน)
5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้อาเซียน
5.3 มุมส่งเสริมการเรียนรู้
อาเซียน ในห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
กลุ่มบริหารงานงบ
30,500
บริหาร
กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานงบ
บริหาร
กลุ่มบริหารงานงบ
บริหาร

8,751
6,500

6. โครงการฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์ สู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันธกิจ
4. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เป้าหมาย
4.ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ จัดทำโครงงานและผลิตผล

เรียนรู้ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์

เรียนรู้ จัดทำโครงงานและ

งานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้

และจัดทำโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ

ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์

เทคโนโลยี

ที่

โดยใช้เทคโนโลยี

ชื่อกิจกรรม

6.1 อบรมทักษะอาชีพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
6.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชา
อุตสาหกรรม
6.3 ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ
การทำเค้ก คุกกี้และขนมปัง
6.4 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คหกรรม(อาหารและขนม
ไทย)

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
20,000
40,000
15,000
15,000
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ที่

ชื่อกิจกรรม

6.5 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คหกรรม(งานประดิษฐ์)
6.6 กรวด-ทราย สายสัมพันธ์
6.7 พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ
6.8 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
6.9 ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
6.10 สัมมนาหลังประสบการณ์
วิชาชีพ

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
10,000

7. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
8. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันภาวการณ์โลก
9. โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันธกิจ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
5.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม นักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี
และจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของโลก

คุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

คุณธรรมและจริยธรรม รู้

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อ

พลเมืองดีและมีค่านิยมที่พึง

ภาวการณ์ของโลก อนุรักษ์

สังคมโลก

ประสงค์ร้อยละ 100

สิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
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7. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

ชื่อกิจกรรม

7.1 จัดทำเอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
7.2 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ธนาคารโรงเรียน
7.3 ค่าวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม
7.4 โครงการกิจกรรมโรงเรียน
สีขาว
7.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยม
บ้านนักเรียน
7.6 กิจกรรมสถานศึกษาปลอด
บุหรี่และอบายมุข
7.7 กิจกรรม YC
7.8 กิจกรรมการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
7.9 กิจกรรมชายรักชาย
(MSM)
7.10 ค่าเอกสารประกอบการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
7.11 อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ
7.12 ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
7.13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสาย
ตรวจนอกโรงเรียน

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
10,000
15,000
2,000
15,000
63,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
5,000
5,000
5,000
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ที่

ชื่อกิจกรรม

7.14 จัดทำป้ายชุดเครื่องแบบ
นักเรียนที่ถูกระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
7.15 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
7.16 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเลือกตั้งสภา
นักเรียน
7.17 ปรับปรุงห้องสภานักเรียน
7.18 ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพ
สภานักเรียน
7.19 ศึกษาดูงานสภานักเรียน

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
10,000

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

10,000

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

20,000

10,000

15,000
5,000

8. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันภาวการณ์โลก ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อกิจกรรม

8.1 ค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ม.4
8.2 ห้องเรียนคุณธรรม
8.3 หมู่บ้านรักษาศีล 5
8.4 กิจกรรมอบรม ปปช. น้อย
8.5 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

50,000
10,000
10,000
5,000
5,000

งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
50,000
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ที่

ชื่อกิจกรรม

8.6 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
8.7 อบรมคุณธรรมนำวิถีพ่อ

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

5,000

งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
ผู้เรียน)
โรงเรียน)

25,000

9. โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่
9.1
9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.10

งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
(เงิน
อุดหนุน)
พัฒนามาตรฐาน
กลุ่มบริหารงาน 150,000
สำนักงานวิชาการ
วิชาการ
พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มบริหารงาน 20,000
การเรียนการสอนสาขา
วิชาการ
เกษตรกรรม
พัฒนาปรับปรุงห้อง
กลุ่มบริหารงาน 10,000
แนะแนว
วิชาการ
พัฒนางาน
กลุ่มบริหารงาน 1,200,000
สาธารณูปโภค
งบประมาณ
พัฒนางานยานพาหนะ กลุ่มบริหารงาน 80,000
( น้ำมันเชื้อเพลิง )
งบประมาณ
พัฒนาสำนักงาน
กลุ่มบริหารงาน
9,000
บริหารงานงบประมาณ งบประมาณ
พัฒนาห้องบริหาร
กลุ่มบริหารงาน 50,000
ทั่วไป
ทั่วไป
พัฒนาโสตทัศนศึกษา กลุ่มบริหารงาน 40,000
ทั่วไป
พัฒนางาน
กลุ่มบริหารงาน 50,000
ประชาสัมพันธ์
ทั่วไป
กลุ่มสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)
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ที่

ชื่อกิจกรรม

9.11 งานสารบรรณ
9.12 พัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติและสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
(ศูนย์สิ่งแวดล้อม)
9.13 ธนาคารขยะรีไซเคิล
9.14 มหิงสาสายสืบ
9.15 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้น
อาคาร 5
9.16 เวชภัณฑ์ ยา งาน
อนามัยโรงเรียน จัดซื้อ
ยาสามัญประจำบ้าน
9.17 อุปกรณ์ป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
9.18 ผ้าปูที่นอน
9.19 เปลสนาม
9.20 สติ๊กเกอร์ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพติด
กระจกหน้าต่างห้อง
พยาบาล
9.21 ปรับปรุงห้อง
ผู้อำนวยการ

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
กลุ่มบริหารงาน
6,000
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน 10,000
ทั่วไป

กลุ่มสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

15,000

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

20,000

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

2,000

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

20,000
40,000
18,000

10,000
20,000

20,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)
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ที่

ชื่อกิจกรรม

9.22 ซ่อมบำรุงอาคาร
สถานที่
9.23 ขุดลอกสระน้ำด้านทิศ
ตะวันออก
9.24 ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์
ของโรงเรียน
9.25 ซ่อมบำรุงศาลาม้านั่ง
สำหรับนักเรียน
9.26 ก่อสร้างถังน้ำประปา
9.27 ห้องชมรม To Be
Number One
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
กลุ่มบริหารงาน 80,000
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน 80,000
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน 30,000
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน 50,000
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน 80,000
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงบ 100,000
บริหาร

กลุ่มสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)

10. โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะและศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ ประกอบด้วยรายละเอียดังต่อไปนี้
พันธกิจ
เป้าหมาย
6.ส่งเสริมให้บุคลากร 6.โรงเรียนมีครูและ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
6.ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อ

พัฒนาตนเองเป็นครู

บุคลากรมืออาชีพมีความ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

มืออาชีพ และสร้าง

เชี่ยวชาญในการจัดการ

ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัด

เครือข่ายการเรียนรู้

เรียนการสอนและการ

การศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและใช้ผลงานวิจัย

บริหารจัดการชั้นเรียน

ยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศและระหว่างประเทศ
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ที่

ชื่อกิจกรรม

10.1 พัฒนาครูและบุคลากร
(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)
10.2 พัฒนาการเรียนการสอน
( ครูอัตราจ้าง / ลูกจ้าง /
วิทยากร )
10.3 กิจกรรมศึกษาดูงานการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
วัดผลประเมินผลสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล
10.4 อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
10.5 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
10.6 พัฒนาบุคลากรฯ
10.7 พัฒนาบุคลากรฯ เครือรัชดา
10.8 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
10.9 อบรมครูมาตรฐานโรงเรียน
สุจริต Best Practice

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
1,300,000
500,000
500,000

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

10,000

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

10,000
37,000
20,000
140,000
10,000
4,040

800,000
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11. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจวัฒนธรรมต่างชาติ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันธกิจ
เป้าหมาย
7.ส่งเสริม สืบสาน ตระหนัก 7.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
7.ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

และอนุรักษ์ในความเป็นไทย ตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรม ประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลาย
เข้าใจความหลากหลายทาง ขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ ส่งเสริม

วัฒนธรรม ดำรงชีวิตตาม

และความเป็นไทย

สืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

พอเพียง

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
11.1
11.2
11.3
11.4

11.5
11.6
11.7

ชื่อกิจกรรม
พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ
ค่ายนิทรรศการศิลป์
พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มวิชาดนตรีสากล
ค่ายวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้
ค่าชุดแดนซ์เซอร์ และ
วิทยากร
พัฒนาเครื่องดนตรีโฟล์ค
ซอง
พัฒนาอุปกรณ์ซ่อมเครื่อง
ดนตรี
พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอนดนตรี
สากล

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
30,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

40,000
10,000
60,000

40,000
20,000
20,000

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)
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ที่

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม

11.8

วัสดุฝึกทักษะทาง
นาฏศิลป์ไทย
11.9 ซื้อเครื่องแต่งกาย
นาฏศิลป์ไทย
11.10 ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม
ไทย
11.11 ประดิษฐ์ถนิมพิมพาภรณ์
(หางกินรี)
11.12 พัฒนาซ่อมบำรุงเครื่อง
ดนตรีไทย

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
10,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)

40,000
5,000
4,000
10,000

12. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันธกิจ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
7.ส่งเสริม สืบสาน ตระหนัก 7.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
7.ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และอนุรักษ์ในความเป็นไทย

ตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรม

ประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลาย

เข้าใจความหลากหลายทาง

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ ส่งเสริม

วัฒนธรรม ดำรงชีวิตตามหลัก ความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลัก สืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

ชื่อกิจกรรม

12.1 คบลูกรัชดาสร้างบ้าน
12.2 แหล่งเรียนรู้แลนด์
มาร์ก (landmark) บน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เด็กรัชดาเลี้ยงแพะ

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบ
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
บริหาร

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

งบประมาณ งบประมาณ
(เงิน
(พัฒนา
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
40,000
20,000

งบประมาณ
(รายได้
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา
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13. โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันธกิจ
เป้าหมาย
8. พัฒนาระบบบริหาร 8.ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการใช้ข้อมูล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8.การพัฒนาระบบ

จัดการแบบบูรณาการ สารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับติดตาม บริหารจัดการ และ
และส่งเสริมให้ทุกภาค ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้าง

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนมีส่วนร่วมในการ

เครือข่ายและวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมี

ส่วนร่วมในการจัด

จัดการศึกษา

ประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การจัดการและการประกัน

การศึกษา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล

ที่

ชื่อกิจกรรม

13.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และ
นักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน
ต่อเนื่อง
13.2 พัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษา
13.3 ประสานสัมพันธ์กับชุมชน
13.4 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
13.5 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

กลุ่มสาระ/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
งานที่
(เงิน
(พัฒนา
(รายได้
การศึกษา
รับผิดชอบ
อุดหนุน)
ผู้เรียน)
โรงเรียน)
กลุ่มบริหารงาน
10,000
วิชาการ

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

10,000
30,000
20,000
5,000
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14. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

8. พัฒนาระบบบริหาร 8.ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
8.การพัฒนาระบบ

จัดการแบบบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ

บริหารจัดการ และ

และส่งเสริมให้ทุกภาค กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการ

อย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมการทำงาน

ส่วนมีส่วนร่วมใน

จัดการศึกษา

อย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การ การจัดการศึกษา

พันธกิจ

เป้าหมาย

จัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ที่

ชื่อกิจกรรม

14.1 ประกันคุณภาพ
การศึกษา
14.2 พัฒนางานแผนงาน
การเงินและบัญชี
14.3 พัฒนางานส่งเสริม
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
14.4 พัฒนางานระบบการ
ควบคุมภายใน
14.5 พัฒนางานระดม
ทรัพยากร
14.6 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ
14.7 พัฒนาสวัสดิการงาน
ปฏิคม

กลุ่มสาระ/ งบประมาณ
งานที่
(เงิน
รับผิดชอบ
อุดหนุน)
กลุ่มบริหารงาน 50,000
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
9,000
งบประมาณ
กลุ่มบริหารงาน
9,000
งบประมาณ
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

4,500
4,500
5,400
9,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
(รายได้
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา
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