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บทน ำ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 
ประวัติกำรก่อตั้ง 
 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในรัชกาลที่ ๙ เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้น เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว่าสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ถึงวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๓๑ เป็นเวลา ๔๒ ปี ๒๓ วัน 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีหมายก าหนดการจัดงาน พระราชพิธีรัชมังคลา
ภิเษกระหว่างวันที่ ๒, ๓ และ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ รวมทั้งสิ้น ๓ วัน พระราชพิธีนี้ รัฐบาลสมัย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และ ประชาชนชาวไทย ร่วมกันจัดขึ้น ดังปรากฏเป็นเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
รัฐบาลจัดตั้งโรงเรียนระดับสามัญศึกษาเพ่ือเป็นที่ระลึกในโอกาสมหามงคลนี้ มีดังนี้ 

1. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
2. โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก   อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
3. โรงเรียนไตรเขตประชาสมมัคคี  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
4. โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน 
5. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
6. โรงเรียนนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
7. โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. โรงเรียนไกรไนวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  
9. โรงเรียนน้ าพองพัฒนาศึกษา  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
10. โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ   
11. โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
12. โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
13. โรงเรียนปอพานพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
14. โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
15. โรงเรียนนาเยียศึกษา  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
16. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
17. โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  
18. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
19. โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
20. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ 
21. โรงเรียนพอกพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปรางค์ภู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
22. โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 
23. โรงเรียนรามวิทยา  รัชมงัคลาภิเษก  อ าเภอสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
24. โรงเรียนตาคงวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
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25. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
26. โรงเรียนไผ่ด าวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
27. โรงเรียนสะตอวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอเข้าสมิง  จังหวัดตราด 
28. โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว  รัชมังคลาภิเษก อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
29. โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
30. โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
31. โรงเรียนบางกล่ าวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ าเภอบางกล่ า  จังหวัดสงขลา 
32. โรงเรียนรชัมังคลาภิเษก บ้านโนนป่าเลา   จังหวัดอุบลราชธานี  
33. โรงเรียนรชัมังคลาภิเษก  บ้านนายอ   จังหวัดกาฬสินธิ์ 

 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งโรงเรียน 
  

๑. เพ่ือเป็นอนุสรณ์ปีรัชมังคลาภิเษก 
๒. เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตรำสัญลักษณ์ประจ ำกลุ่มโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
 
อัตลักษณ์  “คุณธรรมน าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ” 
 

เอกลักษณ์ “นักเรียนมีคุณธรรม  มีทักษะอาชีพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง”  

 
 

วิสัยทัศน ์(VISION) 
เทิดทนูสถาบัน สืบสานพระราชปณิธาน  สนองพระราชด าริ สถานศึกษามีคุณภาพ 

 

พันธกิจ (Mission) 
๑. สร้างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันแก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 
๒. ปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเป็น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ตามแนว

พระราชด าริ  
๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชปณิธานอย่างยั่งยืน 
๔. พัฒนาสภาพทางกายภาพของสถานศึกษาอย่างสมพระเกียรติ 
๕. ส านึกในคุณค่าของการเป็นครูและบุคลากรของพระราชา 
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๖. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ าและให้มีการเข้าถึงเครื่องมือ สื่อ และ             
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 
 
 
 
 

เป้าประสงค์(GOALS) 
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตส านึกและปฏิบัติตนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ

สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเป็น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ด าเนินชีวิต               

ตามแนวทางพระราชด าริ  
๓. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ตามพระราชปณิธานอย่างยั่งยืน 
๔. โรงเรียนมีสภาพทางกายภาพที่ สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่                     

อย่างสมพระเกียรติ 
๕. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีค่านิยมและแสดงออกถึงความส านึกในความเป็นครูของพระราชา 
๖. โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทุกโรงเรียนมีการจัด

การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายและระบบ ICT ส าหรับการศึกษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ 
๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรม สร้างจิตส านึกและปฏิบัติตนเป็น

ผู้น าในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่าง            

ของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพทางกายภาพที่ สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบทของ

พ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
๔. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรม รัก หวงแหนและ           

มีส่วนร่วมในการรักษาสถานศึกษาให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืน 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้มีวัฒนธรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็น

ครูของพระราชา  
๖. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธานของ

สถานศึกษา                            
๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่

ทันสมัยอย่างเพียงพอ 
๘. สร้างฐานเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตส านึกและปฏิบัติตนแสดงออกซึ่ง        
ความ จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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๒. ร้อยละผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเป็น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ                  
ด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ  

๓. โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทุกโรงเรียนมีคุณภาพ                        
ในจัดการศึกษาตามบริบทและพระราชปณิธานของสถานศึกษา 

๔. โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทุกโรงเรียนมีสภาพทาง
กายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 

๕. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีค่านิยมและแสดงออกถึงความส านึกในความเป็นครูของ
พระราชา 

๖. ร้อยละของโรงเรียนที่มีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
พัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
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ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลำภิเษก 

 

ชื่อโรงเรียน 
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน รวม

ทั้งสิ้
น ผบ. 

ครู  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 2 16 21 39 105 76 181 108 71 179 79 66 145 26 51 77 28 34 62 34 40 74 718 
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 13 5 19 13 11 24 10 18 28 16 12 28 16 12 28 10 8 18 21 16 37 163 
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1    51 27 78 37 31 68 36 38 74 43 46 89 28 26 54 22 33 55 418 
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 13 18 34 24 42 66 25 41 66 25 21 46 46 57 103 50 61 111 62 53 115 507 
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1 15 9 24 15 18 33 12 15 27 16 21 37 13 34 47 14 26 40 10 26 36 220 
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 1 2 10 13 8 6 14 10 7 17 10 17 27 9 4 13 12 11 23 12 11 23 115 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 10 16 27 28 35 63 42 33 75 41 33 74 30 23 53 21 27 48 21 25 46 360 
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 8 12 21 22 25 47 21 21 42 30 24 54 21 27 48 27 23 50 13 23 36 277 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 9 13 22 25 26 51 21 22 43 23 18 41 12 19 31 18 14 32 12 20 32 230 
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลาภิเษก 1 9 18 27 26 24 50 23 24 47 34 22 56 38 42 80 40 44 84 28 34 62 379 
โรงเรียนไผ่ด าวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 5 7 12 32 18 50 17 21 38 19 14 33 4 11 15 7 7 14 5 4 9 159 
โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 4 11 15 15 17 32 26 14 40 12 15 27 13 9 22 3 4 7 6 12 18 146 
โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภเิษก 2 12 19 33 65 35 100 65 58 123 67 67 134 42 54 96 66 54 120 42 51 93 666 
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 10 9 19 31 24 55 28 36 64 20 18 38 13 10 23 11 22 33 7 9 16 229 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 12 14 26 14 43 57 37 33 70 73 37 110 22 53 75 22 37 59 50 43 93 464 
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 2 14 17 31 35 41 76 39 34 73 46 54 100 43 46 89 50 36 86 48 62 110 534 
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 20 18 38 45 33 78 40 32 72 61 35 96 30 24 54 19 28 47 29 30 59 406 
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 8 11 19 22 25 47 25 17 42 21 14 35 8 11 19 10 11 21 9 29 38 202 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1 14 21 35 53 48 101 91 66 157 49 44 93 14 26 40 40 50 90 42 42 84 565 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 15 21 38 43 41 84 41 61 102 27 33 60 47 69 116 26 57 83 38 58 96 541 
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 3 14 27 41 72 67 139 57 58 115 51 52 103 31 87 118 28 68 96 31 65 96 667 
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 17 23 42 66 61 127 31 58 89 36 78 114 24 66 90 21 62 83 13 45 58 561 
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก 1 9 2 11 15 9 24 13 13 26 13 8 21 9 14 23 7 10 17 4 22 26 137 
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ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลำภิเษก (ต่อ) 

 

ชื่อโรงเรียน 
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน รวม

ทั้งสิ้
น ผบ. 

ครู  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 7 7 14 39 36 75 49 42 91 60 47 107 52 46 98 29 36 65 58 51 109 272 
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 20 18 38 30 48 78 31 30 61 78 360 108 27 33 60 36 55 91 28 35 63 461 
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 19 33 52 72 94 166 83 93 176 104 118 222 54 103 157 33 105 138 83 82 165 1024 

โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 11 17 28 20 26 46 31 19 50 37 36 73 19 24 43 20 34 54 20 31 51 317 
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 4 28 40 68 101 98 199 93 114 207 98 111 209 70 100 170 61 84 145 51 92 143 1073 

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 11 10 21 35 18 53 20 17 37 29 28 57 16 28 44 3 13 16 15 8 23 230 
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ ์รัชมังคลาภิเษก 2 15 24 39 54 63 117 48 64 112 48 54 102 13 63 106 47 66 113 34 54 88 638 
โรงเรียนบางกล่ าวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 6 10 16 15 22 37 12 22 34 14 21 35 6 9 15 6 8 14 2 8 10 145 
    802   2,348   2,375   2,461   2,048   1,918   1,966 12,841 
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โครงกำร  :  พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรชัมังคลาภิเษก 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖  :   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (แผนการศกึษาแห่งชาติ) 
ลักษณะโครงกำร :  โครงการใหม่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
ระยะเวลำด ำเนินกำร :  ปีงบประมาณ 2561 - 2565  
............................................................................................................................. ......................................... 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) 
ให้การศึกษาเป็นเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง ๔ (เป็นคนดี มี
วินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถ
เรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ 
รวมทั้งสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 จากจุดมุ่งหมายดังกล่าวการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกลไก
หลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษา การเรียนรู้และ
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ซึ่งมีทั้งหมด ๓๓ โรงเรียน กระจายตามภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทย  จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา-
ภิเษกขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก โดยเน้นจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต 
ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้(Lifelong Learning Society) 
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้(Supportive Learning Environment)ของกลุ่มโรงเรียน
ฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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๒ . วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการบริหารหลักสูตร  และงาน
วิชาการ  ด้านการบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  ด้าน
บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและด้านความดีเด่นของสถานศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   2. เพ่ือพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 

๓.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
จ านวน 33 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น 
   2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาพึงพอใจในคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก   
 

๔.  วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
๑. วางแผนเตรียมด าเนินการจัดประชุม 
    เขียนโครงการและกิจกรรมภายใน 
    กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง- 
    คลาภิเษก 

พฤษภาคม  
2560 

 
 
 

510,530- 
กลุ่มโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 

๒. ด าเนินการประชุมเขียนกิจกรรมใน  
    การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
    การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
    พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

มิถุนายน   
2560 

3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2565 

3. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน กรกฎาคม 2560 
รวม 510,530  

 
๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๖. งบประมำณ 
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 งบประมาณ      20,451,880 บาท 
 
 

ตารางแสดงรายการงบประมาณ 
 

กิจกรรม/รำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำย 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

รำยกำรจ่ำย 

รำยกำร 
รำคำต่อหน่วย

บำท) 
รวมเป็นเงิน

(บำท) 

๑. วางแผนเตรียมด าเนินการจัด
ประชุมเขียนโครงการและ
กิจกรรมภายในกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

โรงเรียนละ ๓ 
ท่าน 
ประกอบด้วย 
- ผู้บริหาร ๑ 
- รองฯ ๑ 
- หัวหน้าแผนฯ ๑ 
รวม 99 ท่าน 

1. ค่าพาหนะ (เหมา
จ่าย) 

3,000- 297,000- 

2. ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 2 มื้อ 
(250*2*109) 

250-  54,500- 

3. ค่าอาหารเบรก 3 มื้อ
(50*3*109) 

50 16,350- 

๒. ด าเนินการประชุมเขียน
โครงการและกิจกรรมในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

4. ที่พัก 2 คืน 
(600*2*109) 

600- 130,800- 

5. ค่าวัสดุ, เอกสาร 120 11,880 

๓. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การในแต่ละปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 

โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 

รัชมังคลาภิเษก 
๓๓ โรงเรียน 

   

   3.1  กิจกรรมเสริมสร้างความ
รักชาติ ท านุบ ารุง ส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา และ
เทิดพระเกียรติต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

   

  3.๒ กิจกรรมคุณธรรม   1,980,000 
  ๓.3 กิจกรรมสถานศึกษา
พอเพียง 

  6,600,000 

  3.๔ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  3,300,000 

  3.๕ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  445,500 

  3.๖ กิจกรรมสุขอนามัยดี ใต้ร่ม
พระบารมี   

  214,500 
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กิจกรรม/รำยละเอียด 
กำรใช้จ่ำย 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

รำยกำรจ่ำย 

รำยกำร 
รำคำต่อ

หน่วยบำท) 
รวมเป็นเงิน

(บำท) 

3.๗ กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์
โรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 

รัชมังคลาภิเษก 
๓๓ โรงเรียน 

  3,300,00 

3.๘ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียน  

  3,300,000 

3.๙ กิจกรรมตามพระราช
ปณิธาน พระราชด าริและพระ
บรมราโชวาท 

  1,300,000 

3.๑๐ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

  3,300,000 

3.๑๑ โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร ของโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

   

3.๑๒ โครงการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้และลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

   

3. สรุปประเมินผล  คณะท างาน    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,451,880 

 
๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก รัชมังคลาภิเษก  ๓๓ โรงเรียน 
 

๘. ผู้รับผิดขอบโครงกำร 
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 33 โรงเรียน 
 

๙. ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๑๐. กำรติดตำมประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีวัด และกำร

ประเมินผล 
เครื่องมือใช้วัดประเมินผล 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
    การพัฒนาคุณลักษณะตามมาตรฐาน 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
๒. คุณลักษณะอันพึง 
    ประสงค ์

๑. แบบประเมินโครงการ/ 
    กิจกรรม 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    ของผู้เรียน 
๓. แบบสอบถามความพึง 
    พอใจ 
 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาพึงพอใจใน 
    คุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
    พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก   
 

๒. แบบสอบถามความพึง 
    พอใจ 

 
๑๑. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. โรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่สูงขึ้น  
 

๑๒.  กำรประเมินผล 
 ๑. แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
๓. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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กำรน ำแผนกลยุทธ์สู่แผนงำน/โครงกำร 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลำภิเษก 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรและนักเรียน จัดกิจกรรม สร้ำงจิตส ำนึกและปฏิบัติตนเป็นผู้น ำในกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ  

      ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
กิจกรรมที่ ๑   เสริมสร้างความรักชาติ ท านุบ ารุง ส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนาและเทิดพระเกียรติต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ 

กิจกรรม พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกผู้บริหาร  
    คร ูและนักเรียนให้เกิดความ 
    รักและหวงแหนสถาบันชาติ  
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและ 
    นักเรียนมีส่วนร่วมในการ 
    ท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรม 
    ทางศาสนาที่ตนนับถือ 
 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและ 
    ปฏิบัติตนของผู้บริหาร คร ู
    และนักเรียนที่เป็นการ 
    แสดงออกถึงความจงรักภักดี 
    ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

1. ร้อยละของผู้บริหาร คร ู 
    และนักเรียนเกิดความรัก 
    และหวงแหนสถาบันชาติ 
2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
    และนักเรียนมีส่วนร่วมใน 
    การท านุบ ารุง ส่งเสริม 
    กิจกรรมทางศาสนาที่ตน 
    นับถือ 
3. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
    และนักเรียนปฏิบัติตนที่ 
    เป็นการแสดงออกถึงความ 
    จงรักภักดีต่อสถาบัน 
    พระมหากษัตริย์ 

100 
 
 
100 
 
 
 
 
100 

100 
 
 
100 
 
 
 
 
100 

100 
 
 
100 
 
 
 
 
100 

100 
 
 
100 
 
 
 
 
100 

100 
 
 
100 
 
 
 
 
100 

- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน 
  โรงเรียน 
 
- กิจกรรมส่งเสริมความรักและ 
  หวงแหนสถาบันชาติ (เช่น วนั 
   ชาติไทย วนัอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
   ฯลฯ) 
- กิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
- กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์ 
 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
รัชมังคลาภิเษก 
33 โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรและนกัเรียน จัดกิจกรรม สร้ำงจติส ำนึกและปฏิบัติตนเป็นผูน้ ำในกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภกัดีต่อสถำบันชำติ   
    ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 

กิจกรรมที่ ๒ โรงเรียนคุณธรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ 

กิจกรรม พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 ๖5 

1) เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน  
    ตระหนักรู้ เขา้ใจและมีกระบวนการคิด 
    อย่างมีเหตุผล ซมึซับคณุค่าแหง่ 
    คุณธรรมความดีอย่างเป็น  
    ธรรมชาติสรา้งความรูส้ึกผดิชอบ 
    ช่ัวดี และภูมิใจในการท าความดี 
2) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
    สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแหง่ 
    คุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก 
    หน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน 
    ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
    ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ  
    นักเรียนมีอุดมการณ์คณุธรรมใน 
    การพัฒนาในโรงเรียนคณุธรรม 
2) ร้อยละประสิทธิภาพของกลไก 
    และเครื่องมือในการปฏบิัต ิ
    คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันท้ัง 
    โรงเรียน 
3) ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่  
    พึงประสงค์ด้านความพอเพียง  
    ความกตัญญู และความซื่อสัตย์ 
    สุจริตในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
4) ร้อยละของนักเรียนพฤติกรรมที ่
    ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
5) ร้อยละของกระบวนการมีส่วนร่วม  
    และสร้างความรับผดิชอบจาก  
    ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
6) ร้อยละของความพึงพอใจองค์ 
    ความรู้นวัตกรรมด้านคณุธรรมฯ  
    และบูรณาการไว้ในช้ันเรียน 
7) ร้อยละของความพึงพอใจแหลง่ 

100 
 
 
100 
 
 
 
80 
 
 
 
80 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 

100 
 
 
100 
 
 
 
85 
 
 
 
85 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 

100 
 
 
100 
 
 
 
90 
 
 
 
90 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 

100 
 
 
100 
 
 
 
95 
 
 
 
95 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 

100 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 

- กิจกรรมพัฒนาผู้น า 
  เยาวชนด้านคุณธรรมสู ่
  สังคม 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมโครงงาน 
  คุณธรรม 
 

กลุม่โรงเรยีนเฉลิมพระเกยีรต ิ
รัชมังคลาภเิษก 
33 โรงเรียน 
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    เรียนรู้ด้านคณุธรรมฯ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ น้อมน ำแนวทำงโครงกำรตำมพระรำชด ำริและพระบรมรำโชวำทสู่กำรปฏิบัติ เป็นแบบอย่ำงของกำรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิต 
สำธำรณะ 

กิจกรรมที ่๓ ตามพระราชปณิธาน พระราชด าริและพระบรมราโชวาท 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด าเนินการ 61 62 63 64 65 
1. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนปฏิบัติตน 
    แนวทางตามพระราชปณิธาน  
     พระราชด าริและพระบรมราโชวาท  
    และเป็นแบบอย่างของการเป็น 
    คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
    มีจิตสาธารณะ 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในกลุ่ม 
    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง- 
    คลาภิเษก ให้มีความรักความสามัคค ี
    ตระหนักและเข้าใจ ถึงการด าเนิน 
    ชีวิตแบบพอเพียง 

     ร้อยละของผู้บริหาร 
คร ูบุคลากรและนักเรียน 
เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
พระราชด าริ 
 
 

80 80 80 90 90 1. ค่ายคนดี ศรีรัชมังคลาภิเษก  
    - อบรมวิทยากรแกนน า 
    - ค่ายคนดีศรีรัมังคลาภิเษก 
    - จัดและประเมินกิจกรรมรายงานผล 
   โครงการ 
2. ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก 
3. ครูดีไม่มีอบายมุข 
4. เชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติ 
    ตามพระราชปณิธาน พระราชด าริ  
    และพระบรมราโชวาท 
 
 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
รัชมังคลาภิเษก 
33 โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่  ๒ น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิต 
สาธารณะ 

กิจกรรมที่ ๔   สุขภาพอนามัยดี ใต้ร่มพระบารมี 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
    ในการดูแลสุขภาพ  
    และออกก าลังกาย 
    สม่ าเสมอ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก  
    สว่นสูง และมีสมรรถภาพ 
    ทางกายตามเกณฑ์  
 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกัน 
    ตนเองจากสิ่งเสพติด 
    ให้โทษและหลีกเลี่ยง 
    สภาวะที่เสี่ยงต่อความ 
    รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ   
    และปัญหาทางเพศ 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุข 
    นิสัยในการดูแลสุขภาพ  
    และออกก าลังกาย 
    สม่ าเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมี 
    น้ าหนัก ส่วนสูง และ 
    มีสมรรถภาพทางกาย 
    ตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ 
    สามารถป้องกันตนเอง 
    จากสิ่งเสพติดให้โทษ 
    และหลีกเลี่ยงสภาวะ 
    ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
    โรคภัย อุบัติเหตุ   
    และปัญหาทางเพศ 
 

80 
 
 
 
75 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
80 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
85 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
90 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
95 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมกำร (P)  
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา  
     โครงการฯ 
4.  จัดท ากิจกรรมน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงกิจกรรมและ 
    มอบหมายภาระงาน 
2. ด าเนินงานตามโครงการฯ  
    2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้เรียนอย่างน้อย 
          ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    2.2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    2.3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด และ 
          ตรวจหาสารเสพอย่างน้อยภาคเรียนละ  1 ครั้ง 
    2.4 จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก  
33 โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่  ๒ น้อมน ำแนวทำงโครงกำรตำมพระรำชด ำริและพระบรมรำโชวำทสู่กำรปฏิบัติ เป็นแบบอย่ำงของกำรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิต 

สำธำรณะ 
กิจกรรมที่ ๔   สุขภาพอนามัยดี ใต้ร่มพระบารมี (ต่อ) 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

 
 
 
 
 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมี 
    สุนทรียภาพด้าน 
    ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์/  
    กีฬา/นันทนาการตาม 
    ศักยภาพของตนเอง 

 
 
 
 
 

4. ร้อยละของผู้เรียนมี 
    สุนทรียภาพด้าน 
    ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์/  
    กีฬา/นันทนาการตาม 
    ศักยภาพของตนเอง 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

    2.5 กิจกรรมจราจรน้อย/ลูกเสือจราจร 
    2.6 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มี 
          สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี/ 
          นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ 
 

ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นิเทศติดตาม 
การด าเนินงาน และคอยอ านวยความ
สะดวก  ในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
กิจกรรมก าหนด 
 

ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 
1. สรุปประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
2. จัดท ารายงานโครงการฯน าเสนอ 
    ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ 2  น้อมน ำแนวทำงโครงกำรตำมพระรำชด ำริและพระบรมรำโชวำทสู่กำรปฏิบัติ เป็นแบบอย่ำงของกำรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำธำรณะ 

กิจกรรมที่ ๕     สถานศึกษาพอพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ  

กิจกรรม 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
61 62 63 64 65 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาน า 
    หลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
    ตามแนวพระราชด าริ 
    ของพระบาทสมเด็จ 
    พระปรมินทรมหา 
    ภูมิพลอดุลยเดช  
    (รัชกาลที ่9) มา 
    ถ่ายทอดความรู้ให้กับ  
    ผู้เรียน 
2. เพ่ือให้สถานศึกษา 
    พัฒนาคุณภาพเป็น 
    สถานศึกษาพอพียงที่ 
    มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
 
 

1. ร้อยละของโรงเรียน 
    ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
    พระเกียรติรัชมังคลา- 
    ภิเษก มีการจัดการศึกษา 
     ตามบรบิทและพระราช 
   ปณิธานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
2. ร้อยละของโรงเรียน 
    ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
    พระเกียรติรัชมังคลา- 
    ภิเษกมีคุณภาพเป็น 
    สถานศึกษาพอพียงสู่ 
    ความเป็นเลิศ 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 

ขั้นวำงแผน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดท ากิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเป็น 
    สถานศึกษาพอเพียง สู่ความเป็นเลิศ  
    และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1. จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ 
    สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. จัดกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้หลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
    บริบทของสถานศึกษา 
3. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
    พอเพียงให้กับชุมชน 
4. สร้างเครือข่ายประสานสัมพันธ์กับ 
    ชุมชนใหเ้ข้ามามีส่วนรว่มในการส่งเสริม 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 33 

โรงเรียน 
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      การเรียนรู้เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียงใน 
      สถานศึกษา/ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๒   น้อมน ำแนวทำงโครงกำรตำมพระรำชด ำริและพระบรมรำโชวำทสู่กำรปฏิบัติ เปน็แบบอยำ่งของกำรเป็นคนด ีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำธำรณะ 

กิจกรรมที่ ๕    สถานศึกษาพอพียง (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

3. เพ่ือให้สถานศึกษา 
    พัฒนาคุณภาพเป็น 
    ศูนย์การเรียนรู้ตาม 
    หลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

3. ร้อยละของโรงเรียนใน 
    กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
    พระเกียรติรัชมังคลา- 
    ภิเษกมีคุณภาพเป็น 
    ศูนย์การเรียนรู้ตาม 
    หลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 

5 10 15 20 25 ขั้นประเมินผล (C) 
     ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
 
ขั้นสรุปและรำยงำนผล (A) 
     รายงานผลการประเมินไปยัง
ผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะกรรมการ
แผนงานกลุ่มรัชมังคลาภิเษก 
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำโรงเรียนให้มีสภำพทำงกำยภำพที่สะอำด เรียบร้อย สวยงำม ปลอดภัยตำมบริบทของพ้ืนที่อย่ำงสมพระเกียรติ 
กิจกรรมที่ ๖ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
61 62 63 64 65 

     เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียน 
ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก มี
สภาพทางกายภาพที่สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม ตาม
บริบทของพ้ืนที่อย่างสม
พระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 

     ร้อยละของโรงเรียน
กลุ่ ม เฉลิ มพระ เกี ย รติ
รัชมังคลาภิเษกทุกโรงเรียน 
มีสภาพทางกายภาพที่
สะอาด เรียบร้อยสวยงาม 
ตามบริบทของพ้ืนที่อย่าง
สมพระเกียรติ 
 

80 80 80 90 90 1. กิจกรรม Zero Waste School 
    - แกนน า Zero Waste 
    - ธนาคารขยะ 
    - กิจกรรม 3Rs 
    - ขยะทองค าสร้างสื่อการสอน 
2. กิจกรรมสวนสมุนไพรท้องถิ่น กินได้  
    ใช้ประโยชน์, สร้างรายได้  
3. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 
33 โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำโรงเรียนให้มีสภำพทำงกำยภำพที่สะอำด เรียบร้อย สวยงำม ปลอดภัยตำมบริบทของพ้ืนที่อย่ำงสมพระเกียรติ 

กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนในโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

    โรงเรียนมีสภาพทาง
กายภาพท่ีสะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
ปลอดภัยตามบริบทของ
พ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

   ร้อยละของโรงเรียน ที่
มีสภาพทางกายภาพที่
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม ปลอดภัยตาม
บริบทของพื้นที่อย่างสม
พระเกียรติ ระดับ ดี 

80 85 90 95 100 ขั้นวำงแผน P 
1. ประชุมวางแผนกิจกรรม บรรจุลงใน 
    แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 

ขั้นด ำเนินงำน  (D) 
   - กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ (มุม,สวน,ซุ้ม,
หรือลาน)  เฉลิมพระเกียรติ 
   - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
   - กิจกรรมรักษาความสะอาดอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ  

โรงเรียนในโครงการเฉลิม
พระเกียรติรัชมัคลาภิเษก 

ทั้ง 33 แห่ง 



แผนยุทธศาสตร์กลุ่มโรงเรยีนเฉลมิพระเกียรตริัชมังคลาภิเษก 22 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

 

 

   - กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ 
   - กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า และประปา 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำโรงเรียนให้มีสภำพทำงกำยภำพที่สะอำด เรียบร้อย สวยงำม ปลอดภัยตำมบริบทของพ้ืนที่อย่ำงสมพระเกียรติ 

กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนในโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (ต่อ) 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

       ขั้นตรวจสอบ C  
   ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ   
 

ขั้นประเมินผลและรำยงำน (A) 
1. ประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ 

(มีการด าเนินการครบถ้วนตาม
กระบวนการหรือไม่  

   2. ผลการด าเนินการมีคุณภาพอย่างไร  
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วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

       มีผลผลิตอะไรบ้าง ฯลฯ) 
   3. รายงานผลการประเมินไปยัง 

คณะกรรมการแผนงานกลุ่ม 
รัชมังคลาภิเษก 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรม รัก หวงแหนและมีส่วนร่วมในกำรรักษำสถำนศึกษำ 
  ให้สมพระเกียรติอย่ำงย่ังยืน 
กิจกรรมที่ ๘ พัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชมัคลาภิเษก 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ 
    ก าลังใจ ความรัก 
    ความห่วงใย ความสัมพันธ์ 
   อันดีให้แก่ผู้บริหาร ครู  
   บุคลากร และนักเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร  

5. ร้อยละของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรและ
นักเรียน มีค่านิยม 
และแสดงออกถึง
ความส านึกในความ

80 85 90 95 100 ขั้นวำงแผน (Plan) 
1. ประชุมวางแผนกิจกรรม บรรจุลง 
    ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน         
    ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 

โรงเรียนในโครงการเฉลิม
พระเกียรติรัชมัคลาภิเษก 

ทั้ง 33 แห่ง 
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วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

   ครู บุคลากร และ นักเรียน   
  ให้มีความรู้   ความสามารถ 
   และมีจิตส านึกในการ 
  ปฏิบัติภารกิจทีร่บัผิดชอบ 
  ให้เกิดผลส าเร็จ ตาม 
  หลักการบริหารมุ่ง 
  ผลสัมฤทธิ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร  
    ครู บุคลากร และ 
    นักเรียน ปฏิบัติงาน 
   เต็มศักยภาพโดยยึดมั่น    
   

เป็นครูและคนของ
พระราชา ระดับ ดี 

ขั้นด ำเนินกำร  (D) 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
2. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ขั้นตรวจสอบ C  
     ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆ   
ขั้นประเมินผลและรำยงำน (A) 
     ประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ (มี
การด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ
หรือไม ่ 
     ผลการด าเนินการมีคุณภาพอย่างไร 
มีผลผลิตอะไรบ้าง ฯลฯ)  

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรม รัก หวงแหนและมีส่วนร่วมในกำรรักษำสถำนศึกษำ 
  ให้สมพระเกียรติอย่ำงย่ังยืน 
กิจกรรมที่ ๘ พัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  (ต่อ) 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

ในระเบียบวินัย ค่านิยม 
จ ร ร ย า บ ร ร ณ อ ย่ า ง มี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

      รายงานผลการประเมินไปยัง
คณะกรรมการแผนงานกลุ่มรัชมังคลา-
ภิเษก 
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วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรให้มีวัฒนธรรมในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สู่กำรเป็นครูของพระรำชำ 
 

กิจกรรมที่ ๙ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของโรงเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 
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1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  
    ครูและบุคลากร ของ 
    โรงเรียนในโรงเรียน  
    เฉลิมพระเกียรติรัชมัง 
    คลาภิเษกให้มี 
    วัฒนธรรมการท างาน 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและ 
   บุคลากร ของโรงเรียน 
   ในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรต ิ
   รัชมังคลาภิเษกได้รับ 
   การพัฒนาตนเองโดย 
   การอบรมสัมมนา 
   ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้ทั้งในและนอก 
   สถานศึกษา 

1. ร้อยละของผู้บริหาร    
    ครูและบุคลากร ของ 
    โรงเรียนในโรงเรียน 
    เฉลิมพระเกียรติ 
    รัชมังคลาภิเษก 
    มีวัฒนธรรมการท างาน 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของผู้บริหาร  
    ครูและบุคลากร ของ 
    โรงเรียนในโรงเรียน  
    เฉลิมพระเกียรติรัชมัง- 
    คลาภิเษกที่ได้รับการ 
    พัฒนาตนเองด้วยการ 
    อบรมสัมมนาศึกษาดู 
    งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

80 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. ด าเนินการ 
  3.1 จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทาง 
        วิชาการและน าเสนอผลงาน 
        ประจ าปี ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
        พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
  3.2 จัดกิจกรรมประชุมและศึกษาดู 
       งานของผู้บริหาร บุคลากรของกลุ่ม 
       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา 
       ภิเษก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   

     ตามมติที่ประชุมกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้มีคุณภำพเหมำะสมสอดคล้องกับบริบทและปณิธำนของสถำนศึกษำ 
 

กิจกรรมที่ ๑๐ พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
    การจัดการเรียนการ 
    สอนของครูตามบริบท 
    และพระราชปณิธาน 
    ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์
    ทางการเรียนของ 
    นักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของครโูรงเรยีน 
    กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 
    รัชมังคลาภิเษก ทุก 
    โรงเรยีนมีการด าเนินการ 
    พัฒนาคุณภาพใน 
    การจัดการศึกษาตาม 
    บริบทและพระราช 
    ปณิธานของสถานศึกษา 
 
2. ร้อยละของนักเรียน 
    กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
    พระเกียรติรัชมังคลา 
    ภิเษก ทุกโรงเรียน มี 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที ่
   เพ่ิมข้ึนจากปีฐาน 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 
    ที ่21 
2. กิจกรรมการจัดท าคลังข้อสอบ 
    ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ DLIT 
3. กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
4. กิจกรรมพัฒนาการวัดและ 
    ประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก  
33 โรงเรียน 

กลยุทธ์ที ่ ๗   พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพเหมำะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธำนของสถำนศึกษำ 
 

กิจกรรมที่ ๑๑  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ 
    นักเรียนมีความรัก                      
    และเห็นคุณค่าของ 
    พรรณไม้ 
2. เพ่ือใหโ้รงเรียนเป็นแหล่ง 
     รวบรวมพรรณไม้ข้อมูล 
    พรรณไม้ และการเก็บ 
    รักษา เพ่ือประโยชน์ 
    ทางการศึกษา  และ    
    เผยแพร่สู่ภายนอก 
3. เพ่ือใช้เป็นแหล่ง 
    พักผ่อน 
4. เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนรู ้

1. ร้อยละของนักเรียนที่ 
    มีความรักและเห็น 
    คุณค่าของพรรณไม้  
2. ร้อยละของพรรณไม้ 
    ข้อมูลพรรณไม้ที่ 
     โรงเรยีนรวบรวมเพ่ือ 
    ประโยชน์ทางการศึกษา  
    และเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 
3. ร้อยละของผู้เข้ามาใช้ 
    สวนพฤกษศาสตร์ 
     โรงเรยีนเป็นที่พักผ่อน 
    หย่อนใจ 
4. ร้อยละของกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ที่ใชส้วน 
      พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
    เป็นสื่อจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 

80 
 
 
80 
 
 
 
 
80 
 
 
80 

85 
 
 
85 
 
 
 
 
85 
 
 
85 

90 
 
 
90 
 
 
 
 
90 
 
 
90 

95 
 
 
95 
 
 
 
 
95 
 
 
95 

100 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
 
 
100 

ขั้นวำงแผนกำรด ำเนินกำร 
1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอขออนุมัติกิจกรรม  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ขั้นด ำเนินกำร 
1. กิจกรรมส ารวจท าทะเบียน/ 
   ป้ายชื่อประจ าต้นไม้ที่มีอยู่เดิม 
2. กิจกรรมปลูกพรรณไม้ท้องถิ่น 
    ในโรงเรียน 
3. กิจกรรมโครงงานพฤกษศาสตร ์
    โรงเรียน 
ขั้นประเมินผล 
1. ประเมินผล สรุปการด าเนินกิจกรรม 
2. รายงานผลการประเมินต่อกลุ่มรัชมัง-   
    คลาภิเษก 
 

สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
เฉลิม 

พระเกียรติ 
รัชมังคลาภิเษก 
33  โรงเรียน 

 

กลยุทธ์ที ่ ๗   พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพเหมำะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธำนของสถำนศึกษำ 
 

กิจกรรมที ่๑๑  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ต่อ)         
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วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

5. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ 
    เปรียบเสมือนเป็น 
    ครูที่พูดไม่ได้ 

5. ร้อยละของนักเรียนที่ 
    เข้าใช้สวนพฤกษศาสตร ์
    โรงเรียนเป็นแหล่ง 
    เรียนรู ้

80 85 90 95 100 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   - ผู้รับผิดชอบกิจกรรมน าผลที่ได้มา
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
องค์กรต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที ่ ๘   สร้ำงฐำนเครือข่ำยแห่งกำรเรียนรู้ด้วยระบบ ICT ที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กิจกรรมที่ ๑๒   สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยปีงบประมำณ  

กิจกรรม 
 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
61 62 63 64 65 

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายแห่ง 
    การเรียนรูล้ดความเหลื่อมล้ า 
    ทางการศึกษา และ 
    พัฒนาโรงเรียนเฉลิม 
    พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
   ด้วยระบบ ICT ที่สามารถ 
   เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ร้อยละของโรงเรียนที่มี 
   ระบบ ICT ที่มีประสิทธภิาพ   
   ส าหรบัการสร้างเครือข่าย 
   การเรียนรู้ และพัฒนา 
   โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรต ิ
   รัชมังคลาภิเษก 
(สอดคล้องกับของ  สพฐ) 

80 85 90 95 100 ขั้นวำงแผนกำรด ำเนินกำร 
1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอขออนุมัติกิจกรรม  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ขั้นด ำเนินกำร 
1. กิจกรรมการสร้างชุมชน 
    การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  
    การศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
3. กิจกรรมห้องเรียน ICT 
ขั้นประเมินผล 
1. ประเมินผล สรุปการด าเนิน 
    กิจกรรม 
2. รายงานผล 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมน าผลที่ได้มา
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
องค์กรต่อไป 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก  33  

โรงเรียน 
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งบประมำณแผนยุทธศำสตร์ 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติรัชมังคลำภิเษก 

 
ที ่ กลยุทธ์ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรม สร้างจิตส านึกและปฏิบัติตนเป็นผู้น าใน 

               การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๑,๙๘๐,๐๐๐  

2 กลยุทธ์ที่ ๒ น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่าง             
               ของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 

๗,๓๐๗,๕๐๐  

3 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพทางกายภาพที่ สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที ่
               อย่างสมพระเกียรติ 

๙,๙๐๐,๐๐๐  

4 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรม รัก หวงแหนและ            
               มีส่วนร่วมในการรักษาสถานศึกษาให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืน 

3,300,000  

5 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้มีวัฒนธรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็นครูของ 
               พระราชา  

๐  

๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธานของสถานศึกษา                            3,300,000  

๗ กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่าง 
               เพียงพอ 

445,500  

๘ กลยุทธ์ที่ ๘ สร้างฐานเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11,616,000  

รวมทั้งสิ้น 37,846,000  



แผนยุทธศาสตร์กลุ่มโรงเรยีนเฉลมิพระเกียรตริัชมังคลาภิเษก 

  

กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ รัชมังคลำภิเษก 
 
กิจกรรม ที่ ๑  เสริมสร้างความรักชาติ ท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ 

เทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธ์ที่ ๑    ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คร ูบุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่                                                                                         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก                                      
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก                                             
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
๑.หลักกำรและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธ ารงรักษาให้คง
อยู่ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นยังมีศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรักชาติ ท านุบ ารุง 
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตส านึก
ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เกิดความรักในชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สืบสานพระราชปณิธาน และโครงการในพระราชด าริ อันเป็นการด ารงไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของประเทศ  
 

 ๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกผู้บริหาร คร ูและนักเรียนให้เกิดความรักและหวงแหนสถาบันชาติ  
๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๒.๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกและปฏิบัติการตน ของผู้บริหาร คร ูและนักเรียนที่เป็นการแสดงออกถึงความ 
      จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

 

๓.  เป้ำหมำย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๑) ครู และบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จ านวน  ๓๓  โรงเรียน 
๒) นักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จ านวน  ๓๓  โรงเรียน 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๑) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเกิดความรักและหวงแหนสถาบันชาติ 

  ๒) ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
  ๓) ผู้บริหาร ครูและนักเรียนปฏบิัติตนที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย์ 
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๔.  วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน 
๑. ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ 
    ของกิจกรรม 
๒. เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
๓.  แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
    ใน โรงเรียน 
๕.กิจกรรมส่งเสริมความรักและ    
   หวงแหนสถาบันชาติ(เช่น วันชาติไทย  
   วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การแต่งกาย  
   ฯลฯ)  
๖. กิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๗. กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวสถาบัน 
    พระมหากษัตริย์ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
๘. ติดตามผลการด าเนินงานราย 
    กิจกรรม เทียบกับเป้าหมาย และ 
    สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
๙. วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
๑๐. จัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไข 
๑๑. เสนอผลงานต่อผู้บริหาร 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- กลุ่มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
รัชมังคลาภิเษก 

 

๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

๖.   งบประมำณ 
  - งบประมาณสนับสนุน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  จ านวน.........-............ บาท   
๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก  ๓๓ โรงเรียน 
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๘.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     ๘.๑ กลุ่มเฉลิมโรงเรียนพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  ๓๓  โรงเรียน 
    ๘.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๘.๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด และประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑. ร้อยละของผู้บริหาร คร ูและ 
    นักเรียนเกิดความรักและ 
    หวงแหนสถาบันชาติ 
๒. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ 
    นักเรียนมีส่วนร่วมในการ 
    ท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรม 
    ทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๓. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ 
    นักเรียนปฏิบัติตนที่เป็นการ 
    แสดงออกถึงความจงรักภักดี 
    ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
3. ประเมินโครงการ 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินโครงการ 

 
๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน รักและหวงแหนสถาบันชาติ  
๑๐.๒ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๑๐.๓ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

 

ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้
จ่ำย 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 

๑.  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
    ในโรงเรียน 
๒. กิจกรรมส่งเสริมความรัก 
    และหวงแหนสถาบันชาติ  
    (เช่น วันชาติไทย วัน 
    อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
    การแต่งกาย ฯลฯ)  
๓. กิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๔. กิจกรรมวันส าคัญเก่ียว 

ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  แ ล ะ
นักเรียน กลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 
รัชมังคลาภิเษก จ านวน  
๓๓  โรงเรียน 

งบด าเนินงาน - - 
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    สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
กิจกรรมที่ ๒       โรงเรียนคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑    ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คร ูบุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่                                                                                           
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก                                       
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก                                             
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
  โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการด าเนินงานเพ่ือ
สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับ
เยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการ
ของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ์"เพ่ิมข้ึน" ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
ด้วยความส าคัญดังกล่าว กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรมนี้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึม

ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี 
  ๒.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง 
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๓.  เป้ำหมำย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

1) ครู และบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก จ านวน  ๓๓  โรงเรียน 
2)  นักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  รัชมังคลาภิ เษก จ านวน  ๓๓  โรงเรียน 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

  1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเกิดตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท าความดี 
  2) ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง 
 

๔.  วิธีด ำเนินกำร 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน 
๑. ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์  
    ของกิจกรรม 
๒. เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
๓. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน 
๔. กิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชนด้าน 
    คุณธรรมสู่สังคม 
๕. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
๖. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
๗. ติดตามผลการด าเนินงานราย 
    กิจกรรม เทียบกับเป้าหมาย และ 
    สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
๘. วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรม 
๙. จัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไข 
๑๐. เสนอผลงานต่อผู้บริหาร 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

  

 

๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

๖.   งบประมำณ 
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  -  ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น  จ า ก ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น   
  จ านวน    ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก  ๓๓ โรงเรียน 

๘.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 กลุ่มเฉลิมโรงเรียนพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก  ๓๓  โรงเรียน 
 8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด และประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑. ร้อยละของผู้บริหาร คร ูและ 
    นักเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมใน 
    การพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
๒. ร้อยละประสิทธิภาพของกลไกและ 
    เครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรม 
    จริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน 
๓. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ 
    พึงประสงค์ด้านความพอเพียง  
    ความกตัญญ ูและความซื่อสัตย์ 
    สุจริตในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ 
    ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
๕. ร้อยละของกระบวน การมีส่วนร่วม  
    และสร้างความรับผิดชอบจาก 
    ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
๖. ร้อยละของความพึงพอใจองค์ 
    ความรู้นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ  
    และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
๗. ร้อยละของความพึงพอใจ 
    แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
3. ประเมินโครงการ 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินโครงการ 

 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเกิดตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ

คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี 
  2. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง 
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ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยละเอียด
กำรใช้จ่ำย 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 

๑. กิจกรรมพัฒนาผู้น า 
    เยาวชนด้าน 
    คุณธรรมสู่สังคม 
 

นั ก เ รี ยนแกนน า  กลุ่ ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
รัชมังคลาภิเษก จ านวน  
๓๓  โรงเรียน 

งบ
ด าเนินงาน 

๑๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
    ส าหรับผู้บริหาร 
    และครู 
 

ผู้บริหาร ครูและบุคคลากร 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
จ านวน ๓๓ โรงเรียน 

งบ
ด าเนินงาน 

๑๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
    ส าหรับนักเรียน 

นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
จ านวน ๓๓ โรงเรียน 

งบ
ด าเนินงาน 

๓๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ 

4. กิจกรรมโครงงาน 
    คุณธรรม 

ผู้บริหาร คร ูและนักเรียน 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
จ านวน ๓๓  โรงเรียน 

งบ
ด าเนินงาน 

๑๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์กลุ่มโรงเรยีนเฉลมิพระเกียรตริัชมังคลาภิเษก 
40 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๓ สุขภาพอนามัยดีใต้ร่มพระบารมี 
กลยุทธ์ที่ ๒    น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรม

ราโชวาทสู่การปฏิบัติ  เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 

ลักษณะกิจกรรม           กิจกรรมใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
ระยะเวลาในการด าเนินการ    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

 
 
๑ . หลักกำรและเหตุผล 
        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการทางการแพทย์  และสุขภาพ
อนามัย การให้ความรู้เฝ้าระวังตลอดจนการดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจาก
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทาง
สังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อ
สุขภาพได้ 
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลใน
ครอบครัว รวมทั้งการแสดงออกที่เหมาะสมของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  
โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
 

๒ . วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
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      โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
      2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการตามศักยภาพของ 

      ตนเอง 
 
 
 
๓.  เป้ำหมำย  
     ๓.๑  เชิงปริมำณ  

 3.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
   3.1.2 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
   3.1.3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

  สภาวะที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
  3.1.4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/นันทนาการ 

ตามศักยภาพของตนเอง 
    ๓.๒ เชิงคุณภำพ 

3.2.1 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

3.2.2 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

3.2.3 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ 
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  

3.2.4 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง 
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน คร ูและผู้อ่ืน มีสุนทรียภาพ 

 
๔ .  วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)  
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาและ ส านักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ศึกษาผลการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา  
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
    ในการพัฒนาโครงการฯ 
4. จัดท ากิจกรรมน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงกิจกรรม 
    และมอบหมายภาระงาน 

 
 

1 ต.ค. 2560 
 –  

15 ต.ค. 2560 
 
 
 
 

15 ต.ค. 2560 
 – 22 ต.ค.2560 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
กลุ่ ม โ ร ง เ รี ย น
เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 
33 โรงเรียน 
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2. ด าเนินงานตามโครงการฯ  
    2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้เรียนอย่าง 
          น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    2.2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

 
เดือนพฤษจิกายน 

2560 
เดือนธันวาคม 

2560 

 
 
- 
 
- 

 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
2.4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด  
      และตรวจหาสารเสพอย่างน้อย 
      ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 
2.5 กิจกรรมจราจรน้อย/ลูกเสือจราจร 
2.6 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ   
      ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/ 
      นันทนาการ 
ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 
    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นิเทศติดตาม การ
ด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก  ใน
การด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่กิจกรรมก าหนด 
ขั้นประเมินและรำยงำนผล (A) 
1. สรุปประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
2. จัดท ารายงานโครงการฯน าเสนอฝ่ายบริหาร 

ธ.ค. 2560 
มิ.ย. 2560 

 
 

ต.ค.60–ก.ย. 61 
ต.ค. 2560 

– 
ก.ย. 2561 

 
ต.ค. 2560 

– 
ก.ย. 2561 

 
 

ส.ค.-ก.ย. 
2561 

 
 

99,000 
 
 
16,500 
 
- 
 
99,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 

๕. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
     1 ตุลาคม 2560  - 30 กันยายน 2561 (ทั้งหมด 5 ปี 2561-2565) 
 

๖. งบประมำณ  
  214,500 บาท 
 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
               กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 33 โรงเรียน 
 

๘. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    8.1 โรงพยาบาลรัฐ 
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    8.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
    8.3 สถานีต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัย 
    ในการดูแลสุขภาพ และออก 
    ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก  
    ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 
    ทางกายตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ 
    ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด  
    ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ 
    ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
    โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
    ทางเพศ 
4. ร้อยละของผู้เรียนมี 
    สุนทรียภาพด้านศิลปะ  
    ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/ 
    นันทนาการตามศักยภาพ 
    ของตนเอง 

1. สถิติการใช้สถานที่/อุปกรณ์ 
    กีฬา 
 
2. รายงานข้อมูลสุขภาพผู้เรียน 
    รายบุคคล 
3. รายงานผลการวัดสมรรถภาพทางกาย 
4. รายงานผลการตรวจสารเสพติด 
    ในโรงเรียน 
5. รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
    ของต ารวจประจ าโรงเรียน 
6. สมุดเยี่ยมของโรงเรียน 
7. รายงานการจัดกิจกรรม 
    ส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน 
    ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/  
    กีฬา/นันทนาการ 

1. แบบเก็บข้อมูล 
 
 
2. แบบรายงานสุขภาพ/ 
    สมรรถภาพทางกายประจ าปี 
 
3. แบบรายงานผลการตรวจสาร 
    เสพติดในโรงเรียน 
4. สมุดตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ 
    ต ารวจประจ าโรงเรียน 
 
5. แบบส ารวจความพึงพอใจใน 
    การจัดกิจกรรมและรายงาน 
    การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
    สุนทรียภาพด้านศิลปะ  
    ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/ 
    นันทนาการ 

 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
10.1 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ 

    ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
10.2 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 

    ทางกายตามเกณฑ์  
10.3 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 

    ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
10.4 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง 
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    เหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน คร ูและผู้อ่ืน มีสุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 

ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 

1. ของที่ระลึกของวิทยากร นักเรียนทั้งหมด 
ในกลุ่มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 

 
งบ

ด าเนินงาน 

500 16,500 

2. อุปกรณ/์วัสดุ กีฬา นักเรียนทั้งหมด 
ในกลุ่มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 

งบ
ด าเนินงาน 

3,000 99,000 

3. อุปกรณ์/วัสดุ ดนตรี/นาฏศิลป์/
นันทนาการ 

นักเรียนทั้งหมด 
ในกลุ่มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 

งบ
ด าเนินงาน 

3,000 99,000 

รวม ๒๑๔,๕๐๐ 
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กิจกรรมที่ ๔  สถานศึกษาพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2  น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ 
    เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 33 โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 33 โรงเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ 2561 - 2565 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที ่9) 
มีพระราชด ารัสเพื่อเป็นการชี้แนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 25 ปี ซึ่งหากชนในชาติเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยน้อมน าแนวพระราชด ารัสมาใช้ในการด าเนินชีวิตด้วยความตั้งใจแล้วทั้งประชาชนและชาติ
ไทย ก็จะสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใต้ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ก็
ตาม ในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้นใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 ได้ก าหนดแนวนโยบายการพัฒนาประเทศโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งให้ประชาชนในประเทศมีความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มี
ความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพและที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม 
มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด จากหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยแก้ปัญหาทางสังคม 
ของไทยในขณะนี้ได้ คือ ช่วยให้ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในส่วน
ของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ในข้อที่  1 คือ การเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมน าความรู้   สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาและใน
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติไว้ในข้อ 2 คือ น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การ
ปฏิบัติ  ซึ่งเป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะดังจะเห็นได้ว่า การ
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  ฉะนั้นสถาบันต่างๆ ในสังคม
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จ าเป็นต้องท าหน้าที่ขับเคลื่อน จึงจะบังเกิดความส าเร็จ และสถาบันที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการน าหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ คือ สถาบันการศึกษาโรงเรียนถือเป็นสถาบันทางการศึกษาหนึ่งที่มี
บทบาทหน้าที่ในการวางรากฐานทางสังคม  มีหน้าที่ในการพัฒนาคนให้ไปสู่สังคม หากโรงเรียนท าหน้าที่
บทบาทที่ดีมีคุณภาพแล้วจะส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีความสงบสุข อีกทั้งโรงเรียน ยัง
สามารถที่จะขับเคลื่อนหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  
นักเรียนตระหนักในความส าคัญเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันพร้อมทั้ง
สามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีการจัด
การศึกษาตามบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
 3.1.2 ร้อยละ 30 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีคุณภาพเป็น
สถานศึกษาพอพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 3.1.3 ร้อยละ 5 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีคุณภาพเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จ านวน 33 โรงเรียนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช (รัชกาลที ่9) มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 
 3.2.2 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จ านวน 33 โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 3.2.3 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จ านวน 33 โรงเรียนเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔. วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดท ากิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเป็น 

 
พ.ค. 60 

 

- 
 
 

โ ร ง เ รี ย น เฉลิ มพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก 
33 โรงเรียน 
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    สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษา 
    พอเพียงสู่ความเป็นเลิศ และเป็น 
    ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน 
    การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. จัดกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้หลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
    บริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.60 
ถึง 

มี.ค.61 
 

 

 
 
 
 

โรงเรียนละ 
200,000 

บาท 
จ านวน 

33 โรงเรียน 
เป็นเงิน 

6,600,000 

๔. วิธีด ำเนินกำร (ต่อ) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ 
    เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน 
4. สร้างเครือข่ายประสานสัมพันธ์กับ 
    ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการ  
    ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่าง 
    พอเพียงในสถานศึกษา/ชุมชน 
ขั้นประเมินผล (C) 
       ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ  
ขั้นสรุปและรายงานผล (A) 
     รายงานผลการประเมินไปยัง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และ
คณะกรรมการแผนงานกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.61 
 
 

มี.ค.61 

  

 

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปีงบประมาณ 2561 - 2565 
 

๖. งบประมำณ 
    งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 6,600,000 บาท 
(หกล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 33 โรงเรียน 
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๘. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
8.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 33 โรงเรียน 
8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด และประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1. ร้อยละของโรงเรียนในกลุ่ม 
    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
    รัชมังคลาภิเษก มีการจัด 
    การศึกษาตามบริบทและ 
    พระราชปณิธานของ 
    สถานศึกษา 
 

1. การสอบถาม 
2. การประเมิน 
3. จ านวนรางวัลที่ไดรับ 
 
 
 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน 
3. แบบรายงานการได้รับรางวัล 
 
 

๑๐.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

2. ร้อยละของโรงเรียนในกลุ่ม 
    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
    รัชมังคลาภิเษกมีคุณภาพ 
    เป็นสถานศึกษาพอพียงสู่ 
    ความเป็นเลิศ 
3. ร้อยละของโรงเรียนในกลุ่ม 
    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
    รัชมังคลาภิเษกมีคุณภาพ 
    เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
10.1 สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
        พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 
10.2 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
10.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย เป้ำหมำย 
(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 

สถานศึกษาพอเพียง 33 โรงเรียน 
งบ

ด าเนินงาน 
200,000 6,600,000 
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กิจกรรมที ่๕ กิจกรรมตามพระราชปณิธาน พระราชด าริและพระบรมราโชวาท 

กลยุทธ์ที่ ๒  น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ  

เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  

ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการน้อมน าแนวทาง
โครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ  เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิพล  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ นั้น ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ต้องการให้
ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก ทั้ง ๓๓ โรงเรียน ให้เป็นแบบอย่างของคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมงัคลาภิเษก  จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมตามพระราชด าริและพระ

บรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะขึ้น 

เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร คร ูและผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษกเป็นแบบอย่างของการ

เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ ตามแนวทางพระราชด าริสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
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๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิรชัมัง-   

       คลาภิเษกเป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 

๒.๒  เพ่ือพัฒนาและสร้างเครือข่ายเยาวชนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก ให้เป็นคนดี     

       มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ และด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ 
 

๓. เป้ำหมำย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 

-  ร้อยละ ๑๕ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ

รัชมังคลาภิเษก รับรางวัลเชิดชูเกียรติแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิต

สาธารณะ 

       -  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนเครือข่ายเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนคน

ดีศรีรัชมังคลาภิเษก มีภาวะความเป็นผู้น า เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ และ

ด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ 
 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 

-  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก

เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 

-  เครือข่ายเยาวชนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ในการสร้างความ
สมัครสมานสามัคคี มีภาวะความเป็นผู้น า เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ และ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ 

 

๔. วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมประเมินผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น 

และครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก 

           -  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง  

              แผนการด าเนินการและสร้างเกณฑ์ 

              การประเมิน 

           -  แต่ละโรงเรียนประเมินเพ่ือคัดเลือก 

 ตุลาคม ๒๕๖๐ – 

กันยายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

กลุ่มโรงเรียน

เฉลิมพระ

เกียรติรัชมัง

คลาภิเษก 
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ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

              ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษกที่เป็น 

              แบบอย่าง 

           -  ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น และครูดี 

              ศรีรัชมังคลาภิเษก รับรางวัลเชิดชู 

              เกียรต ิ

- ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

๒. กิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดีศรี

รัชมังคลาภิเษก 

- ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 

- จัดอบรมวิทยากรแกนน า 

- จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชน

คนดีศรีรัชมังคลาภิเษก 

- ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ

ด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ตุลาคม ๒๕๖๐ – 

กันยายน ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

๔๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มโรงเรียน

เฉลิมพระ

เกียรติรัชมัง

คลาภิเษก 

 

๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 

๖. งบประมำณ 
 

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย งบประมำณที่

ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

๑. กิจกรรมประเมินผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น 

และครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก 

๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ 

  ๒. กิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดีศรี 

      รชัมังคลาภิเษก 

๔๕๐,๐๐๐ - ๓๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
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                                   รวม ๔๙๐,๐๐๐ - ๓๖๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 
 

 

๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

 ๗.๑  โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

   

๘.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
                - 

 

 

๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

๑.  ร้อยละ ๑๕ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

รัชมังคลาภิเษก รับรางวัลเชิดชูเกียรติแบบอย่าง

ของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิต

สาธารณะ  

- ประเมินผู้บริหารดีเด่น 

 

- ประเมินครูดีศรีรัชมัง

คลาภิเษก 

- จ านวนผู้บริหารและครูที่

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

- แบบประเมินผู้บริหาร

ดีเด่น 

- แบบประเมินครูดีศรี

รัชมังคลาภิเษก 

- รายงานผลผู้บริหารและ

ครูที่ได้รับรางวัลเชิดชู

เกียรติ 

๒.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนเครือข่ายเยาวชนที่

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดีศรี

รัชมังคลาภิเษก มีภาวะความเป็นผู้น า เป็นคนดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ และ

ด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- ประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

 

 

 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

          
๑๐.๒   เกิดเครือข่ายเยาวชน ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ในการสร้างให้มี 

         ความรัก สมัครสมานสามัคค ีมีภาวะความเป็นผู้น า ตระหนักและเข้าใจถึงการด าเนินชีวิต 
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         ตามแนวทางพระราชด าริและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด  เรียบร้อย สวยงาม  
    ปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
ผู้รับผิดชอบ           กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
  มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดทั้งในฐานะที่เราเป็น
ส่วนหนึ่งขงธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการด ารงชีวิต  จึงอาจ
กล่ าวถึ งความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ได้ ว่ า  เป็นแหล่ งที่ มาของวัตถุดิบและผลิตผล 
เป็นที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ช่วยเกื้อกูลให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ ให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ 
เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ อ่ืน ๆ ดังนั้น บริการต่าง ๆ ที่มนุษย์เราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงช่วยให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ และสามารถท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่
ภ า ย ใ ต้ เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง ก า ร รู้ จั ก ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ อ ย่ า ง ช า ญ ฉ ล า ด  
  ดังนั้นกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกจึงเห็นความส าคัญให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกด าเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึน 
 

 ๒.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
 

๓.  เป้ำหมำย 
     ๓.๑  เชิงปริมำณ 
  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ
อนุ รั กษ์ ธ ร ร มช าติ แ ล ะสิ่ ง แ ว ดล้ อม  โ ดยมี ตั ว ชี้ วั ด ค ว ามส า เ ร็ จ ใ นปี ง บประมาณ  ๒๕๖๑  
ที่ก าหนดให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จ านวน ๒๖ โรงเรียน ด าเนิน
โครงการตามเป้าหมายและขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
     ๓.๒  เชิงคุณภำพ 
  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมกำร 
1. ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ 
    ความต้องการ/ทางเลือกในการ 
    ด าเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด ำเนินงำน 
- สมัคร/อบรม/ทบทวน/ ประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจรูปแบบ แนวการปฏิบัติตาม
กิจกรรม 
๑. Zero waste schoool 
 - แกนน า Zero waste  
   (คัดเลือก/รับสมัคร/อบรม/แต่งตั้ง) 
 - ธนาคารขยะ 
 - กิจกรรม ๓Rs (Redue การลดใช้) 
   (Reuse การใช้ซ้ า) (Recycleการแปรรูป 
   และน ามาใช้ใหม่) 
 - ขยะทองค าสร้างสื่อ 
   (คร ูนักเรียนน าวัสดุเหลือใช้มาจัดท า 
   สื่อในการเรียนการสอน ฯลฯ) 
๒. กิจกรรมสวนสมุนไพรในท้องถิ่น  
    กินได้ ใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ 
๓. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม (ปลูกป่า,ฟ้ืนฟูป่า 
    ชายเลน,สร้างฝายน้ าล้น,เก็บขยะ,ปลูก 
    หญ้าแฝก ฯลฯ) 
ขั้นติดตำมผล 
 - โรงเรยีนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
   รัชมังคลาภิเษก มีการติดตาม  
   ตรวจสอบตามแผนงานภายในโรงเรียน 
ขั้นสรุปผล 
 - สรุปและประเมินผลโครงการ 
 - รายงานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
   รัชมังคลา-ภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ต.ค. ๖๐ 
ถึง 

๓๐ ก.ย. ๖๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 

กลุ่มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา-
ภิเษก 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
๖. งบประมำณ 
     ๖,๖๐๐,๐๐๐ (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) 
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๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 

๘. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2. กรมป่าไม ้     
    3. องค์การริหารส่วนท้องถิ่น    
    4. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  
    5. กรมท่ีดิน   
    6. ชุมชน 
        ฯลฯ 
 

๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด และประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

ร้อยละของโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษกที่ด าเนินโครงการ 
 

1. การสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การส ารวจ 
4. การประเมินความส าเร็จ 
5. การประเมินความพึงพอใจ 
    ของโรงเรยีนที่ด าเนินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
3. แบบส ารวจ 
4. แบบประเมินความส าเร็จ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจ  
   ของโรงเรียนที่ด าเนินโครงการ 

 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       ๑๐.๑ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด  

     เรียบร้อย สวยงามปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
       ๑๐.๒ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีสวนสมุนไพรที่น าใช้ประโยชน์ได้จริง 
       ๑๐.๓ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกได้ด าเนินงานตามพระราชปณิธาน 

     ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย เป้ำหมำย 

(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 

ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 

๑. Zero waste schoool 
- แกนน า Zero waste  
 - ธนาคารขยะ 
 - กิจกรรม ๓Rs 
 - ขยะทองค าสร้างสื่อ 

๓๓ โรงเรียน ค่าวัสดุ ๑๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ 

๒. สวนสมุนไพรในท้องถิ่น  
    กินได้ ใช้ประโยชนส์ร้างรายได ้

๓๓ โรงเรียน ค่าวัสดุ ๕๐,๐๐๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐ 

๓. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ๓๓ โรงเรียน ค่าวัสดุ ๕๐,๐๐๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐ 
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กิจกรรมที่ ๗       การพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย  
                      ตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ  2561 - 2565 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพอันได้แก่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและ
ปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  `เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก จึงด าเนินกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกขึ้น    
โดยด าเนินการจัดปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ    ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนางานอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นตามหลักสูตร  และ
เพ่ือให้อาคารมีความมั่นคง ปลอดภัย  และใช้งานคุ้มค่าและยาวนานที่สุด   นอกจากนี้การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมดูแลการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และประปา ความสะอาดอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียนซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้
นักเรียนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  มีทักษะในการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และเรียนอย่างมีความสุขกับบรรยากาศที่น่าเรียนฝึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน 
 

๒. วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
        รัชมังคลาภิเษก  
    2. เพ่ือให้อาคารเรียนและอาคารประกอบตลอดจนสภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมี 
        ความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม มีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
     3. เพ่ือให้คร ูบุคลากร และนักเรียนได้ตระหนัก รัก หวงแหนและมีส่วนร่วมในการรักษาสถานศึกษา 
         ให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืน 
 

๓. เป้ำหมำย 
    3.1 ด้านปริมาณ   
 1.   ร้อยละของโรงเรียนทั้งหมด 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) อาคารเรียน และอาคารประกอบ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  มีสภาพพร้อมใช้งาน   มี
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 2) โรงเรียนมีความพร้อมให้บริการด้านอาคาร สถานที่ ต่อบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 
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 3) โรงเรียนมีระบบน้ าดื่ม น้ าใช้ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 4) โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้งานอย่างปลอดภัย 
 
๔. วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงำน) 

1. วางแผน 
    (Plan) 

1. ประชุมวางแผนกิจกรรม 
2. เขียนกิจกรรมเสนอขอ 
    อนุมัต ิ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ต.ค. 2560  กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลา

ภิเษก 

2. ด าเนินงาน 
    (Do) 

1. กิจกรรมจัดภูมิทัศน์เฉลิม 
    พระเกียรติ 
2. กิจกรรมจัดตกแต่ง 
    ภูมิทัศน์ทั่วไปภายใน 
    โรงเรียน 
3. กิจกรรมรักษาความ 
    สะอาดอาคารเรียน   
    อาคารประกอบ ห้องน้ า 
    คร ูนักเรียน 
4. กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร 
    เรียนและอาคารประกอบ 
5. กิจกรรมซ่อมแซมปรบัปรุง 
    ระบบไฟฟ้าและประปา 

 
ต.ค. 2560 

-  ก.ย. 
2565 

 
 
 

3,300,000
บาท 

(สามล้านสาม
แสนบาท

ถ้วน) 
 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลา

ภิเษก 

3. ตรวจสอบ 
    (Check) 

ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ต.ค. 2560 
-  ก.ย. 
2565 

 

 กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลา

ภิเษก 

4. ประเมินผล  
   และรายงาน 
   (Action) 

ประเมินผลการจัดกิจกรรม
และรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

ทุกเดือน
กันยายน 
ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 
(61-65) 

 กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลา

ภิเษก 

 

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  2561 – 2565  
 

๖. งบประมำณ 
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จ านวน    3,300,000บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 
 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จ านวน  33 โรงเรียน 
 

๘. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา 

 

๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของโรงเรียน ที ่
มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย
ตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสม
พระเกียรติระดับ ดี 

1. ส ารวจความพึงพอใจ 
2. สัมภาษณ์ 
3. สังเกต 

1. แบบส ารวจความพึงพอใจของ 
    คร ูบุคลากร นักเรียน และ 
    ผู้ปกครองนักเรียน 
2. แบบสัมภาษณ์ครู บุคลากร  
    นักเรียน และผู้ปกครอง 
    นักเรียน 
3. แบบสังเกต และเอกสารที่ 
    เกี่ยวข้อง 

 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
      1. สถานศึกษามีภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
      2. อาคารเรียนและอาคารประกอบตลอดจนสภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความ 
          สะอาด เรียบร้อย สวยงาม มีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
      3. เพ่ือให้คร ูบุคลากร และนักเรียนได้ตระหนัก รัก หวงแหนและมีส่วนร่วมในการรักษาสถานศึกษา 
          ให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืน 
 
ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย เป้ำหมำย 
(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 

1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง  
    ภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
รัชมังคลาภิเษก 

 10,000 
 

330,000  

2. กิจกรรมจัดตกแต่งภูมิทัศน์  
    ทั่วไปภายในโรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
รัชมังคลาภิเษก 

 20,000 
 

660,000 
 

3. กิจกรรมรักษาความสะอาด 
    อาคารเรียน  อาคารประกอบ   
    ห้องน้ าครู  นักเรียน 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ
รัชมังคลาภิเษก 

 10,000 
 

330,000 
 

4. กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร กลุ่มโรงเรียนเฉลิม  40,000 1,320,000 
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    เรียนและอาคารประกอบ พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก   
5. กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุง 
    ระบบไฟฟ้าและประปา 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 20,000 
 

660,000 
 

 
กิจกรรมที่ ๘     พัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร คร ูและนักเรียน โรงเรียนในโครงการ 

เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
กลยุทธ์ที่ 4          ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คร ูบุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรม 

รักหวงแหนและมีส่วนร่วมในการรักษาสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2561- 2565  
 
๑. หลักกำรและเหตุผล  
   การจัดการศึกษาของโรงเรียนถือเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษา เนื่องด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนั้น เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริม  
บริหารจัดการ ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ยกระดับการศึกษา การบริหารงานโดยการจัดการให้ประสานความร่วมมือท างานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และท างานร่วมกิจกรรมใด ๆ ด้วยความพึงพอใจ การสร้างขวัญและก าลังใจจึงมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในทุก ๆ ระดับเป็นอันมาก 
เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจที่จะยังผลไปถึงการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล และเป็นอีก
หนึ่งแนวทางที่จะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงบวกของผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน แสดงออก
ให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงานและการร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ผู้มีความรู้
ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานหรือการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจที่ดี  การ
ปฏิบัติงาน  การร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ อาจจะได้ผลมากกว่า   
   ด้วยเหตุนี้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จึงเห็นว่าการพัฒนาบุคลิกภาพ การ
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับทุก ๆ ฝ่ายนั้น ถือเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะมองข้ามไปไม่ได้ จึงเห็นควรให้มีการ
จัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ ความรักความห่วงใย ความสัมพันธ์อันดีให้แก่ผู้บริหาร ครู  
บุคลากร และนักเรียน โดยมีจุดเน้นร่วมกันคือ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คร ูบุคลากร และนักเรียน  ให้
ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีจิตส านึกต่อภารกิจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ให้เกิดผลส าเร็จ  
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีเหมาะสม เพ่ือจุดมุ่งหมายอันหนึ่งเดียวกันแสดงออกถึงการเป็นครูและ
คนของพระราชาอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับการเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียริรัชมังคลาภิเษก 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ ความรักความห่วงใย ความสัมพันธ์อันดีให้แก่ผู้บริหาร คร ูบุคลากร  
        และนักเรียน 
     2. เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร คร ูบุคลากร และนักเรียน .ให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการ                
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         ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จ ตามหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร คร ูบุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบ 
         วินัย ค่านิยม จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 
๓. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมาณ   
  ผู้บริหาร  คร ู บุคลากร  และนักเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  มีขวัญ 

    ก าลังใจ ความรักความห่วงใย ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
  2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน .มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติ 

    ภารกิจที่รับผิดชอบ  เกิดผลส าเร็จ ตามหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัย  

    ค่านิยม จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ   
 
๔. วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนกิจกรรม บรรจุลงในแผนปฏิบัติ 
    การประจ าปี 
2. เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก าหนดหน้าที่ 
    รับผิดชอบ 

ตุลาคม 2560 
 
 
 
 
 

 กลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 

 
 
 

ขั้นด าเนินงาน (D) 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
2. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 

ตุลาคม 2560 
- 

กันยายน 
2565 

3,300,000
บาท 

(สามล้านสาม
แสนบาทถ้วน) 

กลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 

ขั้นตรวจสอบ (C)  
ติดตามตรวจสอบการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ   

ตุลาคม 2560 
- 

กันยายน 
2565 

 กลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 

ขั้นประเมินผลและรำยงำน (A) 
        ประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ (มีการ
ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการหรือไม่ ผล
การด า เนินการมีคุณภาพอย่างไร  มีผลผลิต
อะไรบ้าง ฯลฯ 

ในเดือน
กันยายนของปี 

2561 - 
2565 

 กลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 
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ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
        รายงานผลการประเมินไปยังคณะกรรมการ
แผนงานกลุ่มรัชมังคลาภิเษก 

 

๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ 2561 – 2565  
6.  งบประมำณ 
  จ านวน  3,300,000  บาท 
 

๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 33 แห่ง 
 

๘.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  1.  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2  ชุมชนในบริเวณรอบโรงเรียน 
 

๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด  และประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

        ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียน มีค่านิยม และแสดงออก
ถึงความส านึกในความเป็นครูและ
คนของพระราชา ระดับ ดี 

1. การสังเกต 
2. สอบถามความคิดเห็น  และ  
ส อบ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักเรียน  ครู  บุคลากร ผู้ปกครอง 
ชุมชน และผู้ใช้บริการสถานที่  ที่มี
ต่อสภาพทางกายภาพของโรงเรียน 
สัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกต   และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
4. แบบสัมภาษณ์ 

 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
      10.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน มีค่านิยม และมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ 

    ความส านึกในความเป็นครูและคนของพระราชาอย่างถ้วนหน้า 
      10.2 ผู้บริหาร คร ูบุคลากร นักเรียนและชุมชน มีความภาคภูมิใจด ารงซึ่งเกียรติภูมิแห่งโรงเรียน 

    เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกร่วมกัน 
 
ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 
รำกำรค่ำใช้จ่ำย 

ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิม 
    นิเทศ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร  
นักเรียน 

 10,000  330,000   
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2. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากร  
นักเรียน 

 90,000  2,970,000   

รวม 3,300,000 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 9  พัฒนาผู้บริหาร คร ูบุคลากรของโรงเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
กลยุทธ์ที่ 5     พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรให้มีวัฒนธรรมในการท างานอย่างมี 

ประสิทธิภาพสู่การเป็นครูของพระราชา 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
ผู้รับผิดชอบ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก มุ่งพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีวัฒนธรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็นครูของพระราชา 
ดังนั้น กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้บริหาร คร ูบุคลากรของ
โรงเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษกขึ้น โดยมีกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
น าเสนอผลงานประจ าปี กิจกรรมประชุมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร บุคลากรของกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของโรงเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกให้มี 
         วัฒนธรรมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
         ไดร้ับการพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก 
         สถานศึกษา 
 

๓.  เป้ำหมำย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ๑๐๐ % 
     ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของโรงเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกมีวัฒนธรรม    
    การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของโรงเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่ได้รับ 
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    การพัฒนาตนเองด้วยการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก 
    สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑ ประชุมวางแผน 
    ๑.๒เสนอโครงการ 
๒. ด าเนินการ 
    ๒ .๑ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการและน าเสนอผลงานประจ าปี ของกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
   ๒.๒ จัดกิจกรรมประชุมและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร บุคลากรของกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
   ๓.๑ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
   ๓.๒ สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๓.๓ สรุปผลการประเมิน 
   ๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรม 
๔. ขั้นแก้ไขปรับปรุง 
   ๔.๑ น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมา 
         ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ 
         แก้ไขพัฒนางานต่อไป 
    ๔.๒ จัดเตรียมท าแผนงานและโครงการใน 
          ปีงบประมาณต่อไป 

 
ส.ค. ๒๕๖๐ 

 
 

ก.พ. ๒๕๖๑ 
 
 

ก.พ. – มี.ค. 
๒๕๖๑ 

 
มี.ค. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

เม.ย. ๒๕๖๑ 
 
 

เม.ย. ๒๕๖๑ 

 
- 

 
กลุ่มโรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติ 
รัชมังคลาภิเษก 

 

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๖.   งบประมำณ 
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 - 
๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
 

๘.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 

 
 
 
 
๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด และประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

๑. เป้าหมาย 
    ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของ
โรงเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกที่ได้รับการ
พัฒนาตน เ อ งด้ ว ยก า รอบ ร ม
สัมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๒. ด้านการเงิน 
    งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไป
ตามกิจกรรมที่จัด 
๓. กระบวนการ 
    ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของ
โรงเรียนในโรง เรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษกมีวัฒนธรรม
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ด้านภาพลักษณ์ 
- กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก 

- สอบถาม สังเกต 
ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 

ประเมินการจัดกิจกรรม 
 
 

- การน าเสนอผลงานต่าง ๆ 
ของผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
- แบบรายงานผล 
- แบบประเมิน 

 
 
 
 

- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      ๑๐.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
      ๑๐.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
      ๑๐.๓ กลุ่มโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  มีวัฒนธรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที ่10  โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ 

ปณิธานของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก. 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงษานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเอาพระทัยใส่ในการ
วางรากฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง ให้โอกาสกับเด็กทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย ให้ได้เรียน โดยไม่แบ่งเชื้อ
ชาติ ทรงให้ความส าคัญอย่างมากกับการส่งเสริมการศึกษา อันเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้สร้างทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างครบถ้วน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา สู่การพัฒนางาน 
และพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและสากล 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก มีโรงเรียนทั้งหมด ๓3 โรงเรียน มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยให้มีคุณภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยน้อมน าพระราชด าริสู่การ
ด าเนินงานจัดการศึกษาในทุกพ้ืนที่สู่การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
    2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

๓. เป้ำหมำย 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 

1. ครูโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ทุกโรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
    ในการจัดการศึกษาตามบริบทและปณิธานของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ทุกโรงเรียน มีผลทดสอบระดับชาติ  
    (O-Net) เพ่ิมข้ึนจากปีฐาน  

    ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามพระราช

ปณิธานอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
๔.  วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑ ประชุมวางแผน 
    ๑.๒ เสนอโครงการ 
๒. ด าเนินการ 
   ๒.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 
 -  การจัดกิจกรรมการจัดท าคลั ง
ข้อสอบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ DLIT 
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
สะเต็มศึกษา   
  ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
๓.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
   ๓ . ๑  แบบประ เ มิ น ผลก า ร จั ด
กิจกรรม 
   ๓.๒ สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๓.๓ สรุปผลการประเมิน 
   ๓.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรม 
๔. ขั้นแก้ไขปรับปรุง 
   ๔.๑ น าข้อมูลจากการท ากิจกรรม 
         มาประชุม ปรึกษาหาแนวทาง 
         ในการแก้ไขพัฒนางานต่อไป 
    ๔.๒ จัดเตรียมท าแผนงานและ 
          โครงการในปีงบประมาณ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
– ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 

1,980,000 
 
 
 
 
 

1,320,000 
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ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

          ต่อไป 
 

๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

๖.   งบประมำณ 
๓,๓๐๐,๐๐๐บาท  (โรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

 

๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ๓๓ โรงเรียน 

 
 
๘.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
 

๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด และประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละของครกูลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
      พระเกียรติรัชมังคลาภิเษกทุกโรงเรียนมี 
    การด าเนินการพัฒนาคุณภาพใน 
    การจัดการศึกษาตามบริบทและ 
    ปณิธานของสถานศึกษา 
2. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มโรงเรียน 
    เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
    ทุกโรงเรียน มีผลทดสอบระดับชาติ  
    (O-Net) เพ่ิมข้ึนจากปีฐาน 

1. สอบถาม สังเกต 
2. ประเมินตามสภาพจริง 
 

1. แบบสังเกต  
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3.  แบบรายงานผลการจั ด
กิจกรรม 

 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
      10.1  ครูโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการศึกษาตามบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
      10.2  นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพใน
การจัดการศึกษา 
 

ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 
 

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 

ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 
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1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษท่ี 2 
2. การจัดกิจกรรมการจัดท าคลัง 
    ข้อสอบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  
    DLIT 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    แบบสะเต็มศึกษา   

ครูโรงเรียนกลุ่ม
เฉลิมพระเกียรติ

รัชมังคลาภิเษก ทุก
โรงเรียน 

 

อุดหนุน 10,000 
 

330,000 

 
50,000 

 
1,650,000 

กิ จกร รม พัฒนาการวั ดแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มเฉลิม
พระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก ทุก

โรงเรียน 

อุดหนุน 40,000 1,320,000 

   100,000 3,300,000 
 
กิจกรรม ที่ ๑๑  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ์และอุปกรณ ์

การเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ  
ลักษณะกิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ผู้รับผิดชอบ  โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ ๒๕61-๒๕65 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด าริ                   
บางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝัง                 
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความสนใจและเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้
วิธีสอน การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า“หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท า
ให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้
เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง
หรือตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวน
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พฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
ในเรื่องของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  
และในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก จึงได้มีการประชุมหารือและเห็นพ้องต้องกันที่จะสนองพระราชด าริ   ด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกด าเนินการจัดกิจกรรม               
ส วนพฤกษ ศา สต ร์ โ ร ง เ รี ย น  ซึ่ ง เ ป็ นพร ะ ร าช ด า ริ ข อ ง  สม เ ด็ จพร ะ เท พรั ตน ร าช สุ ด า ฯ                                   
สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
๓.  เป้ำหมำย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

ร้อยละของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกที่ด าเนินการจัดกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 
๔.  วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนการด าเนินการ 
1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอขออนุมัติกิจกรรม  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมส ารวจท าทะเบียน/ป้ายชื่อ 
    ประจ าต้นไม้ที่มีอยู่เดิม 
2. กิจกรรมปลูกพรรณไม้ท้องถิ่นใน 
    โรงเรียน 
3. กิจกรรมโครงงานพฤกษศาสตร์ 
    โรงเรียน (ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    เกี่ยวกับพรรณไม้) 

ต ล อ ด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
330,000 
 
66,000 
 
49,500 

โ ร ง เ รี ย น ใ น ก ลุ่ ม
โ ร ง เ รี ย น เฉลิ มพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก    
33 โรงเรียน 
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ขั้นประเมินผล 
1. ประเมินผล สรุปการด าเนินกิจกรรม 
2. รายงานผล 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมน าผลที่ได้มา
ประชุมปรึกษาหารือเ พ่ือปรับปรุง
พัฒนาองค์กรต่อไป 

 

๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 

๖.   งบประมำณ 
๔๔๕,๕๐๐บาท 

 

๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก    ๓๓ โรงเรียน 

 
 
๘.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

สพม. , สพป. , กศจ. , กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก , ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด และประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
      ร้อยละ95 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ด าเนินการจัด
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

-  ส ารวจการด า เนิน
กิจกรรมตามขั้นตอน 

- แบบส ารวจ 
 

 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ทั้งหมด 33 โรงเรียน  ด าเนินการจัด

กิจกรรมสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามพระราชด าริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จ านวน 32 โรงเรียน 

 

ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 
 

 

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 

ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 

1. กิจกรรมส ารวจท าทะเบียน/ 
    ป้ายชื่อประจ าต้นไม้ที่มีอยู่เดิม 

โรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระ

งบด าเนินงาน 10,000 330,000 
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2. กิจกรรมปลูกพรรณไม้ท้องถิ่น 
    ในโรงเรียน 

เกียรติรัชมังคลาภิเษก    
33 โรงเรียน 

งบด าเนินงาน 2,000 66,000 

3. กิจกรรมโครงงานพฤกษศาสตร์ 
    โรงเรียน (ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    เกี่ยวกับพรรณไม)้ 

งบด าเนินงาน 1,500 49,500 
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กิจกรรม ที่ 12  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8  สร้างฐานเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ  
ลักษณะกิจกรรม  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
ผู้รับผิดชอบ  โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก  
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ ๒๕61-๒๕65 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปั จจุ บั นการน  า เทคโน โลยี ส ารสน เทศ  และการสื่ อสารหรื อ  ICT Information and 
Communication Technologies) มาใช้ ในวงการศึกษาก าลั ง ได้ รับความนิยมและความสนใจ              
อย่างมาก และรัฐมีนโยบายในการน า ICT มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนา
ครู อาจารย์ และนักศึกษา ท าให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งความรู้และได้เรียนอย่างทัดเทียมกัน ในการผลิต 
สื่อด้าน ICT จะช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ สนุกสนาน มีการค้นคว้าต่อยอดความรู้และ 
ประสบการณ์จากความรู้ที่มีอยู่เดิม โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ (Constructionism) ที่มุ่งให้ความส าคัญ 
กับผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง กับเครือข่ายการเรียนรู้โดยน ากระบวนการเรียนรู้ มาจัดการให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ควรเป็นการจัดการเรียน การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็น และมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ใน
การที่จะน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของ
ประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา เพ่ือน าความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 
 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดข้ึน 
อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่จะน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมา
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยมีการ
จัดสภาพการสนับ สนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการด าเนินการตาม รอยเบื้องพระ
ยุคลบาท สนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 
       และจากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
เรื่อง  ซึ่งลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จึงได้มีการประชุมหารือ
และเห็นพ้องต้องกันที่จะสนองพระราชด าริ ด าเนินงานเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา และพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกด้วยระบบ ICT 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติรัชมังคลาภิเษก ด้วยระบบ ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละของโรงเรียนที่มีระบบ ICT  ที่มีประสิทธิภาพ  ส าหรับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ
พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีระบบ ICT  ที่มีประสิทธิภาพ  ส าหรับ
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 

๔.  วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนการด าเนินการ 
1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอขออนุมัติกิจกรรม  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมการสร้างชุมชนการ 
    เรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC 
2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
3. กิจกรรมห้องเรียน ICT 
ขั้นประเมินผล 
-  ประเมินผล สรุปการด า เนิน
กิจกรรม 
- รายงานผล 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมน าผลที่ได้มา
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาองค์กรต่อไป 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
66,000 
 
1,650,000 
 
9,900,000 

โรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติ 

รัชมังคลาภิเษก    
33 โรงเรียน 

 

๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ 61-65 

 

๖.   งบประมำณ 
11,616,000  บาท 
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๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก    33 โรงเรียน  

 

๘.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
สพม. , สพป. , กศจ. , สมป. , ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

๙.  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด และประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

      ร้อยละ  80 ของโรงเรียนที่มีระบบ 
ICT  ที่มีประสิทธิภาพ  ส าหรับการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ และพัฒนาโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

- ส ารวจการด าเนินกิจกรรม 1. แบบส ารวจ 
2 แบบรายงานการด าเนิน 
   กิจกรรม 
 

 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ทั้งหมด 33 โรงเรียน  จัดกิจกรรมสร้าง

เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา
ภิเษก ด้วยระบบ ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 28 โรงเรียน 
 

ตำรำงแสดงประมำณกำรใช้งบประมำณ 
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้จ่ำย เป้ำหมำย 

(ผลผลิต/ผู้เข้ำร่วม) 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 

ประเภท รำคำ/หน่วย เป็นเงิน 

1. กิจกรรมการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC 

โรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลา

ภิเษก 33 โรงเรียน 

งบด าเนินงาน 2,000 66,000 

2. กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย
เทคโนโลยี 

งบด าเนินงาน 50,000 1,650,000 

3. กิจกรรมห้องเรียน ICT งบด าเนินงาน 300,000 9,900,000 
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