
แบบสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

1. สุขภาพ
อนามัยดี  ใต้
ร่มพระบารม ี

1.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก่าลังกายสม่่าเสมอ  
2.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ี
น้่าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   
3.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหรู้้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบัติเหตุ และปญัหาทาง
เพศ    
4.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหเ้ห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
5.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรตผิู้อื่น   
6.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้
สามารถสรา้งผลจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมศลิปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ 
/กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ   

1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก่าลังกาย
สม่่าเสมอ  
2. นักเรียนมีน้่าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
3. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ   
4. นักเรียนเห็นคณุค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
5. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรตผิู้อื่น 

20,500 - - 20,500 2,184 - - 2,184 89.35 10.65 

 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

2.เสริมสรา้ง
ความรักชาติ 
ท่านุบ่ารุง 
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาและ
เทิดพระเกยีร
ติต่อสถาบัน
พระมหากษตั
ริย ์

1. เพื่อให้นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร  
2. เพื่อให้นักเรียนมีความเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูต่อผูม้ี
พระคุณ 
3. เพื่อให้นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
4. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อให้นักเรียนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์
 

1. นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม
และคณุลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร  
2. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตญัญูต่อผู้มีพระคุณ 
3. นักเรียนยอมรบัความคดิและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. นักเรียนมีความตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
5. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมัง
คลาภเิษก จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคณุธรรม  
จริยธรรม มีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และมีความกตญัญูต่อผู้มีพระคุณ 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง มีความตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และฒ๊คณุลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรได้อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
และมผีลผลติรวมถึงดา่เนินการ
เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

29,000 23,440 - 52,440 0.00 0.00 - 0.00 100 0.00 

 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

3.จัดการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสยัรักการ
อ่าน แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆ  
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน เขียน ตั้งค่าถาม น่าเสนอ
แนวคิด แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคดิเพื่อการ
เรียนรูร้่วมกัน 
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
ค้นคว้าใฝ่เรยีนรู้จากจากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู ้
 

1. นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง จาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
2. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน 
เขียน ตั้งค่าถาม น่าเสนอแนวคิด 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อการเรยีนรู้ร่วมกัน 
4. นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้า
ใฝ่เรียนรู้จากจากการอ่านและใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนจดักิจกรรมเพื่อให้
ผู้เรยีนมีนิสยัรักการอ่าน แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ มีทักษะใน
การอ่าน เขียน น่าเสนอแนวคิด 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และมี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ รวมทั้ง
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน่าเสนอผลงานตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น และผลผลิต
รวมทั้งผลการด่าเนินงาน ของ
โรงเรียนเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2,000 - - 2,000 490 - - 490 75.50 24.50 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

4. พัฒนา
คุณภาพและ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนสรุปจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดูและสื่อสารโดยการพดู
หรือเขียนได้ตามความคดิของ
ตนเองอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
น่าเสนอแนวคิด แก้ปญัหาด้วย
ตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ก่าหนดเป้าหมาย ตดัสินใจ
แก้ปัญหา ดัวยตนเองโดยมี
เหตุผลประกอบปรับตัวเข้ากับ
สังคมและอยู่ร่วมกันได ้
4. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดรเิริ่ม
และสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง
ได้ด้วยความภาคภูมิใจ 
5. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
6. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส่าคญัตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์
7. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

1. นักเรียนสรุปจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนไดต้ามความคิดของตนเอง
อย่างเป็นระบบ 
2. นักเรียนสามารถ น่าเสนอ
แนวคิด แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. นักเรียนสามารถก่าหนด
เป้าหมาย ตัดสินใจแก้ปัญหา 
ดัวยตนเองโดยมีเหตผุลประกอบ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและอยู่
ร่วมกันได ้
4. นักเรียนมีความคิดรเิริม่และ
สร้างสรรคผ์ลงานของตนเองได้
ด้วยความภาคภมูิใจ 
5. นักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์
6. นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส่าคัญตามหลักสตูร
เป็นไปตามเกณฑ ์
7. นักเรียนมีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์
8. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์

469,390 163,220 - 632,610 28,328 27,019.04 - 55,347,.04 91.25 8.75 



8. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์
9. เพื่อให้ นักเรียนวางแผนการ
ท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ
10. เพื่อให้นักเรียนท่างานอย่างมี
ความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน  และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
11. เพื่อให้นักเรียนท่างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
12. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ี
ดีต่ออาชีพสุจรติและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 

9. นักเรียนวางแผนการท่างาน
และด่าเนินการจนส่าเร็จ 
10. นักเรียนท่างานอย่างมี
ความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน  และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
11. นักเรียนท่างานร่วมกับผู้อื่น
ได ้
12. นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดตี่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
13. โรงเรยีนนครชุมพิทยา รัชมัง
คลาภเิษก จัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ี
ความรู้และทักษะที่จ่าเป็นตาม
หลักสตูรได้อย่างมีคณุภาพตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น และผลผลิต
รวมทั้งผลรวมทั้งผลการ
ด่าเนินงาน ของโรงเรียนเป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

5.พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรทาง
ศึกษา / 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้มี
ความสามารถก่าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค์  
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีการ
วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรยีน 
3. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้ให้
ค่าแนะน่า  ค่าปรึกษาและแกไ้ข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้ง 
ด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
4. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
5. เพื่อพัฒนาครูให้จัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา   
เต็มความสามารถ 
 

1. ครูเป็นผู้มคีวามสามารถ
ก่าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรยีน 
3. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
4. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา  เตม็ความสามารถ 
5. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมัง
คลาภเิษก มีครูที่มีคณุภาพและ 
ความสามารถในการพัฒนา
ผู้เรยีน  ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดท่า
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล ใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ออกแบบการ
เรียนรู้ ทีส่นองตอบความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก สามารถใช้สื่อ

140,000 - 25,000 165,000 21,542 - 25,000 46,542 71.79 28.21 



และเทคโนโลยีที่เหมาะสม น่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบรูณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ ให้
ค่าแนะน่าปรึกษา ท่าวิจัย
แก้ปัญหาให้แก่นักเรยีนทั้งด้าน
การเรยีนและคุณภาพชีวิตส่งผล
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนนครชุมพิทยา 
รัชมังคลาภเิษกมีคณุภาพตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ผลผลิตเป็นท่ี
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

6.ส่งเสรมิและ
พัฒนาสื่อการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาครูให้ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่สนองตอบความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปญัญา 
2. เพื่อพัฒนาครูให้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน่าบริบทและ                
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู ้
3. เพื่อพัฒนาครูให้มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
4. เพื่อพัฒนาครูให้เเป็นผู้วิจยั 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ 
 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลา
ภิเษก มีครูที่มคีุณภาพและ 
ความสามารถในการพัฒนา
ผู้เรยีน  ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดท่า
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล ใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ออกแบบการ
เรียนรู้ ทีส่นองตอบความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก สามารถใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม น่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบรูณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ ให้
ค่าแนะน่าปรึกษา ท่าวิจัย
แก้ปัญหาให้แก่นักเรยีนทั้งด้าน
การเรยีนและคุณภาพชีวิตส่งผล
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนนครชุมพิทยา 
รัชมังคลาภเิษกมีคณุภาพตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ผลผลิตเป็นท่ี
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

3,000 - 5,000 8,000 0.00 - 3,000 3,000 62.50 37.50 

 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

7.พัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็น
ฐาน SBM 

1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้ด้วยระบบ ICT ที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็งทุกด้าน 
2. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีคณุภาพเป็นท่ี
ยอมรับจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคณุภาพได้
มาตรฐาน 

1. การบริหารงานของผู้บริหารมี
วิสัยทศัน์ ภาวะผู้น่า ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานด้านวิชาการ
และการจัดการ 
3. การบริหารจัดการสถานศึกษา
นั้นบรรลเุป้าหมาย 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมกับ
การกระจายอ่านาจ 
5. นักเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชนพอใจผลการจัดการบริหาร
การจัดการศึกษา 
6. ผู้บริหารใหค้่าแนะน่า 
ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่ในการจัดการศึกษา  
เต็มศักยภาพและเตม็เวลา 
7. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมัง
คลาภเิษก มีการบริหารงานของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เพิ่มขึน้  และผลการด่าเนินงาน
ของโรงเรียนเป็นที่พึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

312,540 44,940 - 357,480 43,152 0.00 - 43,152 87.93 12.07 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

8.ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วม
ระหว่างบ้าน 
วัด โรงเรยีน
และชุมชน
(บวร) 
 

1. เพื่อใหบุ้คลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีตดิตาม ดูแล การ
ด่าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลผุลส่าเร็จตามเปา้หมาย 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ    
ของโรงเรียน 

1. คณะกรรมการศึกษาปฏิบตัิ
หน้าท่ีติดตาม ดูแล การด่าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  
4. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมัง
คลาภเิษก จัดกิจกรรมเพื่อให้
คณะกรรมการศึกษาปฏบิัติหน้าที่
ติดตาม ดูแล การด่าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส่าเร็จตาม
เป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
และผลผลิตรวมทั้งผลการ
ด่าเนินงาน ของโรงเรียนเป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

5,000 - - 5,000 255 - - 255 94.90 5.10 

 
 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

9. พัฒนา
หลักสตูร 
กระบวนการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามี
ความสอดคล้องกับบริบท ของ
ท้องถิ่นโดยการมสี่วนร่วม 
ของทุกฝ่าย 
2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
3. เพื่อสนับสนุนให้ครจูัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัตจิริงสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
4. เพื่อนิเทศภายใน ก่ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่่าเสมอ 
5. เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรยีนทุกคน 
 

1. หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลา
ภิเษกมีความสอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย 
2. หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนและทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูม้ีการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน 
3. โรงเรียนมีกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน
ที่ส่งเสรมิและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
4. ครูสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงสรุปความรูไ้ดด้้วยตนเอง 
5. โรงเรียนมรีะบบการนิเทศ
ภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่่าเสมอ 
6. โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรยีนทุกคน 

3,000 - - 3,000 2,160 - - 2,160 28.00 72.00 

 
 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

10. โรงเรียน
และห้องเรยีน
น่าอยู่ เพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

1. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคน ให้
เรียนรู้ในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน 
ที่มั่นคง มีสิ่งอ่านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่นและมีแหล่ง
เรียนรู ้
2. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรยีน 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้
ได้รับบริการสื่อเทคโนโลยีท่ีเอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
4. เพื่อให้การใช้ห้องต่างๆ ได้เตม็
ประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการ
ใช้อย่างชัดเจน 
5. เพื่อจัดห้องและสถานท่ี
สนับสนุนการเรยีนการสอนได้กับ
ความต้องการของครูและนักเรียน 
6. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐาน
การเรยีนรู ้

1. นักเรียนทุกคน ไดเ้รียนรู้ใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนที่มั่นคง มสีิ่งอ่านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การไดด้ี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรยีนรู ้
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั
และความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. นักเรียนทุกคนไดร้ับบริการสื่อ
เทคโนโลยีที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
4. มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง  

88,000 5,000 - 93,000 14,500.80 5,000 - 19,500.80 79.03 20.97 



7. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสดภิาพด้านต่างๆ ส่าหรับ
นักเรียน 
8. เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
9. ส่งเสรมิให้นักเรียนมีสุขภาพ
กายและจติที่ด ี  
10. เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากร
ของสถานศกึษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
11. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

6. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนคร
ชุมพิทยา รัชมังคลาภเิษกและใน
ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
แห่งชาติและหลักสตูรการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

11. พัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
เป้าหมายตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก่าหนด และใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อการประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเตรียมการ
ส่าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งจะท่าให้เกิดความมั่นใจ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน และคง
รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการ
ด่าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
3. เพื่อน่าผลการประเมินคณุภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อจัดท่ารายงานประจ่าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคภุาพ
ภายในของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีการก่าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนด่าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
3. โรงเรียนมรีะบบข้อมลู
สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
4. โรงเรียนมีกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5. โรงเรียนน่าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. โรงเรียนมรีายงานประจ่าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคภุาพ
ภายใน  
7. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมัง
คลาภเิษก มีการประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3,000 - - 3,000 0.00 - - 0.00 100 0.00 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

12. คนดีศรี
รัชมังคลา
ภิเษก(NPRS) 

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ที่ พึ ง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความ
สุภาพ ร่า เริ งแจ่มใส มีสัมมา
คารวะ เคารพผู้อาวุโส 
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคลที่
สะอาด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ต า ม ก ฎ ขอ ง โ ร ง เ รี ย น  มี จิ ต
สาธารณะ มีทักษะการด่ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 และอยู่ในสังคม
โลกได้อย่างมีความสุข 
4. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่
สะอาด ปราศจากสิ่ ง เสพติด 
เหมาะส่าหรับการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน 
 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
2. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสุภาพ 
ร่ า เริ งแจ่มใส มีสัมมาคารวะ 
เคารพผู้อาวุโส 
3. นักเรียนเป็นบุคลที่สะอาด มี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียน มีจิตสาธารณะ มีทักษะ
การด่ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
และอยู่ ในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข 
4. โรงเรียนเป็นสถานท่ีที่สะอาด 
ปราศจากสิ่งเสพตดิ เหมาะสา่หรบั
การเรยีนรู้ของผู้เรียน 

2,000 - - 2,000 0.00 - - 0.00 100 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

13. 
สถานศึกษา
พอเพียง 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนไดต้ระหนัก
ถึงความส่าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและน่ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน  
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผูม้ี
ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
คุณธรรมจริยธรรมอย่างเตม็ตาม
ศักยภาพ 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความ
รักท้องถิ่นและรักการท่างาน 
4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนและชุมชน 

1. นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส่าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน่ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน  
2. นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ
กระบวนการ คณุธรรมจริยธรรม
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
3. นักเรียนมีความรักท้องถิ่นและ
รักการท่างาน 
4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนและชุมชน 
 

5,000 - - 5,000 1,496 - - 1,496 70.08 29.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

14. สอน
คอมพิวเตอร์ 
กรณีโรงเรยีน
จัด
คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียน
เกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ผู้เรยีน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนที่ก่าลังศึกษาใน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ได้ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านการเรยีนรู้ มี
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เพือ่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลายจาก
คอมพิวเตอรผ์่านทางอินเทอร์เน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สื่อคอมพิวเตอรไ์ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสร้างโอกาสใหผู้้เรียน
สามารถแข่งขันกับบุคคลอื่นโดยมี
คุณธรรมและจรยิธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์และสามารถ
น่าไปปรับใช้ในชีวิตประจา่วันได ้

1. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านการเรยีนรู้  มี
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหลง่
เรียนรู้ที่หลากหลายจาก
คอมพิวเตอรผ์่านทางอินเทอร์เน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สื่อคอมพิวเตอรไ์ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนสามารถแข่งขันกับบุคคล
อื่นโดยมีคณุธรรมและจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์และ
สามารถน่าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันได้   
4. ผู้เรียนไดร้ับประสบการณ์ 
(Experience) เรียนจากการคิด
จากการลงมือท่า (Learning by 
doing) และการแก้ปญัหาด้วย
ตนเอง 
 

- - 259,000 259,000 - - 19,583 19,583 92.44 7.56 

 
 
 
 



โครงการ จุดประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เงินท่ีได้รับจดัสรร เงินคงเหลือ เงินใช้
จ่ายใน

โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

เงิน
อุดหนุน

(ค่า
จัดการ
ศึกษา) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

15. พัฒนา 
สนับสนุน 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตามกลยุทธ์ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มุ่งสู่ความส่าเร็จ รวมทั้งบรรลผุล
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาตาม
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาของส่านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีศักยภาพตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. โรงเรียนมรีะบบการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของโรงเรยีน 
 

120,270 - - 120,270 20,270 - - 20,270 83.15 16.85 

 




