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........................................................................
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ร่วมพิจารณาการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีมติเห็นชอบให้โรงเรียน ดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

( นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ )
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

( นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คำนำ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติราชการของสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่จัดทำตามกรอบทิศทางการดำเนินงานที่ส ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดแผนงบประมาณโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมาย มาตรการ และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่กลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มจักได้นำไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไป

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย เลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ตำบล
ละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-649007,044-649157 โทรสาร
044-649007 Website www.lrp.ac.th ไปรษณีย์อิเลคโทรนิค lrpschool@hotmail.com มีพื้นที่ 239 ไร่
3 งาน 95 ตารางวา ตั้งขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน
2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน จำนวน
9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศทางต่างๆ ทั้ง 8 ทิศ และให้ตั้งอยู่ที่ส่วนกลางอีก 1 โรงเรียน และเพิ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในภายหลัง รวม 10 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก
จังหวัดสมุทรปราการ
2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
5. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี
6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
อำเภอปง
จังหวัดพะเยา
8. โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
10. โรงเรียนรัชดาภิเษก
อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยมี
นายกิมยง นันทวิเชตพงษ์ เป็นผู้บริหารคนแรก และปัจจุบันผู้บริหาร คือ นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
ที่ตั้งของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกอยู่ทางทิศตะวันออกจองที่ว่าการอำเภอละหานทราย ติดทาง
หลวงสาย ละหานทราย - บ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย
ทิศเหนือ
โรงเรียนละหานทรายวิทยา อำเภอละหานทราย ระยะทางห่างกันประมาณ 7 กิโลเมตร
ทิศใต้
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา
อำเภอละหานทราย ระยะทางห่างกันประมาณ 25 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อำเภอละหานทราย ระยะทางห่างกันประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก โรงเรียนปะคำพิทยาคม อำเภอปะคำ
ระยะทางห่างกันประมาณ 15 กิโลเมตร
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ชื่อโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน
วันสถาปนาโรงเรียน

ละหานทรายรัชดาภิเษก
สหศึกษา
ล.ร.ภ.
9 มิถุนายน 2514

สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง
สีน้ำเงิน
คติธรรม
วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน

เหลือง – น้ำเงิน
เป็นสีประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ
เป็นสัญลักษณ์แห่งจงรักภักดี มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
คือสีเงิน เป็นความหมาย รัชดาเป็นสัญลักษณ์ของความดี
ความมีระเบียบ ความมีคุณค่า และความกตัญญูกตเวที
น สิยา โลก วฑฺฒโน อย่าเป็นคนรกโลก
เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี มีปัญญาเลิศ
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ รื่นรมย์
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
1. นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล
ประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว ศักดิ์วิเศษวัฒนา
กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
3. นายสุพจน์ ติยะวานิช
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. นางนันทนา สาละ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นางถนัด
มีสมาน
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
6. นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
7. พระครูรัตนาภิรักษ์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. พระมหาเรืองฤทธิ์ สุธีโร
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9. นายจิตใจ
ประสงค์ทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายธนาวุฒิ ศรีกิมแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นางสารภี ราชรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายวีระพงษ์ ถุงทองไพศาล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางยุวดี
กิตติโชคอนันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
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2. สถานภาพทั่วไป
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงที่มีความลาดชันจากทิศใต้ลงมายังทิศเหนือ สูงกว่ าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 163
เมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร การติดต่อคมนาคมระหว่างอำเภอและจังหวัดมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ทางหลวงชนบท หมายเลข บร 4013 อำเภอละหานทราย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3. ทางหลวงจังหวัด เส้นทางอำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4. ทางหลวงชนบท ตำบลละหานทราย ตำบลโคกว่าน ตำบลจะบก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5. เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตามตำบลและหมู่บ้านเป็นสภาพลูกรังและถนนคอนกรีตซึ่งยังไม่เต็มทุกสาย
ลักษณะภูมิประเทศ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกตั้งอยู่บ้านเลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีความลาดชันมีที่ราบลุ่มและที่ดอนสลับกันไป ในพื้นที่ไม่มีภูเขา มีแหล่ง
น้ำธรรมชาติคือ หนองละหานทราย มีแม่น้ำ ไหลผ่าน คือ ลำปะเทีย

แผนภาพที่ 1 แผนที่โรงเรียน
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - กันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม - มกราคม
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การปกครอง
แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ประกอบด้วย 6 ตำบล คือ
1. ตำบลละหานทราย มี
12 หมู่บ้าน
2. ตำบลโคกว่าน
มี
11
หมู่บ้าน
3. ตำบลสำโรงใหม่
มี
14
หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองตะครอง มี
12
หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองแวง
มี
13
หมู่บ้าน
6. ตำบลตาจง
มี
22
หมู่บ้าน
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตอำเภอละหานทรายประกอบอาชีพด้านการเกษตรและรองลงมาประกอบอาชีพ
การพาณิชย์อุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม คือการทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพาราและเลี้ยง
สัตว์
เกษตรกรรม
รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมและมีการปลูกพืชค่อนข้างมากเกือบทุกตำบล
การอุตสาหกรรม
มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งได้แก่กิจการประเภทสี
ข้าวซึ่งกระจายอยู่ทุกตำบลแต่ก็มีการจ้างงานไม่เพียงพอที่จะรองรับประชาชนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในเมืองหลวง
การท่องเที่ยว
อำเภอละหานทรายมีสถานที่ที่น่าสนใจในด้านที่เป็นโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สำคัญ คือ
1. หินหลุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจนลานในหลุม
2. วัดโพธิ์ทรายทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
3. วัดป่าละหานทราย หมู่ 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
การพาณิชยกรรม
ภาวะการค้าโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ถ้าปีใดสินค้าเกษตรมีราคาสูงก็ส่งผลให้
ประชากรมีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น การซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะคึกคักไปด้วย การค้า
ขายเป็นในลักษณะที่เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาขายตามหมู่บ้าน ตลาดประจำตำบล ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม
จะอยู่ในรูปของตลาดนัดสินค้าเสาร์-อาทิตย์ และตลาดประชารัฐทุกวันพุธ
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ภารกิจของโรงเรียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1-6 กำหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการเฉพาะมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 2 สาย คือ
สายสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สภาพปัจจุบัน
ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนดังนี้
1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 433 คน (ระดับชั้น ม. 1)
2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,710 คน
ระดับชั้น

จำนวนห้อง

ม.1

เพศ

รวม

12

ชาย
229

หญิง
276

ม.2

12

218

245

463

ม.3

10

182

262

444

ม.4

11

169

252

421

ม.5

11

135

267

402

ม.6

11

115

238

353

ปวช.1

1

11

35

46

ปวช.2

1

10

28

38

ปวช.3

1

7

31

38

รวม

72

1,076

1,634

2,710

505
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ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหาร จำนวน 5 คน
ครูประจำการ จำนวน 133 คน
รวมข้าราชการครู จำนวน 138 คน
พนักงานราชการ จำนวน 8 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 คน
รวมทั้งหมด จำนวน 151 คน
อัตราส่วนครู : นักเรียน 1 : 23 จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563
ตารางแสดงจำนวนครูแยกเป็นกลุ่มสาระ คุณวุฒิ ตำแหน่ง และวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563
ครู
คศ.2

ครู
คศ.1

ครู

พนักงาน

ผู้ช่วย

ราชการ

ครู
อัตรา รวม
จ้าง
0
5
0
17
0
14
0
19
0
20
1
24

ร้อยละ
ของ
ทั้งหมด
3.31
11.26
9.27
12.58
13.25
15.89

ที่

กลุ่มสาระ

ตรี

โท

ครู
คศ.3

1
2
3
4
5
6

ผู้บริหาร
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์

0
14
9
11
14
14

5
3
5
8
4
10

4
5
5
8
7
10

1
5
3
5
7
6

0
5
3
5
4
5

0
2
2
1
0
2

0
0
1
0
2
0

7

พาณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์

14

3

7

4

5

1

0

0

17

11.26

8

การงานอาชีพ

8

3

3

1

3

4

0

0

11

7.28

9

ดนตรี/ศิลปะ/นาฏศิลป์

8

0

2

4

0

2

3

0

11

7.28

10

สุขศึกษา/พลศึกษา

11

1

3

0

3

1

2

3

12

7.95

11

ครูธุรการ
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

0
15
9.93

0
8
5.29

1
5
3.31

1
151

0.67

1
109
72.19

0
0
0
0
42
54
36
33
27.81 35.77 23.84 21.86

100.00

**ครูบรรณารักษ์ อยู่ในกลุม่ สาระฯ สังคมฯ ครูแนะแนว อยู่ในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ *ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 9 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารประกอบที่ได้รับงบจัดสรรตามโครงการ มพช. 2
5.2 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 61 ห้องเรียน แบ่งเป็น
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงขั้นที่ 3) 10/10/10
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) 10/9/9
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 1/1/1
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สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนที่กำลังพัฒนาเป็นชุมชนเมือง ทั้งนี้เพราะโรงเรียน
ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลตำบลละหานทราย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่
ทิศเหนือ
จรด ทางหลวงหมายเลข 2075 (ละหานทราย–บ้านกรวด-ประโคนชัย)
ทิศตะวันออก จรด หมู่บ้านหนองตาแอก
ทิศใต้
จรด หมู่บ้านชลประทานเหนือ
ทิศตะวันตก จรด โรงเรียนบ้านละหานทราย
อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่นๆ
ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย เป็นอาชีพรอง เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคน
หลายกลุ่มที่อพยพมาจากที่อื่น จึงทำให้มีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
ด้านภาษา มีทั้งภาษาไทยอีสาน ภาษาเขมร ภาษาส่วย ภาษาไทยโคราช เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยังยึด
และนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก เพื่อเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิต สำหรับประเพณี ศิลปวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักและเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน คือ เจรียง กันตรึม ประเพณีเบนทม และเบนตู๊จย์
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 75 ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย
ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 20,080 บาท (อ้างถึง พัฒนาการอำเภอละหานทราย)
โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษ มีแนวโน้มว่าในการศึกษา 2566
จะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จขึ้น
ครองราชย์ครบ 25 พรรษา (รัชดาภิเษก) โรงเรียนจึงได้รับการพัฒนารุดหน้าไปมากพอสมควร ตามแนวปรัชญา
และคำขวัญที่ว่า รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ จนกระทั่งได้รับการพิจารณาจัดตั้ง ให้
เป็ น โรงเรี ย นโรงเรีย นในฝั น และนอกจากนี้ โรงเรีย นละหานทรายรัช ดาภิ เษกได้ รับ การพิ จาณาให้ เป็ น ศู น ย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2545–ปัจจุบัน โดยภาระหลักแห่งการดำเนินการงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และปีการศึกษา
2554 โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรขั้นที่ 1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แต่อย่ างไรก็ตามโรงเรีย นก็ยั งมีข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงานทางการศึกษา ที่ เป็ น
ปั ญ หาสำคั ญ คื อ แนวโน้ มในปี ก ารศึ กษา 2566 จะมี จำนวนนั กเรีย นเพิ่ ม ก็ ท ำให้ เกิด ปั ญ หาด้านอาคารเรีย น
ห้องเรียน ครูหรือปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยดำเนินการ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ
2. จัดครูอัตราจ้างที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ โดยใช้เงินอุดหนุน (รายหัว)
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โครงสร้างหลักสูตร
ปี ก ารศึกษา 2563 โรงเรีย นละหานทรายรัช ดาภิ เษก จัด สอนตามหลั ก สู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ปี พ.ศ. 2551 ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ระดับชั้น
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ กิจกรรม

รวม

ม. 1 10.71 10.71 16.07 14.29
12.50
5.36
5.36
14.29 10.71 100
ม. 2 10.71 10.71 8.93 14.29
12.50
5.36 12.50 14.29 10.71 100
ม. 3 14.29 10.71 8.93 14.29
12.50
5.36
8.92
14.29 10.71 100
รวม 11.90 10.71 11.31 14.29
12.50
5.36
8.93 14.29 10.71 100
หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,120 ชั่วโมง แยกกลุ่มสาระพื้นฐาน 1,000ชั่วโมง และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ เศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุดและการค้นคว้า การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (แผนการเรียนวิทย์–คณิต)
ระดับชั้น
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ กิจกรรม
ม. 4
6.67 16.67 30.00 10.00
3.33
3.33
6.67
10.00 13.33
ม. 5
6.67 16.67 26.67 10.00
3.33
3.33
10.00 10.00 13.33
ม. 6
6.67 16.67 26.67 10.00
3.33
3.33
10.00 10.00 13.33
รวม
6.67 16.67 27.78 10.00
3.33
3.33
8.89 10.00 13.33
หมายเหตุ สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ โลกและดาราศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รวม
100
100
100
100

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป)
ระดับชั้น
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวม

ไทยฯ
13.33
13.33
13.33
13.33

เวลาเรียน ( คิดเป็นร้อยละต่อปี )
คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ
6.67 10.00 13.33
6.67
10.00 13.33
6.67 6.67 13.33
6.67
10.00 16.67
6.67 6.67 13.33
6.67
10.00 16.67
6.67 7.78 13.33
6.67
10.00 15.56

ภาษาฯ กิจกรรม
13.33 13.33
13.33 13.33
13.33 13.33
13.33 13.33

รวม
100
100
100
100
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หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้งปีเท่ากับ 1,200 ชั่วโมง แยกกลุ่มสาระพื้นฐาน 1,040 ชั่วโมง
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 ชั่วโมง สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ ภาษาจีน การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น
ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) (แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
จำนวนหน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ
หมวดวิชาทักษะชีวิต
ภาษาไทย
3
2.75
ภาษาต่างประเทศ
6
5.50
วิทยาศาสตร์
4
3.67
คณิตศาสตร์
4
3.67
สังคมศึกษา
3
2.75
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1.83
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18
16.51
ทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24
22.02
ทักษะวิชาชีพเลือก
21
19.27
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4
3.67
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4
3.67
หมวดวิชาเลือกเสรี
12
11.01
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2
1.83
รวม
109
100.00
หมายเหตุ แสดงจำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้ง 3 ปี
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีห้องสมุดขนาด 328 ตารางเมตร (คิดเป็นประมาณ 4 ห้องเรียน) และมีห้องสมุดเปิดขนาดประมาณ
820 ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด 35,000 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม–คืน ใช้ระบบ E–Library 2001
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 1,200 คน/วัน
ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น
คอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด 210 เครื่องใช้เพื่อการเรียนการสอน 150 เครื่องใช้สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้ 200 เครื่อง ใช้ในงานบริหาร 45 เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 2,710 คน ต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 91.60 ของนักเรียนทั้งหมด
ปริมาณสื่อมีจำนวนประมาณ 1,000–1,200 ชิ้น
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมมีทั้งหมด 21 ห้อง ได้แก่
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1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
1 ห้อง
3. ห้องศูนย์สื่อฯ สังคมศึกษา
1 ห้อง
4. ห้องอินเทอร์เน็ต / แปลภาษา
1 ห้อง
5. ห้องจริยศึกษา
1 ห้อง
6. ห้องสมุด
1 ห้อง
7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
1 ห้อง
8. ห้องโสตทัศนศึกษา
1 ห้อง
9. ห้องดนตรีสากล
1 ห้อง
10. เรือนธรรม
1 หลัง
11. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4 ห้อง
12. ห้องพิมพ์ดีด
2 ห้อง
13. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
1 ห้อง
14. ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
1 ห้อง
15. ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ตสำหรับครูและบุคลากร 1 ห้อง
16. ศาลาธัญญาธรรมานุสรณ์ สำหรับเรียน/ปฏิบัติธรรม 1 หลัง
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ (บริเวณลานร่มไม้หน้าห้องประชาสัมพันธ์)
ลานกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปักตะกร้อ
สนามฟุตซอล สวนกาญจนาภิเษก และอื่นๆ
นอกจากห้องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนดังนี้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
2. ศูนย์สื่อกลุ่มสาระ
3. แปลงเกษตรแนวทฤษฎีใหม่
4. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
5. สวนป่าธรรมชาติ
6. สวนวรรณคดี
7. สวนสมุนไพร
8. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
9. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
10. ศูนย์สื่อประชาคมอาเซียน

สถิติการใช้
จำนวนครั้ง / ปี
200 วัน/ปี
200 วัน/ปี
100-120 วัน/ปี
200 วัน/ปี
200 วัน/ปี
200 วัน/ปี
200 วัน/ป
200 วัน/ปี
200 วัน/ปี
200 วัน/ปี

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. แหล่งภุมลักษณ์
2. เขื่อนลำนางรอง/ลำจังหัน
3. ห้องสมุดประชาชน
4. อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง
/เมืองต่ำ/เขาหลุบ/ เขาอังคาร

สถิติการใช้
จำนวนครั้ง / ปี
1-2
1-2
20 วัน/ปี
1

11

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาได้เชิญมาให้ความรู้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2561 มีดังนี้
1. พระสุรชัย ฐิตตปุญโญ
ให้ความรู้/สอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 และ ม.6
2. นางสารภี ราชรักษ์
ให้ความรู้/สอนในรายวิชางานประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 และ ม.6
3. นายพงษ์พิษณุ อภิเกียรติสกุล
ให้ความรู้/สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และกรีฑา
4. นายไตรภพ โครตวงษา
ให้ความรู้ เรื่อง การจัดการศึกษากับเศรษฐกิจพอเพียง
5. หลวงพ่อด้วม วัดโคกไม้แดง
ให้ความรู้เรื่อง หลวงปู่สุข
6. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดงใหญ่
ให้ความรู้เรื่อง ธรรมชาติวิทยา ในค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
7. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงละหานทราย
ให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในอัคคีภัยค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
8. พระภิกษุ
ให้ความรู้เรื่อง รายวิชาหน้าที่พลเมือง
9. เจ้าหน้าที่งานมหิงสาสายสืบ
ให้ความรู้เรื่อง มหิงสาสายสืบ
10. เจ้าหน้าที่ตำรวจละหานทราย
ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด
11. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขละหานทราย ให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขภาพ/อย.น้อย/สุขาภิบาลอาหาร
4. ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพตาม
ความสามารถและความสนใจ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวทำให้นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถดังที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้
4.1 รางวัลของสถานศึกษา
4.1.1 รางวัลระดับสากล
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

1. การแข่งขัน HHI “ “World Hip

Hop Dance Championship
2019 ตัวแทนประเทศไทยไป
แข่งขันระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา
อเมริกา ได้รับรางวัลอันดับที่ 23
จาก 65 ทีมทั่วโลก

ชื่อผู้ได้รับรางวัล
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

ชื่อผู้ฝึกสอน/
ว/ด/ป
ผู้ควบคุมดูแล
ที่ได้รับ
นายก้องเกียรติชัย 22 ส.ค.
ทบวงศรี
2562

หน่วยงานที่มอบ

สมาคม
Hip Hop
International
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4.1.2 รางวัลระดับประเทศ
ที่
1.

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

รางวัลผูส้ นับสนุนการ
ดำเนินงาน

2. รางวัล Popular vote และ
รางวัลชนะเลิศ งาน Sneaker
Show Case 2019 ที่ Fashion
Island Shopping Mall 13
กรกฎาคม 2562
3. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
การแข่งขัน Street World
Thailand 2019 รุ่น Junior
เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค. 62 ที่ ฟิว
เจอร์พาร์ค รังสิต
4 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ระดับชาติ
ณ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่
12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2562 สรุปเหรียญรางวัล
เหรียญทอง 22 รายการ
เหรียญเงิน 4 รายการ
เหรียญทองแดง 4 รายการ
เข้าร่วม 1 รายการ
รวม 31 รายการ

ชื่อผู้ฝึกสอน/
ผู้ควบคุมดูแล

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ

โรงเรียนละหานทราย

8 ก.ย.
2562

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
Fashion Island
Shopping Mall

รัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี 13 ก.ค.

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี 11-12 พ.ค. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เหรียญทองชนะเลิศ
กิจกรรมแอโรบิก ม.1-6

นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี 14 ธ.ค.
นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
2562
นางเบญจรัตน์ ใจภพ

1. นางสาวกานติมา แสงงาม
2. นางสาวเกศกนก น้อยพลี
3. นางสาวปัทมน นามฝาง
4. นางสาวธัญธร โพธิ์ศรี
5. นางสาวพิมพ์ญาดา ยางหงษ์
6. นางสาวณัฐภรณ์ โยชน์ไธสง
7. นายปริวัฒน์ สำราญรื่น
8. นายภัทรพล ดีมาก
9. เด็กหญิงณชญาพร พวงแก้ว
10. เด็กหญิงธนัญชนก บุญชู

2562

2562

เหรียญทองรองชนะเลิศ
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
อันดับ 1 ผลงานสร้างสรรค์ นายเฉลิมพล คนชุม
ทางคณิตศาสตร์ด้วย GSP
ม.4-6
1. นายไชยกานต์ จันศิลา
2. นายชนะชนม์ สนหอม

เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ร้องเพลงลูกทุ่ง
ชาย ม.1-3
เด็กชายบุญธฤทธิ์ ลีตี

นางสาวกาญจนา จ่าแสนชื่น

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.1.3 รางวัลระดับภาค
ที่
1.

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขัน โรงเรียนละหานทราย

ชื่อผู้ฝึกสอน/
ผู้ควบคุมดูแล
กลุ่มสาระการ

ฟุตบอล Chang Junior Cup 2019

เรียนรูส้ ุขศึกษา

รัชดาภิเษก

ภาคอีสาน
2.
3.

ว/ด/ป
ที่ได้รับ
2562

หน่วยงานที่มอบ
บริษัทช้างจำกัด

และพลศึกษา

ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคกีฬา นางสาวชลธิชา โกยชัย

สำนักงานท่องเที่ยว

นักเรียนนักศึกษาชัยภูมิ

และกีฬา

เป็นตัวแทน การแข่งขันฟุตบอล King

โรงเรียนละหานทราย

Power CUP 2019/2020

รัชดาภิเษก

King Power

4.2 รางวัลของผู้บริหาร
4.2.1 ระดับประเทศ
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี
2562
2. อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
ดีเด่น ประจำปี 2562
3. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กลุ่ม
โรงเรียนเครือรัชดาภิเษก ประจำปี
การศึกษา 2562

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ

นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์

1 ก.ค. 2563 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์

10 ก.พ. 2563 สมาคมผู้ปกครองและครู

นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
นางลักษณ์มี สังคมศิลป์
นายสุพจน์ ปานใจนาม
นายอภิชา วงส์เมธชนัน
นายบุญเยี่ยม วงศรีษา
4. รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา นายบุญเยี่ยม วงศรีษา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2561
สมาคมรองผู้อำนวยการมะยมศึกษา
(ส.ร.ม.)
5. กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา
2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

20 ส.ค.2562

แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 ก.ค. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

12-14 ธ.ค.
2562

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.2.2 ระดับภาค
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

1. ผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานทหารพรานกองทัพภาคที่ 2
2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้มี
ผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ

นายประเสริฐชัย พิสาด
รัมย์
นายประเสริฐชัย พิสาด
รัมย์

ว/ด/ป
ที่ได้รับ
18 ก.ค.
2562
18 ก.พ.
2562

หน่วยงานที่มอบ
กองทัพภาคที่ 2
สมาคมศึกษานิเทศก์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.3 รางวัลของครู
4.3.1 ระดับประเทศ (งานแข่งขันทักษะฯ อ้างอิงรางวัลสถานศึกษา))
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

1.

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

2.

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

3.

รางวัลครูดีศรีรัชดา ประจำปี
2562

ชื่อผู้ได้รับรางวัล
นายสุรพล วรศิริ
นายประยูร บัวนาค
นางเพ็ญแข ไชยเทพ
นางกนยาสิริ พลเดชา
นางสาวบวรลักษณ์ กะการดี
นางศุภาพิชญ์ วิงประโคน
นางสาวลภัสรดา สมานสารกิจ
นางสาวชญาธร วงค์อรัญ
นายอิสระ ชุมศรี
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางปณรรณธร รัชนะปกิจ
นางกัลยาณี นามนาค
นางอรทัย โรจน์สุกิจ
นายบุญมา สุภศร
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
นายบรรจง ประสงค์ทรัพย์
นางอมลวรรณ สังข์ขาว
นางชนัณภัสร์ ธีรเสริมพงษ์
นางธัญธรณ์ วิสุทธิ์เมธากร
นายสุธรรม จีนแส
นายสุพจน์ วิชัด
นายอำนาจ ศิลปักษา

ว/ด/ป
ที่ได้รับ
1 ก.ค.2562

หน่วยงานที่มอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

17 ม.ค.
2562

สำนักงานคณะกรรมการ

24
ส.ค.
2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
(สคล.)
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ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ

นายเฉลิมพล คนชุม
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นายวันชัย ก้อมน้อย
นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร
นายจำรูญ สมจิต
นางหัทยา มีพวงผล
นายวีระพงษ์ ปะวะระ
นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์
นางเขมิกา วงเวียน
นางสาวสมฤดี อยู่สมบูรณ์
นางศิราณี แสงแดง
นางสาวจารีฏา สุทธิ
นายภาณุวัฒน์ เหมนวล
นางสาวสราลี พูนลาภ
นางนิภาภรณ์ แย้มศรี

4.3.2 ระดับภาค
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

1

กรรมการตัดสินการประกวด การประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ
และเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC
Awards) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562
(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ครูผสู้ อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มกิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
ครูผสู้ อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มกิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผสู้ อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มกิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

2
3

4

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี

นางสาวกฤษณา ไสยาศรี

ว/ด/ป
ที่ได้รับ
11-13
มี.ค.
2563

หน่วยงานที่มอบ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.4 รางวัลของนักเรียน
4.4.1 ระดับสากล
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

1.

เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่นเยาวชน
ชิงแชมป์โลก รุ่นไม่เกิน 54 กิโลกรัม ณ
ประเทศตุรกี

2.

ชื่อผู้ได้รับ
รางวัล
นางสาววณิชชา
สิมวงศ์

ชื่อผู้ฝึกสอน/
ผู้ควบคุมดูแล
นายป้องยศ
สุนทรารักษ์

ว/ด/ป
หน่วยงาน
ที่ได้รับ
ที่มอบ
27 ก.ย.- สมาคมมวยโลก
7 ต.ค.
2562

นายก้องเกียรติชัย 22 ส.ค.
ทบวงศรี
2562

การแข่งขัน HHI “ “World Hip Hop
Dance Championship 2019 ตัวแทน

สมาคม Hip Hop
International

ประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่
สหรัฐอเมริกาอเมริกา ได้รับรางวัลอันดับที่
23 จาก 65 ทีมทั่วโลก

4.4.2 ระดับประเทศ (งานแข่งขันทักษะ ฯ ดูอ้างอิงในรางวัลสถานศึกษา และรางวัลครู)
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

1.

รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬามวย
ไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท
น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม หญิง
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 35
ชนะรางวัลเหรียญทอง ประเภท
อายุ 14 ไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนัก
54 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬามวย
ไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศ
ไทย (เยาวชน) ประจำปี 2562

2.

ชื่อผู้ได้รับรางวัล
นางสาวปนัดดา นาราช

ชื่อผู้ฝึกสอน/
ผู้ควบคุมดูแล
นายป้องยศ
สุนทรารักษ์

ว/ด/ป
ที่ได้รับ
10-20

หน่วยงาน
ที่มอบ
การกีฬาแห่ง

พ.ค.2562 ประเทศไทย และ
จังหวัดบุรีรมั ย์

นางสาววณิชชา สิมวงศ์

นายป้องยศ
สุนทรารักษ์

15 มิ.ย.

สมาคมมวยไทย

2562

สมัครเล่นในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร

3.

4.

5.

เหรียญทองแดง รายการมวยสากลยุวชน นางสาวปาริชาติ ยอดนางรอง
และเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ
ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ รุ่นอายุไม่
เกิน 57 กิโลกรัม
รางวัล Popular vote และรางวัล
grouproyalcrew
ชนะเลิศ งาน Sneaker Show Case
2019 ที่ Fashion Island Shopping
Mall 13 กรกฎาคม 2562

นายป้องยศ
สุนทรารักษ์

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การ
แข่งขัน Street World Thailand
2019 รุ่น Junior เมื่อวันที่ 11-12

นายก้องเกียรติชัย 11-12
ทบวงศรี

grouproyalcrew

3 ต.ค.

สมาคมมวยแห่ง

2562

ประเทศไทย

นายก้องเกียรติชัย 13 ก.ค.
ทบวงศรี

2562

Fashion Island
Shopping Mall

ฟิวเจอร์พาร์ค
พ.ค. 62 รังสิต
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ที่

6.

7.

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ
พ.ค. 62 ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
รางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทุนการศึกษา 2,500 บาทเกียรติ
บัตรและถ้วยรางวัล

รางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทุนการศึกษา 2,000 บาทเกียรติ
บัตรและถ้วยรางวัล
8. รางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทุนการศึกษา 2,000 บาทเกียรติ
บัตรและถ้วยรางวัล
9. รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันสูตรคูณ ระดับ
มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนประโคน
ชัยพิทยาคม
10. รางวัลระดับเข้าร่วม การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

นางสาวกชกร น่วมขุนทด

ชื่อผู้ฝึกสอน/
ผู้ควบคุมดูแล

ว/ด/ป
ที่ได้รับ

หน่วยงาน
ที่มอบ

คณะครูกลุม่ สาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์

18 ก.พ.

บริษัท TOP

2563

TEST CENTER

นายเฉลิมพล
คนชุม
นายประยูร
บัวนาค
นางสาวกาญจนา
จ่าแสนชื่น
และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

2-3

สำนักงาน

สิงหาคม

คณะกรรมการ

2563

การศึกษา

จำกัด

นางสาวกัญญาณัช ทองชาย

นายไชยกานต์ จันศิลา

เด็กชายภาณุพงศ์ บัวนาค
นายชวิศ ชำนาญเนาว์

นายชัยสิทธิ์ เจตบุตร
นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์
นางสาวสิรินธร ศรีกิมแก้ว
นางสาวสุตาภัทร เพชรกลาง
นายสันติภาพ พรมไพร
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงรุ่ง

11. รางวัลระดับเข้าร่วม การแข่งขันซู
โดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ
โรงเรียนประโคนชัย พิทยาคม
12. รางวัลระดับเข้าร่วม การแข่งขันซู นางสาวณัตฐา แสนสวาสดิ์
โดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพรสุดา ได้พร้อม
ณ โรงเรียนประโคนชัย พิทยาคม นางสาวทิพย์รตั น์ แมลงพันธ์
นายไชยกานต์ จันศิลา
นางสาวสุธิดา โถนสูงเนิน

ขั้นพื้นฐาน

18
4.4.3 ระดับภาค (งานแข่งขันทักษะ ฯ ดูอ้างอิงในรางวัลสถานศึกษา และรางวัลครู)
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ

1.

ชนะเลิศเหรียญทองมวยไทยหญิง
สมัครเล่น รุ่นไม่เกิน 60 กิโลกรัม
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดภาค 3 ที่
นครพนม ไปต่อระดับประเทศที่
ตราดเกมส์
เหรียญเงิน กีฬานักเรียนแห่งชาติ
คัดภาค 3 จังหวัดชัยภูมิ มวย
สากลสมัครเล่น รุ่นไม่เกิน 60
กิโลกรัม
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาลัย
วิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยได้
ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
Bru Line Tracking Contest III
จำนวน 3 ทีม ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 ทีม
รางวัลอันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุนการศึกษา
500 บาทและเกียรติบตั ร

2.

3.

4.

ชื่อผู้ได้รับรางวัล
นางสาววณิชชา สิมวงศ์

ชื่อผู้ฝึกสอน/
ว/ด/ป
ผู้ควบคุมดูแล
ที่ได้รับ
นายป้องยศ สุนทรารักษ์ 28 พ.ย.
2562

นายโยธิน เชื่อมรัมย์

นักเรียนโรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก

นายป้องยศ สุนทรารักษ์ 12 พ.ย.

นายอธิภัทร
ยอดนางรอง

นางสาวจินดารัตน์ บัวเสนา คณะครูกลุม่ สาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์

หน่วยงาน
ที่มอบ
สมาคมมวย
ไทยสมัครเล่น

สมาคมมวยไทย

2562

สมัครเล่น

20 ส.ค.

มหาลัยวิทยาลัย

2562

ราชภัฏบุรีรัมย์
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บริษัท TOP

กุมภาพันธ์ TEST CENTER
2563

จำกัด
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ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและทิศทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 -2579
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา

พ.ร.บ.ระเบียบ
มาตรา 39
บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546

เนื้อหาสาระ
สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34(2) มีอํานาจหน้าที่ ตามที่
กําหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มี ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไป ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและ ของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและ วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการ
2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และ ทรัพย์สินอื่นของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ
3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการ ทั่วไป
รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของ สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการตามวงเงินงบประมาณที่ สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับ
ตามที่ได้รับมอบอํานาจ จัดทํารายงานประจําปี เกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอ คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
4. อํานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนด
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภา การศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการารศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา

เนื้อหาสาระ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวง
มอบหมายสถานศึกษาและส่วน ราชการตามาตรา 34(2) จะให้มีรองผู้
อํานวย หรือรอง ส่วนราชการรองจากผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้
สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) ใดที่ยังไม่
สามารถ ปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับ
มอบหมายได้ อาจ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษา
หรือส่วนราชการนั้น สังกัดเป็น ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้
แทนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะ
ของงานที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ ที่กําหนดใน กฎกระทรวง

พ.ร.บ.การศึกษา
มาตรา 6
แห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมใน การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

มาตรา 7

ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รู้จัก รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา ผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้ อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรา 8

การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา

เนื้อหาสาระ

มาตรา 10 การจัดการศึกษา จ้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรอ ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ความ พิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่ง
อํานวยความ สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่
เจ็ด เข้า เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้น
แต่สอบได้ชั้นปีที่ เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
นับอายุให้เป็นไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา

เนื้อหาสาระ

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความ ถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการ
เรียนรู้
พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545

ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และ แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
1. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ ฯลฯ
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3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบ
การดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ใน
ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน
เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร
เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับ
ซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัด
การศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ
เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
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3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

•

•

•

•

•
•

•

•

•

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
และแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All)
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล
ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพื่อให้มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
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•

•

พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ
เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์
ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและ
ตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้
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•

•

•
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6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน
เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและ
ประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางมา
ใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1
ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และ
ใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ
พื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ
อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมีความ
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สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และ
แก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
5. นโยบายการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วิสัยทัศน์
“องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
แนวคิด No Child left Behind (NCLB)
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
คุณลักษณะพึงประสงค์องค์การ
ยิ้มรับ ฉับไว ใส่ใจบริการ
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี
ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งตนเองและปรับตัวต่อ
การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการดำรงชีวิต
3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจติ วิญญาณของความเป็นครู น้อมนำพระราชดำรัสให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู มีความรู้ และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ
(Accountability) มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพร่วมกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายุคใหม่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
การวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่าย
และวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 3 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวคิด “No
Child Left Behind” (NCLB)
กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด“ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” No Child Left Behind
(NCLB)
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การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมถั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจเน้นการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดเน้น
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่สากล
2. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเจตพื้นที่การศึกษาสุจริต
จุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่สากล
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณลักษณะเป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุขดังนี้
คนดี : คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ รักความเป็นไทย
คนเก่ง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
มีความสุข : มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ ( O- NET ) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนมีความสามารถทางการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ
และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ครบทุกข้อสอดคล้องกับช่วงวัย
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ตัวชี้วัดที่ 1.7 สถานศึกษาทุกแห่งบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเข้าไปในกิจกรรมการเรียน
การสอน
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.8 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1.9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะใน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะราบบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง
( ID Plan )
ตัวชี้วัดที่ 1.12 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 1.13 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.14 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม
ด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1.15 สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.16 สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 1.17 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้วยเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 1.18 สถานศึกษาทุกแห่งบริหารจัดหารโรงเรียนโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 2 พัฒนาบริหารจัดการเพื่อสร้างและส่งเสริมให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ด้านนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลให้เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ติด 0 ร มส และออกกลางคันลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด
ตัวชี้วัดที่ 2.4 อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 2.5 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญศึกษาต่อสายอาชีวะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.7 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบตาม พรบ. คุ้มครอง
เด็กอย่างทั่วถึงทุกคน
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ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทำสารสนเทศด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คำปรึกษาแนะแนวนักเรียนได้ตามศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 2.10 สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.11 สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาระบบแนะแนวเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2.12 พัฒนาศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายทุกแห่งให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 2.13 สถานศึกษาทุกแห่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน และภายนอกองค์กร
จุดเน้นที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 3.1 สพม. 32 มีการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สพม. 32 มีการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินภายนอน ของ สมศ. เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.4 โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 3.5 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าและให้ความร่วมมือ
ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วิสัยทัศน์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
“เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี มีปัญญาเป็นเลิศ”
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่อสาร
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4. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำโครงงานและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยี
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของโลก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมโลก
6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
7. ส่งเสริม สืบสาน ตระหนักและอนุรักษ์ในความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ นำระบบ ICT มาใช้ในการบริหาร
จัดการและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และจัดทำโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
พลเมืองดีและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ 100
6. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั้น
เรียน
7. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย ดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ
กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมการ
ทำงานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การจัดการและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
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กลยุทธ์
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับสากล
3. พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่อสาร
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำโครงงานและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยี
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของโลก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมโลก
ประเด็นที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและใช้ผลงานวิจัย
ยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศและระหว่างประเทศ
ประเด็นที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
7. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีของนานาชาติ ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
นโยบาย
1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยเน้นกิจกรรมมากขึ้น (70 : 30) รวมทั้งกำหนดจุดเน้น
พัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับให้ชัดเจน
3. ส่งเสริมการอ่าน การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่ 2 และภาษาถิ่น
4. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียม กับมาตรฐานสากลบนความเป็น
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
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จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก (ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคมฯ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 (Studentachievement)
2.นักเรียน ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน
(Literacy & Numeracy)
3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)
4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์
(Excel to excellence)
5. เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
(Alternative Access) ลดอัตราการออกกลางคัน
6. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) และโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล (Quality Schools)
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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7. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
2.งานอำนวยการสำนักงาน
บริหารวิชาการ
3.งานบริหารหลักสูตร
4.งานบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
5.งานกิจกรรมพัฒนานักเรียน
6. งานกระบวนการเรียนรู้
7.งานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
8.งานทะเบียนนักเรียนและ
เทียบโอนผลการเรียน
9.งานการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความและ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
10.งานประเมินผลและ
ทดสอบคุณภาพทางการศึกษา
11.งานนิเทศภายใน
12.งานแนะแนว
13.งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
14.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
15.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
16.งานห้องสมุด
17.งานรับนักเรียน
18.งานวิจัยในชั้นเรียน
19.งานโรงเรียนในฝันและ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
20.งานนักศึกษาวิชาทหาร
21.งานโครงการพิเศษ/งาน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1.งานนโยบายและแผน
2.งานจัดระบบควบคุม
ภายใน
3.งานเทคโนโลยี
4.งานสารสนเทศ
5.งานระดมทรัพยากร
6. งานการเงินและการ
บัญชี
7.งานพัสดุและสินทรัพย์
8.บ้านพักราชการ
9.งานประกันชีวิต
10.งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.งานวินัย การลงโทษ
การสั่งพักราชการ/การออก
จากราชการ
2.งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.งานบุคลากรวางแผน
จัดสรรอัตรากำลัง
4.เลื่อนขั้นเงินเดือน
5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.สรรหาบรรจุแต่งตั้ง
7.การย้าย
8.การลา
9.ส่งเสริมวิทยฐานะ
10.ทะเบียนประวัติ
11.เสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
12.ยกย่องเชิดชูเกียรติ
13.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

1.งานอำนวยการ
2.งานบริหารงานกิจการ
นักเรียน
3.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4.งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
5.งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
6.งานยานพาหนะนักเรียน
และงานจราจร
7.งานระดับชั้น/งานครูที่
ปรึกษา
8.งานเวรรักษาความ
ปลอดภัย
9.งานออมทรัพย์และ
ธนาคารโรงเรียน
10.งานส่งเสริมวินัยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
11.งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เอดส์
และอบายมุข
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เอดส์และ
อบายมุข
12.งาน TO BE NUMBER
ONE ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
(งานเพื่อนที่ปรึกษา YC)
13.งานตรวจ
เครื่องแต่งกายนักเรียน
14.งานโรงเรียนสีขาว
15.งานประเมินผลการ
ดำเนินงานกลุ่มงาน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.งานอนามัยโรงเรียน
2.งานโภชนาการ
3.งานยานพาหนะ
4.งานสหกรณ์โรงเรียน
5.งานโสตทัศนศึกษา
6.งานประชาสัมพันธ์
บริการสาธารณะและ
เผยแพร่เกียรติประวัติของ
โรงเรียน
7.งานดนตรีและโยธวาทิต
8.งานนาฏศิลป์และศิลปะ
พื้นบ้าน
9.งานเลขานุการ
ผู้อำนวยการ
10.งานธุรการ
11.งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
12.งานโรงเรียนกับชุมชน
13..งานศูนย์สิ่งแวดล้อม
จ.บุรีรัมย์
14.งานมูลนิธิ
15.งานศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
16.งานอาคารสถานที่และ
สภาพสิ่งแวดล้อม
17.งานชมรมศิษย์เก่า
18.งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
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ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีของโรงเรียน
1. แสดงประมาณการรายรับปี พุทธศักราช 2564
ที่
ประเภทเงินรายรับ
1. เงินอุดหนุน (ค่ารายหัวนักเรียน)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. รายได้สถานศึกษา
4. บำรุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

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

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

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

45
ที่
11
12
13

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

14

อบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

15

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

16

โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

17

อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

18

ตลาดนัดวิชาการ L.R.P

19

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

20

21

22

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง
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ที่
23

24

25

26

27

28

29

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

33

34

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

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

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

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

10
11

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

ที่
1

2
3

4
6

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานทั่วไป
- ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
- ซ่อมบำรุงศาลาม้านั่งสำหรับนักเรียน
- ก่อสร้างถังน้ำประปา
3.4. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กิจกรรมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
- จัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง
- วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานธนาคารโรงเรียน
- ค่าวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม
- โครงการกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุข
- กิจกรรม YC
- กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
- กิจกรรมชายรักชาย (MSM)
โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- ค่าเอกสาร อาหารว่างการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2 ครั้ง
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ค่าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
- อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ
- ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน
- จัดทำป้ายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบวินัยของโรงเรียน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ (พัฒนาสำนักงาน)
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
- ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4
- ห้องเรียนคุณธรรม
- หมู่บ้านรักษาศีล 5
- อบรมคุณธรรมนำวิถีพ่อ
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3.5. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างกลุม่ งบบริหาร
ที่
กิจกรรมกลุ่มงบบริหาร
1
คบลูกรัชดาสร้างบ้าน
2
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3
แหล่งเรียนรู้แลนด์มาร์ก (landmark) บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เด็กรัชดาเลี้ยงแพะ
4
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)
5
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT)
6
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
7
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
8
ห้องชมรม To Be Number One โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
9
โครงการ To be number One Teen Dancercise
10
โครงการ แข่งขัน Sport Dance
11
กิจกรรมวันอาเซียน
- จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน(ห้องเรียนอาเซียน)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน
- มุมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน ในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
12
โครงการพัฒนางานห้องสมุด
- ค่าจัดหาแบบเรียน คู่มือ วารสาร นิตยสาร
- ค่าจัดซ่อมหนังสือ คู่มือ วารสาร นิตยสาร
- ค่าจัดซ่อมเครื่องสืบคันข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
4. ตารางสรุปงบประมาณแยกตามสายงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5

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

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(เงินอุดหนุน) (พัฒนาผู้เรียน) (รายได้โรงเรียน)
5,434,000
595,000
1,556,400
100,000
681,000
320,000
95,000
410,751
1,619,660
8,402,151
2,309,660
100,000
12,961,851

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

งบประมาณ
(1,284,400)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

635,400
649,000
(595,060)

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

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

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

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

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
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ที่

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

งบประมาณ
290,390

ผู้รับผิดชอบ

244,000
6,373,509

6. ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจเป้าหมายและกลยุทธ์
พันธกิจ

เป้าหมาย

1.พัฒนาหลักสูตร

1.โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาให้ผู้เรียน

สถานศึกษาเทียบเคียงกับ

เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

หลักสูตรมาตรฐานสากล

เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.ส่งเสริม พัฒนาระบบ

2.โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม

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

ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัด

และการบริหารจัดการนำ

3. โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีให้มี
สารสนเทศใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร คุณภาพระดับสากล

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ระบบ ICTมาใช้ในการ

จัดการให้มีมาตรฐาน มี

ด้านวิชาการ

บริหารจัดการและระบบ

เอกภาพ ประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส และเป็นธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ICT เพื่อการเรียนการสอน

2. พัฒนาระบบข้อมูล

พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพระดับสากล
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พันธกิจ
3. ส่งเสริมการใช้

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ใน
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.พัฒนาทักษะการใช้

4. ส่งเสริมกิจกรรม

4.ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้

4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำ

ในการเรียนรู้ ผลิตผลงาน

โครงงานและผลิตผลงาน

อย่างสร้างสรรค์ และจัดทำ

อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้

โครงงานได้อย่างมีคุณภาพ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการสื่อสาร

ภาษา ส่งเสริมการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการสื่อสาร

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

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

5.จัดระบบดูแลช่วยเหลือ

5.จัดระบบดูแลช่วยเหลือ

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

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

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

มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้
มีการนำกระบวนการวิจัย
มาพัฒนาการจัดการศึกษา
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พันธกิจ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการที่ตอบสนอง
เชิงกลยุทธ์
มี 14 โครงการ

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

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเพณีของนานาชาติ
ส่งเสริมสืบสานความเป็น
ไทยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต

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

8.ใช้เทคโนโลยีในการ
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พันธกิจ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการที่ตอบสนอง
เชิงกลยุทธ์
มี 14 โครงการ

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

เป้าหมาย
1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.จัดทำและพัฒนาหลักสูตร

ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

เทียบเคียงกับหลักสูตร

สถานศึกษาเทียบเคียงกับ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล ให้ผู้เรียน
เรียนรู้เต็มศักยภาพ

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
ที่

ชื่อกิจกรรม

1.1 กิจกรรมพัฒนาการ
วัดผลประเมินผล

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

50,000

งบประมาณ
(พัฒนาผู้เรียน)

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

ชื่อกิจกรรม

2.1

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

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

พัฒนาการเรียนการสอนวัสดุ
สารเคมี
ค่ายวิทยาศาสตร์

2.7

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

2.8

พัฒนาปรับปรุงห้องกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์

2.9

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

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

กลุ่มสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

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

ชื่อกิจกรรม

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

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

3. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสากล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
พันธกิจ
2.ส่งเสริม พัฒนาระบบ

เป้าหมาย
2.โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT

เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ เพื่อการเรียนการสอนและการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน

นวัตกรรมเพื่อการจัด

บริหารจัดการนำระบบ ICT มาใช้ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการและระบบ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้

ด้านวิชาการ

ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

มีคุณภาพระดับสากล
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ที่

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม

3.1

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และครุภัณฑ์ทางการศึกษา
3.2 ปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ระบบ wifi
ที่

ชื่อกิจกรรม

3.3 จัดซื้อชุดเรียนรู้
ไมโครคอนโทรลเลอร์
3.4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์

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

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
1,800,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

50,000

50,000

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
100,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)

820,000

4. โครงการยกระดับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
พันธกิจ
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

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

ที่

ชื่อกิจกรรม

4.1 ค่ายภาษาอังกฤษ
4.2 วันคริสมาสต์
4.3 วันตรุษจีน

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)

15,000
10,000

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ส่งเสริม
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่อสาร

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)
40,000

งบประมาณ
(รายได้
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา
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ชื่อกิจกรรม

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

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

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
10,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
(รายได้
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา

50,000
10,000
40,000

40,000
15,000
10,000

5. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันธกิจ
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

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

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ส่งเสริม
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่อสาร
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ที่

ชื่อกิจกรรม

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

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

กลุ่มบริหารงานงบ
บริหาร
กลุ่มบริหารงานงบ
บริหาร

8,751
6,500

6. โครงการฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์ สู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันธกิจ
4. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เป้าหมาย
4.ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ จัดทำโครงงานและผลิตผล

เรียนรู้ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์

เรียนรู้ จัดทำโครงงานและ

งานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้

และจัดทำโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ

ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์

เทคโนโลยี

ที่

โดยใช้เทคโนโลยี

ชื่อกิจกรรม

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

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

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

ชื่อกิจกรรม

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

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

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

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

คุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

คุณธรรมและจริยธรรม รู้

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อ

พลเมืองดีและมีค่านิยมที่พึง

ภาวการณ์ของโลก อนุรักษ์

สังคมโลก

ประสงค์ร้อยละ 100

สิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
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7. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

ชื่อกิจกรรม

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

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

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

ชื่อกิจกรรม

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

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

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

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

10,000

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

20,000

10,000

15,000
5,000

8. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันภาวการณ์โลก ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อกิจกรรม

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

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

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

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

ชื่อกิจกรรม

8.6 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
8.7 อบรมคุณธรรมนำวิถีพ่อ

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

5,000

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

25,000

9. โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่
9.1
9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.10

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

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)
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ที่

ชื่อกิจกรรม

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

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

กลุ่มสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

15,000

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

20,000

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

2,000

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

20,000
40,000
18,000

10,000
20,000

20,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)
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ที่

ชื่อกิจกรรม

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

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

กลุ่มสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)

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

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
6.ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อ

พัฒนาตนเองเป็นครู

บุคลากรมืออาชีพมีความ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

มืออาชีพ และสร้าง

เชี่ยวชาญในการจัดการ

ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัด

เครือข่ายการเรียนรู้

เรียนการสอนและการ

การศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและใช้ผลงานวิจัย

บริหารจัดการชั้นเรียน

ยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศและระหว่างประเทศ
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ที่

ชื่อกิจกรรม

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

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

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

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

10,000

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

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

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

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
7.ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

และอนุรักษ์ในความเป็นไทย ตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรม ประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลาย
เข้าใจความหลากหลายทาง ขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ ส่งเสริม

วัฒนธรรม ดำรงชีวิตตาม

และความเป็นไทย

สืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

พอเพียง

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
11.1
11.2
11.3
11.4

11.5
11.6
11.7

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

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

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
30,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

40,000
10,000
60,000

40,000
20,000
20,000

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)
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ที่

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม

11.8

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

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
10,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได้
การศึกษา
โรงเรียน)

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

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

ตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรม

ประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลาย

เข้าใจความหลากหลายทาง

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ ส่งเสริม

วัฒนธรรม ดำรงชีวิตตามหลัก ความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลัก สืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

ชื่อกิจกรรม

12.1 คบลูกรัชดาสร้างบ้าน
12.2 แหล่งเรียนรู้แลนด์
มาร์ก (landmark) บน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เด็กรัชดาเลี้ยงแพะ

กลุ่มสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบ
บริหาร
กลุ่มบริหารงบ
บริหาร

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

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

งบประมาณ
(รายได้
โรงเรียน)

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

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8.การพัฒนาระบบ

จัดการแบบบูรณาการ สารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับติดตาม บริหารจัดการ และ
และส่งเสริมให้ทุกภาค ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้าง

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนมีส่วนร่วมในการ

เครือข่ายและวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมี

ส่วนร่วมในการจัด

จัดการศึกษา

ประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การจัดการและการประกัน

การศึกษา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล

ที่

ชื่อกิจกรรม

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

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

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

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

8. พัฒนาระบบบริหาร 8.ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
8.การพัฒนาระบบ

จัดการแบบบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ

บริหารจัดการ และ

และส่งเสริมให้ทุกภาค กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการ

อย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมการทำงาน

ส่วนมีส่วนร่วมใน

จัดการศึกษา

อย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การ การจัดการศึกษา

พันธกิจ

เป้าหมาย

จัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ที่

ชื่อกิจกรรม

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

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

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

งบประมาณ
(พัฒนา
ผู้เรียน)

งบประมาณ
(รายได้
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา
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1
โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะและศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ
กิจกรรม งานพัฒนาครูและบุคลากร ( อบรม / สัมมนา/ศึกษาดูงาน )
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 63– มี.ค. 64 , เม.ย. 64 – ก.ย. 64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2553 ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ จึงส่งครูและบุคลากรอบรม สัมมนา ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยผ่านการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานด้านวิชาการทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูนำความรู้ ประสบการณ์จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 5
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
1. การประชุม การอบรม สัมมนาและ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 - คณะกรรมการวิชาการ
ศึกษาดูงาน
2. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา ต.ค. 63- ก.ย. 64
- คณะกรรมการวิชาการ
ครูและบุคลากร
3. สรุปและประเมินผล
ก.ย. 64
- คณะกรรมการวิชาการ

2
5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 1,800,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
รวม
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
1,500,000
1,500,000
การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
2 โรงเรียนจัดการอบรมพัฒนาครูทุกคน
300,000
300,000
ค่าเอกสาร อาหารและอาหารว่าง
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Outputs)
สถิติครูและบุคลากรที่เข้ารับการประชุม
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
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ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
1 และ 3
1 และ 3

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

เปรียบเทียบ
แบบรายงาน
สถิติการประชุม การการประชุม
อบรม สัมมนา อบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน
และศึกษาดูงาน
แบบการ
ตรวจสอบการ รายงาน
ใช้แผนการ
ผลสัมฤทธิ์
เรียนรู้
ทางการเรียน

3
โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะและศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน( ครูจ้างสอน )
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 63 – มี.ค. 64 , เม.ย. 64 – ก.ย. 64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ครู ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับให้การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดจ้างครู หรือบุคลากรที่ขาดแคลนเข้า
มาทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 10 คน
(กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่ขาดแคลน)
2.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน
3. เป้าหมาย
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนขาดแคลน
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. สำรวจปัญหาและความต้องการ
2. สอบคัดเลือก
3. ดำเนินการจัดจ้าง
3. สรุปประเมินผล /การประเมินคุณภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค. 63
ต.ค. 63
พ.ย.63 – มี.ค. 64
พ.ค.64 – ก.ย. 64
มี.ค. 64 และ ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
หน.กลุ่มสาระ / คณะกรรมการวิชาการ

4
5. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 1,300,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
รวม
1 ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,300,000
1,300,000
จำนวน 10 คน ระยะเวลา 10 เดือน
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
มีครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเพียงพอ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน หรือ
เหมาะสมตามเกณฑ์ กค.ศ.
ผลลัพธ์ (Outcomes)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนครูจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ/สังคมศึกษา)

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ กค.ศ.
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เปรียบเทียบ
จำนวนครู
กับนักเรียนตาม
เกณฑ์ กค.ศ.
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สังเกต
แบบรายงาน
สอบถาม
ผลสัมฤทธิ์
รายงานการเรียน ทางการเรียน
การสอน

5
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสากล
กิจกรรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.6
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64
1. หลักการและเหตุผล
ครูควรจัดการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่จะมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตัวผู้เรียน ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนที่จะให้เกิดความหลากหลายคือ
สื่อการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมใหม่ๆมา
พัฒนาการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชุด
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูนำสื่อ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และนวัตกรรมไปใช้จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 5
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. สำรวจสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จัดทำสื่อการเรียนรู้
3. การประเมินคุณภาพ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค. 63
ต.ค. 63
เม.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู้สอนทุกคน
ครูผู้สอนทุกคน
ครูผู้สอนทุกคน/หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้

6
5. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 1,800,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
รวม
1 วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ฯลฯ 1,800,000
1,800,000
ซ่อมครุภัณฑ์ทางการศึกษา
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละครูมีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่
เพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

ตรวจสอบ นิเทศ แบบบันทึกการใช้
สื่อ
ทะเบียนสื่อ

92

93

ผลการประเมิน แบบรายงานผล
การเรียนนักเรียน การเรียนนักเรียน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 – ก.ย.64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพและทักษะของนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัด ให้เกิดความเป็นเลิศในด้านการเรียน
ด้านดนตรี และด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสำเร็จจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 8 กลุ่มสาระสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสำเร็จของนักเรียนที่การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมจากการได้รับเหรียญทองร้อยละ ร้อย
ละ 70 ขึ้นไป และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคจากร้อยละ 30 ขึ้นไป
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ระดับภาค

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค. 63
ธ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
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5. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 200,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 วัสดุประกอบการฝึกซ้อม และเตรียมเข้า 200,000
แข่งขัน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละนักเรียนมีผลสำเร็จจากการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 8 กลุ่มสาระสูงขึ้น
(เหรียญทองระดับพื้นที่การศึกษา)
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับ
ภาค และระดับทีส่ ูงขึ้น

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
200,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

แบบสรุปผลการ
แข่งขันทุก
รายการระดับ
พื้นที่การศึกษา

92

93

เปรียบเทียบผล
ตัดสินของการ
แข่งขันระดับ
พื้นที่การศึกษา

92

93

เปรียบเทียบผล แบบสรุปผลการ
ตัดสินของการ
แข่งขันทุก
แข่งขันระดับภาค รายการระดับ
ภาค
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม โครงการพัฒนามาตรฐานสำนักงานวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานวิชาการเป็นหน่วยจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สำคัญหน่วยหนึ่ง ที่มีบทบาทต่อการ
ส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาอยู่
ตลอดเวลา และให้เกิดความต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) มีเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) สำนักงานวิชาการมีความพร้อมต่อการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1. จัดทำ จัดหาเครื่องมือ สื่อนวัตกรรม ต.ค. – ธ.ค. 63
ทางการศึกษา
2. การจัดทำ จัดเก็บระเบียนวัดผลและ มี.ค. 64
ทะเบียนทางวิชาการ
3. การพัฒนาระบบงานวิชาการ
ต.ค.63 – ก.ย. 64
4. สรุปและประเมินผล
ต.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
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5. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 150,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
150,000
- ตราดุลไฟฟ้า
- คอมพิวเตอร์สำนักงานทดแทนเครื่อง
เก่า 2 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์ สี 2 เครื่อง
- เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง
- เครื่องเคลือบเอกสาร 1 เครื่อง
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของความพึงพอใจในการส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนสูงขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
150,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

การสังเกต
การสอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

92

93

การทดสอบผล
การเรียนรู้

แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรม พัฒนาการวัดผลประเมินผล งานทะเบียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค 63 – ก.ย. 64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนสอนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
โดยมีขั้นตอนสำคัญหลายประการ การวัดผลและประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนได้รับการพัฒนาที่เน้นการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูผู้สอนดำเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริงในทุกรายวิชา
3. เป้าหมาย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. อบรมการวัดผลตามสภาพจริง
2. การตรวจสอบการจัดทำ ปพ.5
3. สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ค. 64
มี.ค. 64
ก.ย. 64
มี.ค. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผลและประเมินผล
หน.กลุ่มสาระและงานวัดผล
และประเมินผล
หน.กลุ่มสาระและงานวัดผล
และประเมินผล
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5. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดอบรม
5,000
2 ค่าอาหาร อาหารว่าง
10,000
3 ค่าทะเบียน ระเบียน ปพ.5 ฯลฯ
35,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
5,000
10,000
35,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของครูที่สามารถประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น

91

92

การสังเกตการ
สอน
การนิเทศ

แบบสังเกตการ
สอน
แบบนิเทศการ
สอน

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

91

92

การทดสอบผล
การเรียนรู้
รายงานผลการ
สอน

แบบทดสอบผล
การเรียนรู้
แบบรายงานผล
การสอน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม ชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่รัชดา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที่ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้นักเรียนได้นำความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ และมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 งาน
ศึกษาต่อ จึงได้จัดโครงการชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่รัชดาขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีเป้าหมายในการ
เรียน และยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาต่อ และอาชีพตามที่ได้จัดได้ต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาต่อ
2.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาต่อ
2.3 เพื่อสรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 95
3.1.2 นักเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาต่อได้รับขวัญและกำลังใจ ร้อยละ 100
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจในระดับมาก
3.2.2 นักเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาต่อได้รับขวัญและกำลังใจในระดับดีมาก
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4. วิธีดำเนินการ
กิจกรรมดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564

งานแนะแนวศึกษาต่อ
งานแนะแนวศึกษาต่อ
งานแนะแนวศึกษาต่อ
งานแนะแนวศึกษาต่อ

5. งบประมาณ 20,000 บาท
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 20,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าดำเนินกิจกรรมชื่นชม ยินดี
20,000
ความสำเร็จรุ่นพี่รัชดา
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
20,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ

91

92

การสังเกตการ
สอนการนิเทศ

แบบสังเกตการ
สอน
แบบนิเทศการสอน

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ
ด้านการศึกษาต่อได้รับขวัญและกำลังใจที่ดี

91

92

การทดสอบผล
การเรียนรู้
รายงานผลการ
สอน

แบบทดสอบผล
การเรียนรู้
แบบรายงานผล
การสอน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม โครงการรัชดาน้อง- พี่ I SEE U (สานฝันน้อง-พี่รัชดา มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยชีวิต)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 มาตรา 22 ที่ ว่ า “ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ยนรู้แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่าผู้ เรีย นมี
ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
” และในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ นักเรียนได้นำความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ และมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
เป็นการเรียนรูที่มุงพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ การเรียนรู เพื่อคนพบและใชศักยภาพ
ของตนเพื่ อเตรี ย มตัว ประกอบอาชีพ ให้ เหมาะสมกับตนเอง รู จักวิธีเลื อกประกอบอาชีพ ที่สุ จริตเหมาะสม
สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงตนเองไดอยางพอเพียงแกอัตภาพดังนั้น เพื่อแนะแนวทางในการเลือกคณะหรือ
มหาวิทยาลัยในการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนแนะ
แนวอาชีพต่าง ๆ ให้กับนักเรียน งานศึกษาต่อ จึงได้จัดโครงการรัชดาน้อง-พี่ I SEE U (สานฝันน้อง-พี่รัชดา มุ่ง
หน้าสู่มหาวิทยาลัยชีวิต)ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ เพื่อ
2.1 กระตุ้นให้นักเรียนสร้างเป้าหมายในการเรียน
2.2 แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
2.3 แนะแนวอาชีพต่าง ๆ
2.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90
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3.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
3.1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 85 มีเป้าหมายในการศึกษาต่อ
3.1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 85 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ในระดับมาก
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ
3.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
3.2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายในการศึกษาต่อสูงขึ้น
3.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตสูงขึ้น
4. วิธีดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563

งานแนะแนวศึกษาต่อ
งานแนะแนวศึกษาต่อ
งานแนะแนวศึกษาต่อ
งานแนะแนวศึกษาต่อ

5. งบประมาณ 10,000 บาท
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 10,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายไวนิล ของที่ระลึก
10,000
วิทยากร
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของนักเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
10,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบสังเกตการ
สอนนิเทศการสอน

91

92

การสังเกตการ
สอนการนิเทศ

91

92

การทดสอบผล แบบทดสอบผล
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางนิภาภรณ์ แย้มศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 –ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถใช้
ศักยภาพของตนให้เป็ นประโยชน์กับสั งคมและประเทศชาติ ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่ วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และยังไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อ ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบ หรืออยากเรียนสาขาใด อยาก
ประกอบอาชีพใด ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
ความสนใจใส่ใจในด้านการเรียนของนักเรียนเอง และความไม่รู้ว่าตนเองชอบด้านใดหรือมีความถนัดด้านใด
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นและเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ และเห็ นความสำคัญ ของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้รับข่าวสารและข้อมูล เพื่อมา
ประกอบการพิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะและสาชาวิชาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับข่าวสาร ข้อมูล และ
สามารถเลือกศึกษาต่อ ประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
2.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80
2.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
3. เป้าหมาย
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อ สารสนเทศของคณะ
และสาขาวิชาต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อ และเกิดความมั่นใจในการ
สอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ก.ย.64

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 5,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
งบ กพร.
1 ค่าศึกษาดูงานตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับข่าวสาร ข้อมูลการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

รวม
5,000
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

สังเกต
แบบสังเกต
บันทึกการบริการ แบบบันทึกการ
บริการแนะแนว

92

93

สังเกต
แบบสังเกต
บันทึกการบริการ แบบบันทึกการ
บริการแนะแนว
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางนิภาภรณ์ แย้มศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 –ก.ย.64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวเป็นงานที่ สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเอง ด้านความสามารถ ความรู้ สติปั ญ ญา และบุ คลิ กภาพควบคู่ กันไป นอกจากนี้ ยังปลู กฝั งคุณ ธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับสังคมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นงานบริการหลักซึ่งต้องจัดให้ได้ทั่วถึง การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงการจัดห้องให้เป็นศูนย์กลางของการให้บริการ แนะแนว
ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 เพื่อพัฒนางานแนะแนวให้สามารถให้บริการได้กว้างขวางและทั่วถึง
2.1.2 เพื่อให้ห้องแนะแนวมีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้
2.1.3 เพื่อพัฒนาสื่อและเครื่องมือแนะแนวให้ทันสมัยพร้อมใช้การได้ดี
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนทุกคนสามารถใช้บริการห้อง เพื่อให้คำปรึกษา บำบัด แก้ปัญหาด้านต่างๆ
2.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
3. เป้าหมาย
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องในการให้คำปรึกษา บำบัด สามารถจัดบริการหลักทั้ง 5 บริการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีห้องแนะแนวที่มีสื่อ เครื่องมือและบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรม
- จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำห้อง
- ตกแต่งห้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 63
- นางนิภาภรณ์ แย้มศรี
ต.ค.-ธ.ค. 63

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 10,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งห้อง
10,000
รวม
10,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนได้รับบริการ
แนะแนวทั้ง 5 บริการ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- นักเรียนได้รับบริการ
แนะแนวทั้ง 5 บริการ

ข้อมูล
ค่า
ปีฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

รวม
ไตรมาส
10,000
10,000

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

แบบสังเกต

แบบสังเกต

92

93

แบบสังเกต

แบบสังเกต
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
ชื่อโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางเบญจรัตน์ ใจภพ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 –ก.ย.64
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที่ ว่ า “ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า ผู้ เรี ย นมี
ความสำคั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นสามารถพั ฒ นาตามธรร มชาติ แ ละเต็ ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้นักเรียนได้นำความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ ในการนี้เพื่อเป็นการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และเพื่อสรุปผลการจัดการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จึง
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 และปวช.3 ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และปวช.3 เข้าร่วมโครงการตามจำนวนตามเป้าหมาย
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90
2. นักเรียนได้รับขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
3. เป้าหมาย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และปวช.3 เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ก.พ.64
ก.พ.64
มี.ค.64
มี.ค.64

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบพัฒนาผู้เรียน จำนวน 20,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(ตามจำนวนนักเรียน ม.3 ม.6 และ ปวช.3)
2 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน คณะครูและ
บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3 ค่าจัดสถานที่
4 ค่าจัดทำบายศรีสู่ขวัญ
5 ป้ายเวที

งบ กพร.
3,000

นอกงปม.

รวม
3,000

2,000

2,000

10,000
2,000
3,000

10,000
2,000
3,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
และปวช.3 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
และปวช.3 เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
- นักเรียนได้รับขวัญและกำลังใจในการศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

92

93

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม ติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 - ก.ย.64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที่ ว่ า “ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า ผู้ เรี ย นมี
ความสำคั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้นักเรียนได้นำความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ ในการนี้กลุ่มบริหารวิชาการ
มีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการรับเข้ารูปใหม่ของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือกคณะ/สาขา ที่ตรง
กับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการทำข้อสอบ GAT,PAT และ O-NET
ของนั กเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 เพื่ อเตรียมความพร้อมสู่ การสอบจริงให้ กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสิ้นจำนวน 803 คน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการจำนวนตาม
เป้าหมายร้อยละ 100
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90
2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการรับเข้ารูปใหม่ของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือก
คณะ/สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการทำข้อสอบ
GAT,PAT และ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การสอบจริงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 ที่เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับเข้ารูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 ที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถเลือกคณะ/สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง ร้อยละ 90
3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ธ.ค.63
ธ.ค.63
ม.ค.-ก.พ.64
มี.ค.64

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบพัฒนาผู้เรียน จำนวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าลงทะเบียนและเอกสาร
40,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
92

93

93

93

รวม
40,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

การสอบถาม
การสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
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โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนและขาดเรียนต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 8
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 –ก.ย.64
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที่ ว่ า “ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า ผู้ เรี ย นมี
ความสำคั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นสามารถพั ฒ นาตามธรร มชาติ แ ละเต็ ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้นักเรียนได้นำความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ ในการนี้เพื่อให้นักเรียนที่มี
ปัญหาผลหาผลการเรียนและขาดเรียนต่อเนื่องได้รับการแก้ไขและเพื่อให้จบพร้อมรุ่นจึงต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
2.1.1. ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนและขาดเรียนต่อเนื่อง เข้าร่วม
โครงการจำนวนตามเป้าหมายร้อยละ 100
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
2.2.1. ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก
ร้อยละ 90
2.2.2. นักเรียนทีม่ ีปัญหาผลการเรียนและขาดเรียนนาน ได้รับการแก้ไขผลการเรียนและจบ
พร้อมรุ่น ร้อยละ 90
3. เป้าหมาย
1. นักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนและขาดเรียนนาน ได้รับการแก้ไขผลการเรียนและ
จบพร้อมรุ่น
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ม.ค.64 ก.ค.64
ม.ค.64 ก.ค.64
ม.ค.-ก.พ.64
ก.ค.64 – ก.ย.64
มี.ค.64
ก.ย.64

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
(ประชุม 2 ครั้ง)
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5. งบประมาณ เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผู้เรียน จำนวน 10,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ปกครอง
ตามจำนวนนักเรียนที่มีปัญหา
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง

งปม.
10,000

นอกงปม.

รวม
10,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนที่มี
ปัญหาผลการเรียนและขาดเรียนนาน ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน
และขาดเรียนนานได้รับการแก้ไขผลการเรียน
และจบพร้อมรุ่น

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

91

92

การสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์ สู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
กิจกรรม การอบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 4
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 - ก.ย.64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หมวดที่ 4 แนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
2.1.1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการจำนวนตามเป้าหมายร้อยละ 100
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
2.1.2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90
2.1.2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ร้อยละ 90
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือก
ประกอบอาชีพ ที่ตรงกับความรู้ความถนัดของตนเอง ร้อยละ 90
3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90
มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
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ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ค.64
พ.ค.64
มิ.ย.-ก.ค.64
ส.ค.64

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผู้เรียน จำนวน 20,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบ กพร. นอกงปม.
1 ค่าลงทะเบียนและเอกสาร
5,000
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
15,000

รวม
5,000
15,000

ไตรมาส

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

91

92

บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

91

92

การสอบถาม
การสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
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โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 8
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ได้กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็ น ไปอย่ างต่อเนื่ องและยั่ งยื น ในอัน ที่จ ะพัฒ นาและยกระดับ การจัดการศึกษาของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกให้ได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ป กครองและชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศูนย์ข้อมูลของ
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เป็ น ระบบและสั ด ส่ ว นที่ ชั ด เจน สามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ปั จ จุ บั น
ตลอดจนการพัฒนาข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ตลอดจนให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อรวบรวมข้อมูลครู นักเรียน และการบริหารให้สอดคล้องกับการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) โรงเรียนมีข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
สามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เป้าหมาย
โรงเรียนได้รับผ่านการประเมินคุณภาพภายในทุกปีและผ่านการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ต่อไป
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

30
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทำระบบข้อมูลบุคลากรครู
จัดทำระบบข้อมูลนักเรียน
จัดทำระบบข้อมูลด้านการบริหาร
จัดระบบโครงการ งาน กิจกรรม
สรุปรวบรวมเพื่อรองรับการประเมิน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.63 - พ.ย. 63
พ.ย.63 - ธ.ค. 63
ม.ค. 64– ก.พ. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
คณะครูทุกคน

5. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
รวม
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และการพัฒนาระบบ
10,000
10,000
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล
2 การพัฒนาห้องงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ)
3 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 20,000
20,000
งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพร้อม
รับการประเมินภายนอกรอบ 4
4 การอบรมพัฒนาส่งเสริมครูด้านการวิจัย
20,000
20,000
พัฒนางานเพื่อรองรับการประเมินสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล

ไตรมาส
-

-

-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของข้อมูลในการเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินภายใน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของรายการประเมินผ่านการประเมิน
ภายใน

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

สังเกต
นิเทศ

แบบสังเกต
แบบนิเทศ

91

92

สังเกต
ตรวจสอบ

แบบสังเกต
แบบรายงานผล
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โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะและศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ
กิจกรรม การศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค 63 – ก.ย. 64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สพฐ. ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในบางกลุ่ม
สาระ และได้มีคำสั่งเมื่อเดือนสิงหาความ พ.ศ.2560 ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และกระบวนการจัดการเรียน
สอนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนสำคัญหลายประการ
หลักสูตร และการวัดผลประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ผู้สอนได้รับการพัฒนาที่เน้นการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง ตลอดจนโรงเรียนเข้ารับการพัฒนาสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อให้การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2553 ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ จึงส่งครูและบุคลากรศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการวัด
ประเมินผลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูผู้สอนเข้าใจหลักสูตรและดำเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ในทุกรายวิชา โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น

33
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค-ก.ย. 64
ก.ย. 64

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 10,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง บุคลากร 36 คน 2 วัน
10,000
2 ค่าที่พัก 18 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท
3 ค่าพาหนะเหมาจ่าย
-

รวม
10,000
-

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของครูที่สามารถประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น

91

92

การสังเกตการ
สอน
การนิเทศ

แบบสังเกตการ
สอน
แบบนิเทศการ
สอน

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

91

92

การทดสอบผล
การเรียนรู้
รายงานผลการ
สอน

แบบทดสอบผล
การเรียนรู้
แบบรายงานผล
การสอน
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โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะและศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ
กิจกรรม อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค 63 – ก.ย. 64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนสอนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
โดยมีขั้นตอนสำคัญหลายประการ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
(ครูผู้สอน)ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ในด้าน
การเรียนการสอนต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยในชั้นเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูผู้สอนคิดค้นพัฒนาและมีนวัตกรรมใหม่ๆในด้านการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ค.64
พ.ค.64
มิ.ย-ก.ย.64
ก.ย.64

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 10,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารการจัดอบรม
2,000
2 ค่าอาหารกลางวัน
บุคลากรจำนวน 155 คน 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท
8,000
อาหารว่าง
บุคลากรจำนวน 155 คน 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
รวม 2 มื้อ เป็นเงิน 70 บาท
3 ค่าตอบแทนวิทยากร เหมาจ่าย
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
2,000

ไตรมาส
-

8,000

-

-

-

-

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของครูที่สามารถประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น

91

92

การสังเกตการ
สอน
การนิเทศ

แบบสังเกตการ
สอน
แบบนิเทศการ
สอน

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

91

92

การทดสอบผล
การเรียนรู้
รายงานผลการ
สอน

แบบทดสอบผล
การเรียนรู้
แบบรายงานผล
การสอน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม โครงการตลาดนัดวิชาการ L.R.P
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางเบญจรัตน์ ใจภพ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 –ก.ย.64
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที่ ว่ า “ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า ผู้ เรี ย นมี
ความสำคั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นสามารถพั ฒ นาตามธรร มชาติ แ ละเต็ ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้นักเรียนได้นำความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ ในการนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
2.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และปวช.1 - 3 เข้าร่วมโครงการตามจำนวนตาม
เป้าหมายร้อยละ 100
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
2.1.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90
2.1.3 นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างองค์ความรู้ในการเรียนทั้งทางด้าน
วิชาการ และด้านอาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และปวช. 1 - 3 เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 90
มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค.-ก.ย.64
ก.ย. 64

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผู้เรียน จำนวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าจัดสถานที่
5,000
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมในแต่
45,000
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
และปวช.3 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
และปวช.3 เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
- นักเรียนได้รับขวัญและกำลังใจในการศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
5,000
45,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

92

93

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม พัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1
ลักษณะโครงการ ใหม่
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทัศพร บุญมาพิลา
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 –ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้ องขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน ในปีการศึกษา 2553
และ
ปี การศึกษา 2554 ได้กำหนดให้เป็นปีแห่ งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง
รณรงค์ให้จัดกิจกรรม เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่ งจากการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้โรงเรียนทราบว่ามีจำนวนนักเรียนที่ประสบปัญหาและสมควรได้รับการบำบัด ฟื้นฟู
ดูแลช่วยเหลือนั กเรียนพิเศษอย่างไร โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ คณะครู และบุคลากรโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนการเรียนรู้นักเรียนพิเศษ (บกพร่อง
ทางการเรีย นรู้ : LD) อย่ างเป็ น ระบบ และเพื่ อให้ นักเรียนนักเรียนพิเศษ ได้รับการช่วยเหลือไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) นักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการพัฒนาทางการเรียนรู้ และสามารถเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความสามารถและ
ความถนัดได้เต็มตามศักยภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
2.2.1 นักเรียนนักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD) ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดได้เต็มตามศักยภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนนักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนและ
สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกอบอาชีพตามความสามารถ
และความถนัดได้เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 80 ของนักเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD) ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดได้เต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 80
ของนักเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนพิเศษ
2. ดำเนินการประเมินผลนักเรียนพิเศษ
3. ดำเนินการประชุมวางแผนงาน
คณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการ
4. ดำเนินการประชุมและประสานงาน
ครูที่ปรึกษาที่มีนักเรียนพิเศษ
5. ดำเนินการประชุมและประสานงาน
ผู้ปกครองที่มีนักเรียนพิเศษ
6. ออกนิเทศติดตามนักเรียนพิเศษในชั้น
เรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนพิเศษ
7. ดำเนินการสรุปผลความสำเร็จของ
นักเรียนพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกอบอาชีพ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.63 –ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวทัศพร บุญมาพิลาและคณะ

40
5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 5,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบ กพร. นอกงปม.
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประชุมวางแผนงาน
1,000
คณะทำงาน ,ผู้ปกครอง,ครูที่ปรึกษา
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์เอกสารแผนการเรียนรู้
3,000
รายบุคคล IEP และ IIP
3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์เอกสารรายงานผล
1,000
ความสำเร็จของนักเรียนพิเศษ และ
เอกสารนิเทศติดตามนักเรียนพิเศษ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Outputs)ร้อยละนักเรียนพิเศษ(บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ : LD) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการพัฒนาทางการเรียนรู้ และสามารถเลือก
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความสามารถ
และความถนัดได้เต็มตามศักยภาพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)ร้อยละ นักเรียนนักเรียน
พิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD) ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
หรือประกอบอาชีพตามความสามารถและความ
ถนัดได้เต็มตามศักยภาพ

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

92

92

รวม
1,000
3,000

ไตรมาส
-

1,000

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

93

คัดกรองและ
ประเมินผล

แบบคัดกรอง
และแบบ
ประเมินผล

93

ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายยุทธการ เหมกูล
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.62 - ก.ย.63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 2.76 เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้ มีป ระสิ ทธิภาพ และส่ งผลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่สู งขึ้น จึงต้องพัฒ นากระบวนการเรียน
การสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเป็น 3.00 และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้สูงขึ้นนอกจากนี้ยังเป็น
การพัฒ นานั กเรียนตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ว่า “เราจะไม่ทิ้งเด็กไว้
หลังห้อง” เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเลิศทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน ก้าวสู่การเป็นพลโลกที่มีศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล และการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ จึ งได้ เสนอการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ สารเคมี แ ละครุ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้แสดงความสามารถศักยภาพ เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกห้องเรียน และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนนำแนวคิด ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
มาประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำเสนอผลงาน แสดงศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียนให้ ผู้ ชมจาก
หน่วยงานภายนอกที่มาชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก 2.76 เป็น 3.00 และ
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำสื่อการเรียนการสอน
2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. ทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์
4. ปรับห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.63 - มี.ค.64
ส.ค.64
ส.ค.64– ก.ย.64
ต.ค.63 - มี.ค.64

ผู้รับผิดชอบ
นายยุทธการ เหมกูล
นายยุทธการ เหมกูล
นายยุทธการ เหมกูล
นางเบญจรัตน์ ใจภพ

5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 300,000 บาท
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 70,000 บาท รวมทั้งสิน 230,000
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าวัสดุ สารเคมีและครุภัณฑ์วิทย์ ฯ
180,000
2 ค่ายวิทยาศาสตร์
40,000
3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
30,000
4 ปรับห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
50,000
-

บาท
รวม
180,000
40,000
30,000
50,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1, 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 – ก.ย.64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 ที่ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ...” และในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้รายวิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเป็นการนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา
การดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิต และการศึกษา
ต่อ แต่จากผลการประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ยังต่ำกว่าเกณฑ์
ขั้นต่ำร้อยละ 50 จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งมีผลงานที่น่าพอใจระดับหนึ่ง แต่ควรได้รับการพัฒนาต่อไป การที่ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนต่ำอาจเนื่องมาจากกิจกรรมในสถานศึกษามากเกินไปเวลาเรียนไม่เพียงพอ ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้
เอกสารเพื่อค้นคว้า แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตลอดจนไม่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ขาดเป้าหมายในการเรียน ขาด
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในที่ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล็งเห็นว่า ควรจัดโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์
การทำงานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเสียสละ และการมีจิตสาธารณะ
2.1.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.1.3 จัดกิจกรรมติว O-NET
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2.1.4 จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
2.1.5 จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต :
Vedic Mathematics) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2.3.3 นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
2.4.4 ได้แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาอื่น
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
3.1.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.1.3 จัดกิจกรรมการติว O-NET
3.1.4 จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
3.1.5 จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต :
Vedic Mathematics) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
3.2.2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.2.3 จัดกิจกรรมติว O-NET
3.2.4 จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
3.2.5 จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต :
Vedic Mathematics) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ

ที่
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ติดต่อประสานงาน
เตรียมวัสดุอุปกรณ์
ดำเนินการตามกิจกรรม
- ค่ายคณิตศาสตร์
- การแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์
- การติว ONET

กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
มิถุนายน 2564
มกราคม 2564

- GSP

ผู้รับผิดชอบ
กฤษณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กฤษณา ทวีศักดิ์ ประยูร อิสระ นรินทร์
ไพวรรณ วงจันทร์ นันทยา
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2563 –
มกราคม 2564
กรกฏาคม 2564

- เวทคณิต
สิงหาคม 2564
6. นิเทศติดตาม
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 งานวิชาการ
7. สรุปและประเมินผลโครงการ เมษายน - พฤษภาคม 2564 กนกพร กาญจนา วิทวัส
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5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุนรายหัว 120,000 บาท รวม 160,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
10,000
2 ค่ายคณิตศาสตร์
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรมการใช้โปรแกรม GSP 10,000
ม.ต้น
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรมการใช้โปรแกรม GSP 10,000
ม.ปลาย (ห้องเข้มข้นวิทย์-คณิต)
5 การอบรมเวทคณิต
10,000
6 พัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30,000
7 ห้องปฏิบัติการการทางคณิตศาสตร์ สื่อ ICT
50,000
รวม
120,000

งบ กพร.
40,000
-

รวม
10,000
40,000
10,000

-

10,000

40,000

10,000
30,000
50,000
160,000

ไตรมาส
-

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการยกระดับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม ค่ายภาษาต่างประเทศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ เรืองชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น จำนวน 120 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
เจตคติทดี่ ีต่อภาษาต่างประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 20 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 120 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรม
3.2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการร่วมกิจกรรม
3.2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล
3.2.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
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4. วิธีดำเนินการ
4.1 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตลอดปีงบประมาณ
30 กันยายน 2564

กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบพัฒนาผู้เรียน จำนวน 40,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าดำเนินการกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ค่าอาหารนักเรียน ค่าอาหารวิทยากร
กระดาษเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ป้ายไวนิลค่าย

งบ กพร.
40,000

รวม
40,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของนักเรียนความพึงพอใจในการ
การจัดค่ายภาษาอังกฤษ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการยกระดับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม วันคริสต์มาส
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ผู้รับผิดชอบ นางพนาวัน แดงชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดงานวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาประเพณีที่สำคัญของชาวคริสต์
ทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันคริสต์มาส
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 154 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,780 คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรม
3.2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการร่วมกิจกรรม
3.2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล
3.2.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
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4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
กิจกรรมดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 256
20- 27 ธันวาคม 2563
30 กันยายน 2564

กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 15,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าดำเนินการกิจกรรมวันคริสต์มาส กระดาษ
15,000
เกียรติบัตร ของรางวัลกิจกรรมหน้าเวที
ค่าเช่าชุดการแสดง รางวัล
ป้ายไวนิลวันคริสต์มาส

รวม
150,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนความพึงพอใจในการการจัด
กิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของนักเรียนความพึงพอใจในการ
การจัดกิจกรรม

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการยกระดับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม วันตรุษจีน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาษาจีนเป็นภาษาสากลลำดับที่ 2 ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดงานวันตรุษจีนขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาประเพณีที่สำคัญของชาวจีน
ทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันตรุษจีน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันตรุษจีน
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 165 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,709 คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความความเป็นมาของวันตรุษจีนและ
วัฒนธรรมจีน
3.2.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการร่วมกิจกรรม
3.2.3 นักเรียนเห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน
3.2.4 นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
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4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

21 มกราคม 2564

2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

28 มกราคม 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 256

นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา
นางสาวเสาวนีย์ สิงห์คำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา
นางสาวเสาวนีย์ สิงห์คำ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 10,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ค่าดำเนินการกิจกรรมวันตรุษจีน อุปกรณ์
10,000
ตกแต่งหน้าเวทีของรางวัลกิจกรรมวันตรุษจีน
กระดาษเกียรติบัตร ค่าเช่าชุดการแสดง
ป้ายไวนิลวันตรุษจีน

รวม
100,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนความพึงพอใจในการการจัด
กิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เทศกาลวันตรุษจีน และร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการยกระดับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายบัญชา พรหมโสฬส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ จึงจัดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและรักใน
การเรียนภาษาต่างประทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประทศ
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมแข่งทักษะ
2.3 เพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรม
ต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 154 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,780 คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรม
3.2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการร่วมกิจกรรม
3.2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล
3.2.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
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4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตลอดปีงบประมาณ
30 กันยายน 2564

กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 10,000
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ของรางวัลแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
กระดาษเกียรติบัตร
ป้ายไวนิลการแข่งขันทักษะ

บาท
งบ กพร.
10,000

รวม
100,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนความพึงพอใจในการการจัด
กิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการยกระดับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม ห้องปฏิบัติการทางภาษา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางรัมภา สุดาจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้โดยผ่านทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาภาษาต่างประเทศด้วยตนเองตนเอง
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 154 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,780 คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง
และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติไว้ศึกษา
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา
3.2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการร่วมกิจกรรม
4. วิธีดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตลอดปีงบประมาณ
30 กันยายน 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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5. งบประมาณ
งบจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 50,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา
50,000

งบ กพร.
-

รวม
100,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนความพึงพอใจในการการจัด
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของครูและนักเรียน นักเรียนความ
พึงพอใจในการการจัดห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการยกระดับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อยภาษาจีน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2562 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 25645 มาตรา 22 ที่ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
และในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ นั ก เรีย นได้ น ำความรู้ ทั ก ษะและ
กระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ และมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข
เป็นการเรียนรูที่มุงพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ การเรียนรู เพื่อคนพบและใชศักยภาพ
ของตนเพื่ อเตรี ย มตัว ประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับตนเอง รู จักวิธีเลื อกประกอบอาชีพ ที่สุ จริตเหมาะสม
สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงตนเองไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ ภาษาจีนเป็นภาษาสากลลำดับที่ 2 ที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของเจ้าของภาษา ดังนั้นเพื่อให้นักเรีย นได้ฝึกทักษะภาษาจีน และส่งเสริม
ประสบการณ์ เกิดทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต จึงได้จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย (ภาษาจีน) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 กระตุ้นให้นักเรียนสร้างเป้าหมายในการเรียน
2.2 ฝึกทักษะภาษาจีน
2.3 ส่งเสริมประสบการณ์ เกิดทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90
3.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
3.1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 75 มีทักษะภาษาจีน ในระดับมาก
3.1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ 75 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ในระดับมาก
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ
3.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
3.2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายในการศึกษาต่อในรายวิชาภาษาจีนสูงขึ้น
3.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตสูงขึ้น
4. วิธีดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5. งบประมาณ
งบจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 10,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าดำเนินการมัคคุเทศก์น้อยภาษาจีน
10,000
ค่าวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่
ค่าอาหารกลางวัน ครู นักเรียน วิทยากร
ค่าวัสดุ (ป้ายไวนิล ของที่ระลึกวิทยากร

งบ กพร.
-

รวม
10,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนความพึงพอใจในการการจัด
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายใน
การเรียนและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 – ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ คือ 2.35 ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น สมบู ร ณ์ แ บบขึ้ น โดยเฉพาะกระบวนการที่ น ำไปสู่ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสื่อการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมสรรพกำลังที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อสนองต่อนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สูงขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์คือ 2.85
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาระฯ
ต.ค.63 – ก.ย.64 นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
2. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน
ต.ค.63 – ก.ย.64
นางเขมมิกา เอี่ยมสะอาด
3. จัดกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ
ต.ค.63 – ก.ย.64
นางสาวบวรลักษณ์ กะการดี

61
5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 140,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน
1 ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา
30,000
2 ค่าอาหารนักเรียนระดับ ม. 1 ท่องเที่ยวเชิง 100,000
อนุรักษ์ด้วยจักรยาน
3 ตอบปัญหาวิชาการภายในโรงเรียน
10,000

งบ กพร.

รวม
30,000
100,000

ไตรมาส
-

10,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ ฯ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

62
โครงการยกระดับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 – ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ คือ 2.33
เพื่อพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ให้ สูงขึ้น เป็ น 2.67 กลุ่ มสาระเรียนรู้ภ าษาไทยจึงต้องพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันเพื่อจะได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้สูงตามโครงการหรือโครงงานที่มีความจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนได้ทั้งคุณ ธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นตัว
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจาก 2.33 เป็น 2.67
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
2. ค่ายวรรณกรรม
3. ส่งเสริมเพิ่มรู้ภาษาไทย
4. แข่งทักษะภาษาไทย

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.63 - ก.ย.64
พ.ย.63 - ก.ย.64
ธ.ค.63- ก.ค.64
ต.ค.63 - ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์

63
5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 65,000 บาท
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 105,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
4,0000
2 ค่ายวรรณกรรม
4,0000
3 ส่งเสริมเพิ่มรู้ภาษาไทย
15,000
4 แข่งทักษะภาษาไทย
10,000

รวม
4,0000
4,0000
15,000
10,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายอำนาจ ศิลปักษา
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 - ก.ย.64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของประเภท
กีฬาและกรีฑาแต่ละประเภท ให้เกิดความต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มสหวิทยาเขต ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)นักเรียนที่สนใจ มีความถนัดด้านกีฬาและกรีฑาแต่ละประเภทได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกรีฑาให้เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2564
2.2ผลลัพธ์ (Outcomes)นักกีฬา และนักกรีฑาแต่ละประเภทผ่านการคัดเลือก และชนะการ
แข่งขันในระดับกลุ่ม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศที่เป็นตัวแทน
เพิ่มขึ้นและมีสถิติที่สูงขึ้นกว่าเดิม
3. เป้าหมาย
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคและสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. กีฬาภายใน ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
2. กีฬาสหวิทยาเขต
3. กีฬาจังหวัด
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา
5. พัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเล่ย์บอลสู่การ
แข่งขัน

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. – มี.ค. 64
มิ.ย. – ก.ค. 64
ส.ค. – ธ.ค. 64
ต.ค.63- ก.ย.64
ต.ค.63 - ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
ครูในกลุ่มสาระฯ
ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา
ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา
นายอำนาจ ศิลปักษา
นายวิทวัส โชรัมย์
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5. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 145,000 บาท
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160,000 บาท รวม 305,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
งบ กพร.
1 กีฬาภายใน
150,000
2 กีฬาสหวิทยาเขต
5,000
3 กีฬาจังหวัด
10,000
4 วัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา
130,000
5 พัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเล่ย์บอลสู่
10,000
การแข่งขัน

รวม
150,000
5,000
10,000
130,000
10,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาแต่ละประเภทสูงขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือก
กีฬาแต่ละประเภทในระดับภาคสูงขึ้น

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

ผลการแข่งขันแต่ แบบรายงานผล
ละระดับ
การแข่งขัน

92

93

ผลการแข่งขัน
ระดับภาค

แบบรายงานผล
การแข่งขัน
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจวัฒนธรรมต่างชาติ
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 7
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ วิชัด และคณะ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 - ก.ย.64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ คือ 2.92
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะ ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชากลุ่มสาระศิลปะสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจาก 2.92 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. ทักษะความสามารถทางศิลปะ
3. นิทรรศการทางศิลปะ

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.63 - ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
นายอำนาจ ตอบกิตติกุล

ส.ค. – ก.ย.64
ส.ค. 64

นายอำนาจ ตอบกิตติกุล
นายอำนาจ ตอบกิตติกุล

67
5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 30,000 บาท
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนค่าวัสดุ สื่อ
30,000
2 ครุภัณฑ์การศึกษาทางศิลปะ
40,000
ค่ายนิทรรศการศิลป์

รวม
30,000
40,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจวัฒนธรรมต่างชาติ
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีสากล)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 7
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายมานพ ทองคำ และคณะ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 - ก.ย.64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานดนตรีสากล ได้ส่งเสริมให้มีวงโยธวาฑิต วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง
และวงดนตรีโฟล์คซอง เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านดนตรีสากลแก่ผู้เรียน และเนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ คือ 2.91 เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล และการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีมี
ความจำเป็น ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ หรือประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการ
ดำรงชีวิตประจำวันได้ ตลอดทั้งทำให้การเรียนกาสอนมีประสิทธิภาพ และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
3. เป้าหมาย
3.1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) จาก 2.91 เป็น 3.00
3.2 นักเรียนมีทักษะทางด้านดนตรีสากล สร้างผลงานเป็นที่ภาคภูมิใจแก่โรงเรียนและชุมชน
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดค่ายส่งเสริมทักษะความสามารถ
ทางดนตรีสากลและคอมโบ้
2. ส่งเสริมทักษะวงดนตรีโฟล์คซอง
3. ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.63 -ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
นายเดชา กัญญาโภค

ต.ค.63 -ก.ย.64
ต.ค.63 -ก.ย.64
ต.ค.63 -ก.ย.64

นายมานพ ทองคำ
นายศักดิ์ศรี ดวงมาเกิด
นายมานพ ทองคำ
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 80,000 บาท
งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 จัดค่ายวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้ ค่าชุด
60,000
60,000
แดนซ์เซอร์ ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการแสดง
2 จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโฟล์คซอง
40,000
40,000
3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่อง
20,000
20,000
4 ดนตรี
5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
20,000
20,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) เพิ่มขึ้น
2. มีวงโยธวาฑิต วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรี
สตริง และวงโฟล์คซอง ประจำโรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
2. วงโยธวาฑิต วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง
และวงโฟล์คซอง สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
และชุมชน

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
91

91

92

92

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา
การจัดกิจกรรม
ทางดนตรีสากล

แบบทดสอบ

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา
การจัดกิจกรรม
ทางดนตรีสากล

แบบทดสอบ

รางวัล และการ
บริการสังคม

รางวัล และการ
บริการสังคม
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจวัฒนธรรมต่างชาติ
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 7
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแก้ว
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 -ก.ย.64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) อยู่ในเกณฑ์ที่
ต่ำ คือ 3.00 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.50 การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยมีความจำเป็นต้อง
เน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ หรือประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการดำรงชีวิต
ประจำวันได้ ตลอดทั้งทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) จาก 3.00 เป็น 3.50
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
จัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมไทย
ประดิษฐ์ถนิมพิมพาภรณ์(หางกินรี)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.63 -ก.ย.64
ต.ค.63 -ก.ย.64
ต.ค.63 -ก.ย.64
ต.ค.63 -ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแก้ว
นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแก้ว
นางสาวลภัสรดา สมานสารกิจ
นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 59,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1. ค่าวัสดุฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
10,000
2. จัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
40,000
3. ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมไทย
5,000
4. ประดิษฐ์ถนิมพิมพาภรณ์(หางกินรี)
4,000
-

รวม
10,000
40,000
5,000
4,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจวัฒนธรรมต่างชาติ
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 7
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายศุภนิมิต ฤาไชยสา
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 -ก.ย.64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
คือ 2.92 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยมีความจำเป็นต้องเน้นให้
ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ หรือประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการดำรงชีวิตประจำวันได้
ตลอดทั้งทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) จาก 2.92 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.63 -ก.ย.64

5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 10,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย
10,000
-

ผู้รับผิดชอบ
นายศุภนิมิต ฤาไชยสา

รวม
10,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาเกษตรกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 -ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ำ คือ 2.86 เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การพัฒ นาการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย
สำคัญที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้รู้จักศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนที่หลากหลายและ
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามสนใจ สามารถนำทั ก ษะวิ ช าชี พ เกษตรกรรมไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกษตรกรรม) ให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)
3. เป้าหมาย
เพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) จาก 2.86 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.63-ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
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5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 20,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
1 พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
20,000
-

รวม
20,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์ สู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 4
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายวิโรจน์ นามนาค
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2563-ก.ย 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ำ คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
สิ่งจำเป็นต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ยิ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนทั้งได้คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นตัว
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)
3. เป้าหมาย
เพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) จาก 2.86 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
อุตสาหกรรม
2. ทักษะความสามารถทางอุตสาหกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ต.ค. 63 และ มี.ค.64 นายวิโรจน์ นามนาค
ต.ค.-ธ.ค.63

นายวิโรจน์ นามนาค
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาอุตสาหกรรม
40,000
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
40,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

78
โครงการฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์ สู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาคหกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 4
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ใหม่
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคหกรรม)
ผู้รับผิดชอบ นางส่องศรี เหล็กสี นางสาวจิดาพัชญ์ เกสรจันทร์
นางสาวเพ็ญพร ดาน้อย และนางสาวพัชรี โคแสงรักษา
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้งานคหกรรมเน้นการเรียนรู้พื้นฐานการทำอาหารประเภทต่างๆเพื่อให้นักเรียนรู้การ
ทำอาหารของท้องถิ่น ของประเทศ และต่างประเทศ เป็นการปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปะการประกอบ
อาหารให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และสามารถนำไปพัฒนา
การทำขนมเป็นการปู พื้นฐานอาชีพเพื่อการมีงานทำให้นักเรียนได้ในอนาคตอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ทั้งด้าน การทำธุรกิจ การทำตลาด การจำหน่าย ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพใน
อนาคตได้จริง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษานโยบาย มาตรการ กลไก และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาตนเองสู่การเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
3. เพื่อให้เด็กสามารถนำความรู้ความเข้าใจการประกอบอาชีพไปแข่งขันการทำงาน ประกอบอาชีพ
อันก่อให้เกิดรายได้ต่อไป
3. เป้าหมาย
1. นักเรียนระดับชั้นม.3
2. ครูผู้เกี่ยวข้อง

จำนวน 40 คน
จำนวน 5 คน
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
คหกรรม
2. ทักษะความสามารถทางคหกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ต.ค. 63 และ มี.ค.64 นางส่องศรี เหล็กสี
ต.ค.-ธ.ค.63

นางส่องศรี เหล็กสี

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำเค้ก
15,000
คุกกี้ขนมปัง
2 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม
15,000
(อาหารและขนมไทย)
3 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาหคกรรม
10,000
(งานประดิษฐ์)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนสามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายได้
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนจุดประสงค์ตามโครงการ

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

รวม
15,000

ไตรมาส
-

15,000

-

10,000

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

ผลิตภัณฑ์

ภาคปฏิบัติ

91

92

มีการจำหน่าย
สินค้า

ผลิตภัณฑ์
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โครงการฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์ สู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
กิจกรรม พัฒนการเรียนการสอนกลุ่ม สาขาพาณิชยกรรม
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 4
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพาณิชยกรรม
ผู้รับผิดชอบ นางชลธิชา หลาบนอก และนางสาวสุธภา กลมนุกูล
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน-มกราคม 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การคมนาคม การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ให้มี การเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ฉะนั้นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยน
ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดทำโครงการ กรวด-ทราย สานสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จึงมีความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ซึ่ง
เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งเป็นประโยชน์
ในการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ทักษะและกระบวนการทางวิชาชีพ
2. เพื่อประสานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (พาณิชยกรรม)
3. เป้าหมาย
เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทักษะกระบวนการทางวิชาชีพ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1- 3
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมกรวด – ทราย สานสัมพันธ์
2. พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ
3. สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
4. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
5. สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ย.63 - ม.ค.64
พ.ย.63-ม.ค.64
พ.ย.63-ม.ค.64
พ.ย.63-ม.ค.64

ผู้รับผิดชอบ
นางชลธิชา หลาบนอก
นางสาวสุธภา กลมนุกูล
นางชลธิชา หลาบนอก
นางสาวสูธภา กลมนุกูล

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 45,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 จัดกิจกรรมกรวด – ทราย สานสัมพันธ์
10,000
2 พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ
10,000
3 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
5,000
4 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
5,000
5 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10,000
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
เพื่อให้นักเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้
แลกเปลี่ยน ทักษะและกระบวนการทาง
วิชาชีพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนจุดประสงค์ตามโครงการ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์ สู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 4
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63-ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การพัฒนาการเรียนการ
สอนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้รู้จักศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนที่
หลากหลายและเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ สามารถนำทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คอมพิวเตอร์) ให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
3. เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
จาก 2.86 เป็น 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ปรับปรุงและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
2. จัดซื้อชุดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.63-ก.ย. 64
ต.ค.63-ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์
นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว 150,000 จำนวน
งบประมาณจาก งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม ไตรมาส
1 ปรับปรุงและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
50,000
50,000 100,000
2 จัดซื้อชุดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์
100,000
100,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 63 – ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนได้แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้
เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้บริหารไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยผ่านความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานศึกษา
การบริห ารตามนโยบายดังกล่ าวจะบรรลุห รือประสพผลสำเร็จหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียน
จะต้องจะต้องมีการกำหนดงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแก่
บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผู้ปฏิบัติ
ด้วยความจำเป็นดังกล่าวกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการ
วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดการจัดสรรจนไปสู่การปฏิบัติและ
บรรลุหรือประสพผลสำเร็จตามนโยบาย จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อกำหนดงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณไปสู่การปฏิบัติตามกรอบงาน
ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ เพื่อ
สนองนโยบาย
3. เป้าหมาย
การบริหารงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณสามารถดำเนินงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
ของโรงเรียน
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1.พัฒนางานสาธารณูปโภค
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
2. พัฒนางานยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง) ต.ค. 63 – ก.ย. 64
3. พัฒนาสำนักงานบริหารงบประมาณ
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
4. พัฒนางานนโยบายและแผนงาน การเงิน ต.ค. 63 – ก.ย. 64
และบัญชี
5. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน
7. พัฒนางานระดมทรัพยากร
8. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
9. พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม

ผู้รับผิดชอบ
นางวิไลพร สุขประเสริฐ
นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์
นายธงชัย ดียิ่ง
นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
น.ส.ไพวรรณ ศักดิ์สุระ และคณะ

5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 1,330,400 บาท
งบรายได้สถานศึกษา จำนวน 100,000 บาท รวมยอดทั้งสิ้น 1,430,400 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน รายได้ รร.
รวม
ไตรมาส
1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
1,200,000 100,000 1,300,000
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
80,000
80,000
3 ค่าพัฒนาสำนักงานบริหารงบประมาณ
9,000
9,000
4 พัฒนางานนโยบายและแผนงาน การเงิน
9,000
9,000
และบัญชี
5 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
9,000
9,000
6 พัฒนาระบบการควบคุมภายใน
4,500
4,500
7 พัฒนางานระดมทรัพยากร
4,500
4,500
8 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
5,400
5,400
9 พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม
9,000
9,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละการบริหารงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณเป็นไปตามกรอบ
งานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละการบริหารงานในกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณสนองนโยบาย
โรงเรียนเพิ่มขึ้น

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

92

93

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะและศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ
กิจกรรม พัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล
สนองกลยุทธ์ ข้อที่ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4
ผู้รับผิดชอบ นางรัมภา สุดาจันทร์ กลุ่มงานบุคคล
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบุคคล
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุ คลากรเป็น ผู้มีบ ทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีนำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความพึง
พอใจ ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจเป็น
สภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกัน
ข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจบุคลากร ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านนาพู่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร
3. เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงคุณภาพ
3.1.1 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อ
โรงเรียน
3.2 เชิงปริมาณ
3.2.1 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
3.2.2 ครูได้รับการอบรมเรื่องวินัยและระเบียบและวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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4.
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมและการดำเนินการ
กิจกรรม
ประชุมชี้แจงโครงการ
ดำเนินงานตามโครงการตามกิจกรรม
ดำเนินกิจกรรม
ประเมินผล
สรุป รายงานผล

ระยะเวลาดำเนินงาน
ก.ย.63- ต.ค. 64
ก.ย.63- ต.ค. 64
ก.ย.63- ต.ค. 64
1 – 28 ก.พ. 63
1 – 28 มี.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นางรัมภา สุดาจันทร์
นางรัมภา สุดาจันทร์
นางรัมภา สุดาจันทร์
นางสาวสุภาพร พวงประโคน
นางรัมภา สุดาจันทร์และคณะ

5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 207,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน รายได้ รร.
รวม
1 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
37,000
37,000
2 พัฒนาบุคลากร
20,000
20,000
3 พัฒนาบุคลากร เครือรัชดา
140,000
140,000
4 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
10,000
10,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละการบริหารงานของกลุ่ม
บริหารงานงบุคคลเป็นไปตามกรอบงานของ
กลุ่มงานเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- การสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและ
กันระหว่างบุคลากร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

91

92

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันภาวการณ์โลก
กิจกรรม โรงเรียนสุจริต
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นางศิราณี แสงแดง
ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน 2563 - ตุลาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ทุจริตเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยมที่
ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการทำงานของราชการ
อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการทำงานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้ นเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริต
กำลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และอาจแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน
ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย
การศึกษาเป็นทางออกที่สำคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้แล้ว
ยังจะทำให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลความรั บผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติ
บ้านเมือง ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจำเป็นต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชน
ที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมีความรักชาติ
ถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละของนักเรียนเกิดการต่อต้านในการทุจริต
3. เป้าหมาย
นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้าง
ความเป็นชาติเพิ่มขึ้น
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. กิจกรรมอบรม ปปช.น้อย
2. อบรมครูเรื่องมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
Best Practice (BP)
3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
4. กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ย.63 – ก.ย.64
พ.ย.63 – ก.ย.64
พ.ย.63 – ก.ย.64
พ.ย.63 – ก.ย.64
พ.ย.63 – ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
นางศิราณี แสงแดง และคณะ

5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 19,040 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 กิจกรรมอบรม ปปช.น้อย
5,000
2 กิจกรรมอบรมครูมาตรฐานโรงเรียน
5,000
สุจริต และ Best Practice (BP)
3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
4,040
4 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
5,000
-

รวม
5,000
5,000

ไตรมาส
-

4,040
5,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนเกิดความตระหนักและ
เห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต
-ร้อยละของครูและบุคลากรเกิดความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนิน
กิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนเกิดการต่อต้านในการ
ทุจริต
-ร้อยละของครูและบุคลากรมีพฤติกรรมต่อต้าน
การทุจริต

ข้อมูลปี ค่าเป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
91

92

91

92

91

92

91

92

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม การพัฒนาห้องบริหารทั่วไป
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนาส่งเสริม การปลูกฝัง คุณธรรม
วัฒนธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการบริการแก่ผู้รับบริการที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การ
พัฒนาด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ การกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะและกระบวนการที่ดีในการเลือกซื้อ การจัด
สภาพแวดล้อมที่ดี ก็มีส่วนทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและนำไปสู่การเรียนที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 บุคลากรงานบริหารทั่วไปและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับการอำนวยความ
สะดวกในการทำงานมากขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีบรรยากาศ และเครื่องอำนวยความสะดวกที่เสริมสร้างและสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
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4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
- ไวนิลติดกระจกห้อง
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป

พฤศจิกายน 2563
30 กันยายน 2564

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม. นอกงปม.
1 ไวนิลติดกระจกห้อง
50,000
2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Inspiron One
2020
3 เครื่องปริ๊นท์ CANON PRINTER PIXMA
4 G3000 Multifunction InkJet (Black)
-

รวม ไตรมาส
50,000
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
บุคลากรมีความพึงพอใจในการให้และรับ
บริการ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจใน
การให้และรับบริการ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

92

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

93

การสอบถาม ,
การสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

93

การสอบถาม ,
การสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม พัฒนาโสตทัศนศึกษา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้ครอบคลุมภารกิจและภาระงานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและทำให้เกิดความชัดเจนในระบบการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา งาน
โสตทัศนศึกษาจัดว่าเป็นงานสำคัญงานหนึ่งในสถานศึกษาเพราะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเช่นการ
ประชุมผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมของนักเรียนในงานต่าง ๆ การจัดประชุมอบรมสัมมนาจากหน่วยงาน
ภายนอก จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มัลติมิเดียต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่เกี่ยวข้องเช่น
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ หอประชุม ดังนั้นงานโสตทัศนูปกรณ์จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมและพร้อม
ที่จะใช้อยู่ตลอดเวลา งานโสตทัศนูปกรณ์จึงเห็นควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.1.1 เพื่อให้งานโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
2.1.2 เพื่อให้มีวัสดุสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
และเพียงพอ
2.2 ผลผลิต (Outputs)
2.2.1 มีครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษาไว้บริการที่เพียงพอ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
3.1.2 มีรายงานผลการประเมินงาน จำนวน 1 เล่ม
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีห้องที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งานได้
3.2.2 มีวัสดุสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและ
เพียงพอ
3.2.3 มีผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
4. กิจกรรมดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
-ซ่อมบำรุงเครื่องมือแลอุปกรณ์
มัลติมิเดียต่าง ๆ
- ซื้อเครื่องขยายเสียงเครื่องมือและอุปกรณ์
มัลติมิเดีย อื่น ๆ
ที่จำเป็น
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563

งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา

ตลอดปีงบประมาณ

งานโสตทัศนศึกษา

30 กันยายน 2564

งานธุรการ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
1.

ซื้อและซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงเครื่องมือและอุปกรณ์มัล
ติมิเดีย อื่น ๆ ที่จำเป็น

40,000

นอกงปม.
-

รวม

ไตร
มาส
40,000
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
บุคลากรมีความพึงพอใจในการให้และรับบริการ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้และ
รับบริการ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

93

92

93

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การสอบถาม ,
การสัมภาษณ์
การสอบถาม ,
การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม พัฒนางานประชาสัมพันธ์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนต้องให้บริการเสียงตามสาย บริการข่าวสาร สาระน่ารู้ และเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนให้
ชุมชนได้ทราบตลอดเวลาทำการ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมและจัดหา
พัสดุ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.1.1 นักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับบริการเสียงตามสายอย่างทั่วถึง
2.1.2 นักเรียนได้รับทราบข่าวสารและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ทุกวันทำการ
2.1.3. ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวผลงานของ
โรงเรียนจากจดหมายข่าวรัชดาสาร
2.2 ผลผลิต (Outputs)
2.2.1 นักเรียนทุกคนได้รับบริการเสียงตามสายอย่างทั่วถึง
2..2.2 นักเรียนได้รับฟังข่าว และสาระความรู้ทุกวันทำการ
2.2.3 จดหมายข่าวรัชดาสาร ภาคเรียนละ 4 เล่ม
2.2.4 จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
3.1.2 มีรายงานผลการประเมินงาน จำนวน 1 เล่ม
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีห้องที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ที่พร้อมใช้งานได้
3.2.2 มีวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและ
เพียงพอ
3.2.3 มีผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
4. กิจกรรมดำเนินการ
กิจกรรมดำเนิ
ที่
นการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
1.จัดซื้อ-ซ่อมแซมวัสดุงาน
ประชาสัมพันธ์
2.จัดทำวารสารโรงเรียน
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563

งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 2563

งานประชาสัมพันธ์

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
30 กันยายน 2564

งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส
1. จัดซื้อวัสดุเครื่องเสียง
50,000
50,000
2. ซ่อมแซมวัสดุงานประชาสัมพันธ์เดินระบบเสียงตามสาย
3. จัดทำวารสารงานประชาสัมพันธ์
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

93

92

93

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การสอบถาม
การสัมภาษณ์
การสอบถาม
การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม งานคณะกรรมการสถานศึกษา
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสริม การจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โรงเรียนบ้านดอนติ้วจึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพื่อวาง
แผนการจัดการศึกษาร่วมกัน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามระเบียบการประชุมและมี
การบันทึกการประชุมทุกครั้ง
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
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4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. จัดการประชุมและรายงานผล
การประชุม
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563กันยายน 2564
30 กันยายน 2564

งานโรงเรียนกับชุมชน
งานโรงเรียนกับชุมชน
งานโรงเรียนกับชุมชน

5. งบประมาณ 10,000 บาท
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 10,000
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
1. ค่าน้ำมันรถ ส่งหนังสือเชิญคณะคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีการประชุมเพื่อ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมเพื่อวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม

งานโรงเรียนกับชุมชน

บาท
งปม.
5,000

นอกงปม.
-

รวม
5,000

ไตรมาส
-

5,000

-

5,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

92

93

93

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การสังเกตการเข้า
ร่วมการประชุม
ตรวจบันทึกการ
ประชุม
การสอบถาม
การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม งานสารบรรณ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ(สารบรรณ) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การรับส่งหนังสือราชการในปัจจุบันตามนโยบายของ สพฐ. หรือแม้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดให้
มีการรับส่งหนังสือราชการทางระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นเพื่อให้ระบบงานสารบรรณมีการดำเนินงานที่ดีขึ้นจึง
ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการรับส่งหนังสือราชการทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาบุคลากรในงานสาร
บรรณ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่ได้จัดต่อเนื่องทุกปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.1.1 บุคลากรงานสารบรรณได้รับการพัฒนาระบบงานตามศักยภาพอย่างเหมาะสม
2.1.2 เพื่อให้บุคลากรงานธุรการได้เรียนรู้ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสาร
บรรณเพื่อจะได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับระบบการรับส่งหนังสือราชการ
2.2 ผลผลิต (Outputs)
2.2.1 บุคลากรงานสารบรรณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับส่งหนังสือราชการต่างๆตามที่ได้
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรงานสารบรรณ(ธุรการ) จำนวน ๑๒ คน
3.1.2 ครูและบุคลากร จำนวน ๑๘๙ คน นักเรียน จำนวน ๒,๗๐๙ คน และหน่วยงานอื่น
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรงานธุรการเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
3.2.2 นักเรียน ครู และบุคลากรหน่วยงานอื่น มีความพึงพอใจในการรับบริการ
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4. กิจกรรมดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
กิจกรรมดำเนินการ
ที่
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์งานสารบรรณ
รับส่งหนังสือราชการ
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564

งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
งานสารบรรณ

30 กันยายน 2564

งานสารบรรณ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 6,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
1. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์งานสารบรรณ
6,000
2. ค่าน้ำมันรับส่งเอกสาร

นอกงปม.
-

รวม
6,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
บุคลากรงานสารบรรณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับส่ง
หนังสือราชการต่าง ๆตามที่ได้ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของบุคลากรงานสารบรรณได้รับการ
พัฒนาระบบงานตามศักยภาพอย่างเหมาะสม

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

92

93

93

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การสังเกตการเข้า
ร่วมการประชุม
ตรวจบันทึกการ
ประชุม
การสอบถาม
การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม ประสานสัมพันธ์กับชุมชน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนคือส่วนหนึ่งของชุมชน โรงเรียนที่ดีจะต้องไม่แตกแยกกับชุมชน ดั้งนั้น
การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นแนวทางการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ดีทั้งด้านการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนและด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.1.1 บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอันเป็นผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมพัฒนาซึ่งกันและกันของโรงเรียน และชุมชน
2.1.2 จัดกิจกรรมเพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ภาคเรียนละ 5 ครั้ง
2.1.3 ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนตามความต้องการของชุมชน
2.2 ผลผลิต (Outputs)
2.2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.2.2 เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน
2..2.3 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.1.2 ชุมชนในเขต ต. ละหานทราย
3.1.3 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนภาคเรียนละ 5 ครั้ง
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3.2.2 ชุมชนได้ใช้บริการด้านต่างๆ จากทางโรงเรียน
3.2.3 ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชน
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
-วันลอยกระทง
- วันคล้ายวันพระราชสมภพใน
หลวงรัชการที่ 9
- วันสถาปนาโรงเรียน
- วันเข้าพรรษา
- วันคล้ายวันพระราชสมภพใน
หลวงรัชการที่ 10
- วันแม่
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

งานโรงเรียนกับชุมชน

พฤศจิกายน 2563

งานโรงเรียนกับชุมชน

พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563

งานโรงเรียนกับชุมชน

มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
30 กันยายน 2564

งานโรงเรียนกับชุมชน
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 30,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
1. 1.กิจกรรมวันลอยกระทง
30,000
- ค่าอุปกรณ์การทำกระทงร่วมกับชุมชน
2. วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่ ๙
-ป้ายกิจกรรมและอุปกรณ์ตกแต่ง
3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา
-ซื้อเทียนพรรษาและอุปกรณ์ใน
การจัดการแห่เทียน
4. วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่ ๑๐
-ป้ายกิจกรรมและอุปกรณ์ตกแต่ง
5. กิจกรรมวันแม่
-ป้ายกิจกรรมวันแม่อุปกรณ์ตกแต่ง
6. วันสถาปนาโรงเรียน
- ป้ายกิจกรรม

นอกงปม.
-

รวม
30,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ความพึงพอใจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละบุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอันเป็นผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
พัฒนาซึ่งกันและกันของโรงเรียนและชุมชน

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

92

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

93

การสอบถาม
การสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

93

การสอบถาม
การสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน (ศูนย์สิ่งแวดล้อม)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกองค์กร, หน่วยงาน, ประชาชน ต้อง
ตระหนัก ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงเป็นผู้นำด้านการศึกษาใน
สถานศึกษา ท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์ฯ ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2.วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตร บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
1.1.2 บุคลากรในโรงเรียนตระหนักและอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.1.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ผลงานศูนย์
2.1.4 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเส้นทางศึกษาป่าธรรมชาติในโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 133 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,709 คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง
และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติไว้ศึกษา
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีสภาพพื้นที่สะอาดร่ม รื่นและสวยงามอยู่ เสมอแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
3.2.2 นักเรียน ครู และบุคลากรหน่วยงานอื่น มีความตระหนักและจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
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4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
มกราคม 2564
30 กันยายน 2564

งานศูนย์สิ่งแวดล้อม
งานศูนย์สิ่งแวดล้อม
งานศูนย์สิ่งแวดล้อม
งานศูนย์สิ่งแวดล้อม

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 45,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
1. พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสวน
10,000
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. ธนาคารขยะรีไซเคิล
15,000
3. มหิงสาสายสืบ
20,000

นอกงปม.
-

รวม

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ความพึงพอใจการนักเรียนและบุคลากรได้เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรรู้จักประหยัดอด
ออม

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

92

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

93

การสอบถาม
การสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

93

การสอบถาม
การสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม งานอนามัยโรงเรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สุขภาพและอนามัยที่ดีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้าน
สุขภาพเกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในโรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงจัดโครงการ
จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่โรงเรียน
ก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
หลักสุขบัญญัติ ได้รับการรักษาเป็นเบื้องต้นอย่างทันเวลา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จึงจัดทำโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล เพื่อให้
บริหารแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัย ก่อน
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับบริการสุขภาพเบื้องต้นทันท
เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านไว้บริการนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน บริหาร
สุขภาพเบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
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4. วิธีดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

ที่
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
มกราคม 2564
30 กันยายน 2564

งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 85,000 บาท
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน 18,000 บาท
18,000
จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 15,000
19) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ
20,000
ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม
2,000
เปลสนาม
10,000
สติ๊กเกอร์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพติดกระจกหน้าต่างห้อง 20,000
พยาบาล

นอกงปม.
-

รวม
18,000
15,000
20,000
2,000
10,000
20,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมี
เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน บริการสุขภาพ
เบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มี
เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน บริการสุขภาพ
เบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
- แบบสอบถาม

92

93

- แบบสอบถาม

92

93

- แบบบันทึกการ - แบบบันทึกการ
ใช้เวชภัณฑ์ยา
ใช้เวชภัณฑ์ยา
และการปฐม
และการปฐม
พยาบาล
พยาบาล
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม พัฒนางานอาคารสถานที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนาส่งเสริม การปลูกฝัง คุณธรรม วัฒนธรรม และ
ค่านิยมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการบริการแก่ผู้รับบริการที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การพัฒนาด้านการ
เรียนรู้ต่าง ๆ การกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะและกระบวนการที่ดีในการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ก็มีส่วน
ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและนำไปสู่การเรียนที่ดีขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 ครู นักเรียน บุคลากรงานบริหารทั่วไปและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกภูมิทัศน์ใน
การทำงานที่ดีขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวน 2,709 คน
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวน 189 คน
3.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีบรรยากาศที่เสริมสร้างและสนับสนุนในการเรียนและปฏิบัติงาน
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
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4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2563

งานอาคารสถานที่

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. ประชุมวางแผนงาน
พฤศจิกายน 2563
3. ดำเนินกิจกรรม
-ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
ตลอดปีงบประมาณ
-ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
4. สรุปและประเมินผลโครงการ
30 กันยายน 2564

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานธุรการ

6. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 380,000 บาท
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
80,000
ขุดลอกสระน้ำด้านทิศตะวันออก
80,000
ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
30,000
ซ่อมบำรุงศาลาม้านั่งสำหรับนักเรียน
50,000
ก่อสร้างถังน้ำประปา
80,000
ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร 5
40,000
ปรับปรุงห้อง ผอ.
20,000

นอกงปม.
-

รวม
80,000
80,000
30,000
50,000
80,000
40,000
20,000

ไตรมาส
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
บุคลากรมีความพึงพอใจในการให้และรับ
บริการ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในการให้
และรับบริการ

ค่า
ข้อมูลปี
เป้าหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

การสอบถาม
การประเมิน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

92

93

การสอบถาม
การประเมิน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
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โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือนักเรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางรัชนี วรศิริ และคณะ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทำให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแก่ตัว จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากหมายและมีความหลากหลาย นักเรียนเป็น
เยาวชนของชาติที่ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทำให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่
พึงประสงค์ได้เกิดขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output)
2.1.1 เพื่อควบคุมดูแล และติดตามพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน
2.1.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 สร้างสายใยความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนมากขึ้น
2.2.2 ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.นักเรียนร้อยละ 90 สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและไม่สร้าง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาแก่โรงเรียน
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4. วิธีดำเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1. จัดทำคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พ.ย.63 – ธ.ค.64
2. จัดทำเอกสารตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ย.63 – ธ.ค.64
3. ประชุมผู้ปกครองสัญจร
ม.ค. 64
4. ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
พ.ย. 63 – ก.ย. 64
5. ธนาคารโรงเรียน (ออมทรัพย์)
พ.ย. 63 – ก.ย. 64
6. โฮมรูม
พ.ย. 63 – ก.ย. 64
7. โครงการสถานศึกษาสีขาว
พ.ย. 63 – ก.ย. 64
8. สถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุข
พ.ย. 63 – ก.ย. 64
9. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
พ.ย. 63 – ก.ย. 64
10. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
พ.ย. 63 – ก.ย. 64
11. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
พ.ย. 63– ก.ย. 64
12. ชายรักชาย (MSM)
พ.ย. 63 – ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นิติกาญจน์ สิริพนมศักดิ์ และคณะ
นางรัชนี วรศิริ และคณะ
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นางวงจันทร์ เพชรรัตน์
น.ส.กนกพร เทพธี
นางเพ็ญแข ไชยเทพ และคณะ
น.ส.สิตาพัชญ์ ไชยอำพรวัชร์
น.ส.นิติกาญจน์ สิริพนมศักดิ์
นางสาวนิภาพร แย้มศรี และคณะ
นางสาวนิภาพร แย้มศรี และคณะ
นางสาวนิภาพร แย้มศรี และคณะ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 165,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม. นอกงปม.
รวม ไตรมาส
1 จัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10,000
10,000
2 ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
20,000
20,000
2 ครั้ง
3 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานธนาคารโรงเรียน
15,000
15,000
4 ค่าวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม
2,000
2,000
5 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
15,000
15,000
6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
63,000
63,000
7 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุข 10,000
10,000
8 กิจกรรม YC
10,000
10,000
9 การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
10,000
10,000
10 ชายรักชาย (MSM))
10,000
10,000
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่ภูมิคุ้มกันต่อต้าน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ในโรงเรียน
- นักเรียนร้อยละ 90 สามารถดำเนินชีวิตอยู่
ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและไม่สร้าง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาแก่โรงเรียน

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

91

92

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

91

92

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

114
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายบุญมา สุภศร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่ สั ง คมปั จ จุ บั น มี ก ารแข่ ง ขั น ทางวั ต ถุ ม ากจนเกิ น ไป มี ผ ลทำให้ พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลในสั ง คม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแก่ตัว จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่
ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทำให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้เกิดขึ้น
ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมีเครือข่ายที่
คอยควบคุม ดูแล เอาใจใส่ ในการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน จะทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output) มีองค์กรเครือข่ายที่ช่วยดูแลสอดส่อง ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรม
ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ในโรงเรียน
2.2.2 ป้องปราม เฝ้าระหวังในกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
3 เป้าหมาย
ลดปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง คุ้มครองสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนกลุ่มดี
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมสัญจรเครือข่ายชุมชน
2. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
3. ประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
4. ประชุมเครือข่ายผู้นำนักเรียนแต่ละหมู่บ้าน

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ย. 63 , พ.ค. 64
พ.ย. 63 , พ.ค. 64
พ.ย. 63
ก.พ. 64

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 5,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 เอกสารการประชุมสัญจรเครือข่าย
1,000
ชุมชน 2 ครั้ง
2 ค่าอาหารว่างการประชุมเครือข่าย
2,000
ผู้ปกครองนักเรียน 2 ครั้ง
3 ค่าวัสดุ ค่าเอกสารการประชุมเครือข่าย
1,000
ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
4 ค่าวัสดุ ค่าเอกสารการประชุมเครือข่าย
1,000
ผู้นำนักเรียนแต่ละหมู่บ้าน

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
1,000

ไตรมาส
-

2,000

-

1,000
1,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
- เพิ่มองค์กรเครือข่ายช่วยดูแลสอดส่อง
ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรมนักเรียน

91

92

สำรวจ

แบบสำรวจ

ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ในโรงเรียน

91

92

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
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โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายบุญมา สุภศร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทำให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแก่ตัว จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่
ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทำให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้
เกิดขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมี
เครือข่ายที่คอยควบคุม ดูแล เอาใจใส่ ในการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน จะทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3. เป้าหมาย
เพิ่มจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
3. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1. การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
พ.ค. 63
2. อบรมขับรถดีมีวินัยปลอดภัย 100%
พ.ค. 63
3. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พ.ย. 63 , มี.ค. 64
4. กิจกรรมสายตรวจประจำวัน
ตลอดปีการศึกษา
5. จัดทำป้ายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูก
พ.ค. 63
ระเบียบวินัยของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญมา สุภศร
นายอิทธิฤทธิ์ ศรีดาพล
รองฯบุญเยี่ยม วงศรีษา และสภานักเรียน
นายอำนาจ ศิลปักษา
รองฯบุญเยี่ยม วงศรีษา
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 35,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
1 ค่าเอกสารปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
15,000
2 อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ
5,000
3 ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5,000
4 ค่ายานพาหนะในการออกตรวจ
5,000
5 จัดทำป้ายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบวินัย
10,000
ของโรงเรียน
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละนักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

นอกงปม.
-

รวม
15,000
5,000
5,000
5,000
10,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

ทดสอบ

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบ

แบบทดสอบ
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โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ ( พัฒนาสำนักงานฯ ) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ใน
โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบงาน การจัดระบบสารสนเทศ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ทันสมัยอยู่เสมอ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Output) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนในการ
พัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ
3. เป้าหมาย
โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. การจัดระบบการเก็บข้อมูลนักเรียน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
3. การวางแผนและดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ย. 63 - พ.ค. 64
พ.ย. 63 - พ.ค. 64
พ.ย. 63 – พ.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สิตาพัชญ์ ไชยอำพรวัชร์
น.ส.จุฑาทิพย์ เลิศล้ำ
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 10,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากรและนักเรียนเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนา
นักเรียนอย่างเป็นระบบ

10,000

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

-

รวม

ไตรมาส

10,000

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายอิสระ ชุมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำ
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนในนามของคณะกรรมการสภานักเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง
ของระบอบประชาธิปไตยในทุกโอกาส
3. เป้าหมาย
เพิ่มบทบาทนักเรียนการมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตในโรงเรียนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
2. การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในภาระงานของ
โรงเรียนและในโอกาสต่างๆ เช่น ด้านความสะอาด
เวรประจำวัน เป็นต้น
3. การศึกษาดูงานสภานักเรียน

ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
มี.ค. 63
นายอิสระ ชุมศรี และคณะ
พ.ย.63 – ก.ย. 64

พ.ย. 63 – ธ.ค. 64

121
5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 50,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสภา
10,000
นักเรียน
2 ปรับปรุงห้องสภานักเรียน
20,000
3 ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
4 ศึกษาดูงานสภานักเรียน
5,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียน
ของคณะกรรมการสภานักเรียนตามวิถีทางของ
ระบอบประชาธิปไตย
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียน
ของนักเรียนตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย

งบ กพร.
-

รวม
10,000

ไตรมาส
-

15,000

20,000
15,000
5,000

-

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันภาวการณ์โลก
กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นายอิสระ ชุมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เด็กวัยรุ่นมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จากวัย
เด็กสู่วัยผู้ใหญ่ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ในการศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้เด็กเหล่านั้น
มีพื้นฐานทางวิชาการ ในการที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีความรู้พื้นฐานทางอาชีพ จนสามารถไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณค่าแก่ชีวิต นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว สิ่ง
หนึ่งที่ต้องพัฒนา ให้เกิดกับเด็กและเยาวชน คือ การพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึง
ประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 ที่กำหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาคน
ไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย
เยาวชนซึ่งเป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยวิกฤติ เนื่องจากเป็นวัยที่มีภาวะอารมณ์ แปรปรวนสูง วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ยังไม่สมบูรณ์ มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเอง ในสังคม ขาดทักษะ และประสบการณ์
ในการเผชิญกับปัญหาของวัยรุ่น ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคม อาจทำให้วัยรุ่นมี
ปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ความสับสนในการ
ปฏิบัติตัวต่อกลุ่มเพื่อน เป็นต้น ซึ่งถ้าปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้รับการป้องกัน แก้ไขอย่างเหมาะสม อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน อย่างรุนแรงตามมาในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางของชาวพุทธ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
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3. เป้าหมาย
เพิ่มจำนวนนักเรียนให้มีวิถีชีวิตตามแบบอย่างชาวพุทธ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
2. ห้องเรียนคุณธรรม
3. หมูบ้านรักษาศีลห้า
4. โครงการคุณธรรมนำวิถีพ่อ

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. 64
พ.ย. 63
วันเข้าพรรษา
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปฤษณา สาลีและคณะ
ครูที่ปรึกษา
นายบุญมา สุภศร และคณะ
นางสาวปฤษณา สาลี และคณะ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 70,000 บาท
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน 75,000 บาท รวม
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
50,000
2 ห้องเรียนคุณธรรม
10,000
3 หมูบ้านรักษาศีลห้า
10,000
4 โครงการคุณธรรมนำวิถีพ่อ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนที่เห็นความสำคัญของ
ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามวิถีทาง
ของชาวพุทธ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

145,000 บาท
งบ กพร.
รวม ไตรมาส
50,000 100,000
10,000
10,000
25,000 25,000
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม คบลูกรัชดาสร้างบ้านสืบสานงานพระราชดำริ (ส่งเสริมและสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภวานี สุริยันต์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง"เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ
ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพา
ปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการดำรงชีวิตได้
อย่างไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สำคัญไม่หลงใหลไปตาม
กระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพเสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใดหากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึด
เส้นทางสายกลาง ในการดำรงชีวิต
โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได้
จัดทำโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน
นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่เก่ง ดี
มีสุข และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2.3 เพื่อให้โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด
2.4 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
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2.5 เพื่อให้นักเรียนนำพระราชดำรัสตามแนวพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานเพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนคนไทยได้รำลึกถึงคุณแผ่นดิน มีความกตัญญู
รู้คุณต่อพระองค์ท่านและต่อแผ่นดินไทยบ้านเกิด
2.6 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.7 เพื่อให้นักเรียนสร้างสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุข สังคมแห่งความพอเพียงและสันติ ไม่ทอดทิ้ง
กัน มีความเป็นธรรม มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม มีความเข้มแข็งทางสังคม
2.8 เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งตนเองและนำสิ่งที่ได้จากเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน - จำนวนครั้งที่ดำเนินการ 1 ครั้ง
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคน
3.1.2 นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
4. กิจกรรมการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงการ
2 ประชุมชี้แจงโครงการ
3 ประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
5 คณะกรรมการดำเนินงานชี้แจงวิธีการดำเนินงาน
6. ดำเนินการตามกิจกรรม
7
8
9

นิเทศติดตามและประเมินผล
สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

วัน เดือน ปี
ม.ค. 2563
ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
ก.พ. 2563
ก.พ. 2556มี.ค. 2563
ก.ค. 2563
ก.ค. 2563
ก.ค. 256

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิภวานี, นายสุเทพ
นางสาววิภวานี, นายสุเทพ
นางสาววิภวานี, นายสุเทพ
นางสาววิภวานี, นายสุเทพ
นางสาววิภวานี, นายสุเทพ
นางสาววิภวานี, นายสุเทพ
ผู้อำนวยการ
นางสาววิภวานี, นายสุเทพ
นางสาววิภวานี, นายสุเทพ
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 40,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
1 คบลูกรัชดาสร้างบ้านสืบสานงานพระราชดำริ
40,000
(ส่งเสริมและสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
2 งานสวนพฤษกศาสตร์โรงเรียน
100,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละ ของนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละ ของนักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกคน

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบ กพร.
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

รวม
40,000

ไตรมาส
-

100,000

-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม โครงการแหล่งเรียนรู้แลนด์มาร์ก (landmark) บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร และคณะกรรมการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างฝืดเคืองในปัจจุบันทำให้หลายๆ คนต้องคิดถึงการเสริมรายได้มากขึ้น
เพราะด้วยรายรับเท่าเดิมแต่รายจ่ายกลับเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดแนวความคิดที่มองหาอาชีพเสริมเพื่อให้มี
รายได้อีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาชีพเสริมที่เลือกลงมือทำจะเป็นงานที่บางคนมีความชอบอยู่แล้ว แต่
ด้วยต้องทำงานประจำที่ไม่ตรงกับที่ชอบ จึงถือโอกาสใช้โครงการเลี้ยงแพะให้กับ ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเสริม
การเลี้ยงแพะเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่ใช้เวลาว่างจากการทำอาชีพหลัก มาทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ ซึ่ง
การเลี้ยงก็ใช้พื้นที่ไม่มาก เน้นให้แพะอยู่บริเวณที่จัดไว้ พร้อมทั้งหาอาหารแบบลดต้นทุนมาให้แพะกิน จึงทำให้
การเลี้ยงแพะทำรายได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยปีการศึกษา 2562 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับ
พระราชทานแพะเนื้อพันธุ์บอร์ (Boer) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจากปศุสัตว์ อำเภอละหานทราย จัดส่งแพะ จำนวน 12 ตัว ตัวผู้ 4
ตัวเมีย 8 ตัว ให้กับทางโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นผู้รับผิดชอบเลี้ยงดู จากที่โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ได้ดำเนินโครงการเลี้ยงแพะมา 1 ปี ปริมาณแพะ ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอีกเป็นจำนวน 13 ตัว รวม
ทั้งหมด 25 ตัว
ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรว่า ควรมีการสร้างภาคีเครือข่าย โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาสายพันธุ์แพะให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามที่ปศุสัตว์อำเภอกำหนด เพื่อนำ
แพะแบ่งปันให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนที่สนใจ ได้เลี้ยง เพื่อจำหน่ายเสริมสร้างรายได้เป็น
อาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาโรงเรือนเลี้ยงแพะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยนำหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) มาเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งหวังจะแก้ปัญหาดังกล่าว และ
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลที่รักและภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตว์เป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ กระบวนการเลี้ยงแพะ และใช้โรงเลี้ยงเพะเป็นแหล่งเรียนรู้
2.2 เพื่อสร้างรายได้เสริม ให้แก่ผู้เรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน จากการเลี้ยงแพะ
2.3 เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย บุคลากรในโรงเรียนและเกษตรกรในชุมชน ได้นำแพะไปเลี้ยง
2.4 เพื่อสร้างวินัย ความสามัคคี ความซื่อสัตว์ และมีความรับชอบ ในหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมายใน
การรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
2.5 เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี มีความรัก ความภูมิใจ และมีสัทธาในความเป็น “ลูกรัชดา” ซึ่งเป็นโรงเรียน
ของพ่อ ตามคำขวัญโรงเรียนที่ว่า “รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสารงานพระราชดำริ”
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน
3.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 500 คน
3.3 มีภาคีเครือข่ายผู้เรียน 3 คน เครือข่ายชุมชน 3 คน
ด้านคุณภาพ
3.3 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารจัดการ การเลี้ยงแพะในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 100
3.4 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกที่ดี รักความสะอาด และเป็นมิตรต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะความคิด มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ ร้อยละ 80
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค. 2563
ก.ค. 2563
ส.ค.2563 - มี.ค.2564
กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
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5. งบประมาณ
งบจากเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 20,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
1 จัดทำแหล่งเรียนรู้ แลนด์มาร์ก (landmark) บนฐาน
20,000
เศษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์บริเวณ
รอบๆโรงเลี้ยงแพะ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบน้ำ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จัดทำถังน้ำ วางท่อน้ำ และทำราง
สำหรับให้อาหารแพะ จัดซื้ออาหาร และสำหรับเลี้ยง
แพะ จัดทำโรงเรือนสำหรับจัดเก็บอาหารแพะ จัดทำ
พื้นที่ปลูกแปลงหญ้า หวานอิสราเอล ที่พักครู
โรงเรือนปุ๋ย จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ร้อยละ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยล่ะ 100

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

งบ กพร.
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

รวม
20,000

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ์
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบประมาณการจัดสรร ดังนี้
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 1,620,020 บาท
งบประมาณจากงบบำรุงการศึกษา จำนวน 820,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,440,020 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบ กพร. งปม. งบ บำรุง
รวม
ไตรมาส
กศ.
1 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) 649,620
649,620
2 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT)
688,000
688,000
3 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
282,400
282,400
4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
820,000 820,000
-

การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นมีความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
- ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษาทุกกลุ่มสาระเรียนรู้

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
92

93

92

93

92

93

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

สังเกต
นับสถิติ
ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบสังเกต
เครื่องนับจำนวน
แบบทดสอบ

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี
กิจกรรม จัดทำห้องชมรม To Be Number One โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.5
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางนิภาภรณ์ แย้มศรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็น
อย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงทรงรับ
เป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจาก
ภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่
จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะ
ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โครงการ To Be
Number One เป็นโครงการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้น
การรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง
โดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษา
รองรับ ภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม To Be Number One เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ เป็นหนึ่ง
โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด เพราะการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่
ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ ทำแล้วมีความสุข มีความ
เชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
ตามกรอบการดำเนินงานของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเอาชนะปัญหายาเสพ
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ติดให้ได้อย่างยั่งยืน และมีระบบเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด และเน้นไปที่การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้นกันให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในกลุ่ม เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีมาตรการสำคัญคือ การส่งเสริมให้
สถานศึกษาเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีสถานที่เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความเป็นส่วนตัว
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 มีห้องสำหรับปฏิบัติกิจกรรม To Be Number One และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 มีห้องศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และห้องสำหรับให้คำปรึกษา
2..2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนทุกคนสามารถใช้บริการห้อง เพื่อให้คำปรึกษา บำบัด แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ
2.2.2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีห้องสำหรับดำเนินการกิจกรรม To Be Number One กิจกรรมศูนย์เพื่อใจ, กิจกรรม
เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ
อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
- ออกแบบผังห้อง
- จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำห้อง
- สร้างห้องตามแบบ ตกแต่งห้อง
- ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
- นางนิภาภรณ์ แย้มศรี
- นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
- นายอิสระ ชุมศรี
- นายวิทวัส โชรัมย์
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 100,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
1. ค่าออกแบบ เขียนแบบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
100,000
การก่อสร้าง ค่าแรงก่อสร้าง
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของห้อง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- จำนวนนักเรียนที่ใช้บริการห้อง

รวม
ไตรมาส
100,000
-

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

สรุป/รายงาน
ผลการแข่งขัน

92

93

ดูจากสถิติการใช้
บริการห้อง

สรุป/รายงาน
ผลการแข่งขัน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็น
อย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงทรงรับ
เป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจาก
ภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่
จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะ
ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โครงการ To Be
Number One เป็นโครงการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้น
การรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง
โดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษา
รองรับ ภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม To Be Number One เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ เป็นหนึ่ง
โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด เพราะการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่
ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ ทำแล้วมีความสุข
มี
ความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
2.1.2 นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมการเต้นอย่างสร้างสรรค์
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดค่านิยมและเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
2.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมการเต้นอย่างสร้างสรรค์
3. เป้าหมาย
นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One Teen Dancercise ของโรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษกได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและความสนใจ ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมการเต้นอย่างสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ภาคและระดับประเทศ
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
- นักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อมการเต้น
นักเรียนตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าค่ายฝึกซ้อมและเตรียมทีม
เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ
- ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 63
- นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
- นางเบญจรัตน์ ใจภพ
- นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
- นางนิภาภรณ์ แย้มศรี
พ.ย. 63
- นางสาวศศิธร สังฆะวรรณา
ธ.ค. 63 - ม.ค. 64

ก.พ. 64
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 40,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าใช้จ่ายในระดับประเทศ มีดังต่อไปนี้
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
รวม
ไตรมาส
1. To Be Number One Teen
40,000
40,000
Dancercise โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be
Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความ
มั่นใจในตนเองสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be
Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ ได้

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

จำนวนครั้งในการ สรุป/รายงาน
เข้าร่วมแข่งขัน
ผลการแข่งขัน

92

93

ดูจากผลการ
สรุป/รายงาน
แข่งขันระดับต่างๆ ผลการแข่งขัน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม แข่งขัน Sport Dance
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจ ให้มีเวทีในการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสารเสพติด จึงได้จัดทำโครงการ
เพื่อส่งนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านการเต้น เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ในโครงการตามที่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยเน้นเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้กีฬาเป็นสื่อ ห่างไกลจากสาร
เสพติด
ในปีที่ผ่านๆ มา ทีม Group Royal Crew (G.R.C.) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ
บ่อยครั้ง และยังสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ได้รับการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด
2.1.2 นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่าน
กิจกรรมการเต้นอย่างสร้างสรรค์
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดค่านิยมและเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยา
เสพติด
2.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านกิจกรรมการเต้นอย่างสร้างสรรค์
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3. เป้าหมาย
นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและความสนใจ ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจใน
ตนเอง โดยผ่านกิจกรรมการเต้นอย่างสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
- นักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อมการเต้น
- นักเรียนตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับจังหวัด
- นักเรียนตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภาค
- ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ ระดับอื่นๆ

ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ย.63 – ก.พ. 64
- นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
- นางเบญจรัตน์ ใจภพ
- นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
- นางสาวศศิธร สังฆะวรรณา
มี.ค. – มิ.ย. 64
ก.ค. – ส.ค. 64
ก.ย. – ต.ค. 64

5. งบประมาณ
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
1. แข่งขัน Sport Dance
40,000
การแข่งขัน Sneaker Show Case
การแข่งขัน Hip Hop Dance
Championship
การแข่งขัน Secon Street Dance
การแข่งขัน To Be Number One Idol

รวม
ไตรมาส
40,000
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number
One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความ
มั่นใจในตนเองสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number
One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและ
ความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

จำนวนครั้งในการ สรุป/รายงาน
เข้าร่วมแข่งขัน
ผลการแข่งขัน

92

93

ดูจากผลการ
สรุป/รายงาน
แข่งขันระดับต่างๆ ผลการแข่งขัน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม วันอาเซียน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงบทบาท
และภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาอันจะนำไปสู่
การพัฒนาศักยภาพประชาชนในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
เป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน โดยขับเคลื่อนกลไกการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็น
พื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีประชากรเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประเทศไทย
จะได้รับประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและเทคนิคภายใต้โครงการต่าง ๆ
รวมทั้งยังเป็นโอกาสเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ และโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงรักษาผลประโยชน์ของตนใน
เวทีโลก ประเทศไทยจึงต้องกำหนดทิศทางทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคม
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการ
บริหารจัดการการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดแผนการพัฒนาเยาวชนไทยเป็นพลเมือง
อาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของ
ภูมิภาคอาเซียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสื่อการเรียนรู้อาเซียนเพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ในการปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวและพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนด้วยก้าวย่างที่มั่นคงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อมีพัฒนาห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อให้เยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียน
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2.4 เพื่อให้ครูมีแหล่งเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมบูรณาการในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
2.5 เพื่อสร้างความตระหนักที่จะเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายด้านคุณภาพ
3.1.1 พัฒนาห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
3.1.2 ครูมีสถานที่เรียนที่สอนให้นักเรียนมีความรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยก้าวย่างที่มั่นคง
3.1.3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้อาเซียนและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่ชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 ครู นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการมี
ความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวน 2,648 คน ได้มีศูนย์เรียนรู้อาเซียนเพื่อใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
- ครูและ- ครูและบุคลากร จำนวน 154 คน มีแหล่งข้อมูล เพื่อขยายผลสู่ นักเรียนโรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก 2,648 คน และชุมชน
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน(ห้องเรียนอาเซียน)
กิจกรรม
กำหนดเวลา
ขั้นเตรียมการ ( ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ )
1.1 ประชุม ชี้แจงและวางแผนงาน
เดือนกุมภาพันธ์
1.2 ศึกษารายละเอียดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการ – มีนาคม2564
ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน
1.3 จัดซื้อ จัดหาตามแผนงาน
ขั้นดำเนินการ ( ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ )
ภาคเรียนที่
1.4 ดำเนินการ
1/2564
1.5 สรุปโครงการ ขยายผลโครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย
2,648 คน และชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวศศิปารย์ณิชา
ปุมสันเทียะ
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กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ ( ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการ )
2.1 ประชุมวางแผน/ปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 แต่งตั้งคณะดำเนินงาน
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นดำเนินการ ( ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ )
2.4 จัดกิจกรรมคำถามรายวันอาเซียนศึกษา
2.5 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้อาเซียน
2.6 เปิดแผ่นป้ายใบ้คำ อาเซียน

กำหนดเวลา
ตลอดปี

ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวศศิปารย์ณิชา
ปุมสันเทียะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวศศิปารย์ณิชา
ปุมสันเทียะ

กิจกรรมที่ 3 มุมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน ในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม
กำหนดเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ ( ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ )
3.1 ประชุม ชี้แจงและวางแผนงาน
เดือนกุมภาพันธ์ – กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2 ศึกษารายละเอียดสื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการส่งเสริม มีนาคม ๒๕๖๔
สังคมศึกษา ศาสนา
การเรียนรู้อาเซียน
และวัฒนธรรม
3.3 จัดซื้อ จัดหาตามแผนงาน
นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 45,751 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม. งบ กพร.
1 จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน
30,500

รวม
30,500

(ห้องเรียนอาเซียน)
2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน
3
มุมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน ในห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ

8,751

8,751

6,500

6,500

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไป
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพร้อมเป็น
พลเมืองอาเซียน
- โรงเรียนมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นภายใน
โรงเรียนและ จัดนิทรรศการอาเซียนเผยแพร่
ความรู้อาเซียนสู่ชุมชน
- เกิดความร่วมมือของกลุ่มนักเรียนและครู ในการ
ดำเนินงานสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนใน
ระดับดีขึ้นไป
ผลลัพธ์ (Outcomes)
-ร้อยละของครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

92

93

จำนวนครั้งในการ
เข้าร่วมแข่งขัน

สรุป/รายงาน
ผลการแข่งขัน

92

93

ดูจากผลการ
แข่งขันระดับต่างๆ

สรุป/รายงาน
ผลการแข่งขัน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม พัฒนางานห้องสมุด
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระบบที่มีการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนตามหลักสูตร คือ มุ่งให้นักเรียนรู้จักหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการค้นคว้า
แสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรที่สร้าง
ขึ้นจากการปรับสภาพให้เข้ากับความเป็นไปของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ห้องสมุดจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุก
กลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค์
3.1 ผลผลิต ( Outputs ) ห้องสมุดมีสื่อสำหรับการสืบค้นที่หลากหลายและพอเพียงต่อความ
ต้องการของนักเรียนและบุคลากรทางศึกษา
3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
3.2.1 นักเรียนใช้บริการการค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้ในห้องสมุดเพิ่มขึ้น
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
เพิ่มอัตราจำนวนการอ่าน การค้นคว้าและสืบค้นของนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดหาแบบเรียน คู่มือ วารสาร นิตยสาร
2. จัดซ่อมหนังสือ คู่มือ วารสาร นิตยสาร
3. จัดซ่อมเครื่องสืบคันข้อมูล และระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
4. สัปดาห์ห้องสมุด อุปกรณ์นิทรรศการ

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ย. 63 , พ.ค. 64
มี.ค. 64 , ก.ย. 64
มี.ค. 64 , ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล
นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล
นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล

ก.ย. 64

นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 25,000 บาท
งบประมาณจากงบบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใช้งบฯ
งปม.
งบบำรุง
กศ.
1 จัดหาแบบเรียน คู่มือ วารสาร นิตยสาร
30,000
จัดซ่อมหนังสือ คู่มือ วารสาร นิตยสาร
10,000
2 จัดซ่อมเครื่องสืบคันข้อมูล และระบบ
10,000
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
3 สัปดาห์ห้องสมุด อุปกรณ์นิทรรศการ
5,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละของนักเรียนทุกระดับที่ใช้บริการ
ห้องสมุดเพื่อการสืบค้น ค้นคว้าหาความรู้
- ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษาทุกกลุ่มสาระเรียนรู้

ข้อมูลปี
ค่า
ฐาน เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
92

93

92

93

92

93

55,000 บาท
รวม
ไตรมาส
30,000
10,000
10,000

-

5,000

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

สังเกต
นับสถิติ
ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบสังเกต
เครื่องนับจำนวน
แบบทดสอบ

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ในการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ ของโรงเรียนก็เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย และคาดหวัง
ว่าแผนงานหรือโครงการนั้นจะประสบความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จนั้นยังขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องบางประการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ทำให้การวางแผน/โครงการประสบความสำเร็จ
และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่โรงเรียนได้ดำเนินการ คือ
1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจน
2. มีการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคลที่เข้ามารับผิดชอบในการทำงานแผน
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยใช้หลักของการมีส่วนร่วม
5. เมื่อโครงการมีปัญหาให้มีการจัดทำรายงานด่วน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
6. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน/โครงการ เช่น รายงานประจำเดือน รายงานผลหลังจากการ
ปฏิบัติงานตามโครงการสิ้นสุดลง
7. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นเป็นเอกสาร
8. ประเมินผลดำเนินการหลังจากที่ทำโครงการเสร็จสิ้น
การกำหนดเวลาของแผนและโครงการ
ในการวางแผนงาน/โครงการ ที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาและส่งผลต่อความสำเร็จของแผน/โครงการ คือ การ
กำหนดเวลาตามแผน/โครงการไม่แน่นอนหรือกรอบเวลากว้างเกินไป สิ่ งนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่ง
ทางโรงเรียนได้ดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องการทำแผนงาน/โครงการได้กำหนดเวลาของแผน/โครงการให้แน่นอน
และชัดเจน ทั้งนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งส่งผลดีต่อการประเมินผล และรายงาน
ผลต่อไป
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิบตั ิการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน
เพื่อให้การปฏิบัติการแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย โรงเรียนได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนถึงกำหนดการตามโครงการ โดยกลุ่มงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดเตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการไว้เป็นการล่วงหน้า เช่น งบประมาณ บุคคล พัสดุ เป็นต้น
2. ดำเนินการตามขั้นตอนในโครงการ หรือการปฏิบัติการตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติราชการ
นั่นเอง ในขั้นตอนนี้ควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการหลายๆฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มบริหารงานทั้ง 4
จะต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน โดยไม่เกี่ยงงอนว่าโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบกลุ่มงานใด เพราะโดยหลัก
บริหารแล้วทุกกลุ่มงาน คือ ความเป็นเอกภาพเดียวกัน
3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น หรือที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อนำข้อมู ลทั้งหมด
มาใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
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4. ขั้นตอนการสรุปประเมินผลและรายงานผล หลังจากนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบแล้วก็สรุป
กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการทุกกิจกรรมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือไม่ พร้อมเขียนรายงานผล
ของโครงการที่เป็นผลสำเร็จ และที่เป็นอุปสรรคปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะถ้าเป็น
โครงการต่อเนื่อง
อนึ่งในการประเมินโครงการจะต้องประเมินในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาสู่การพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้หลักการบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวงจร
แห่งความสำเร็จ PDCA นั่นเอง
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ภาคผนวก
คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจำปี 2564
นายประเสริฐชัย
นายสุพจน์
นายบุญเยี่ยม
นายอภิชา

พิสาดรัมย์
ปานใจนาม
วงศรีษา
วงศ์เมธชนัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจำปี 2564
1. นายอภิชา วงศ์เมธชนัน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

2. นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร ครูชำนาญการพิเศษ

รองประธานกรรมการ

3. นางจิรกาล สุภศร

ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

4. นายบุญมา สุภศร

ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

5. นายพิสิทธิ์ น้อยพลี

ครูชำนาญการ

กรรมการ

6. นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์

ครูชำนาญการ

กรรมการ

7. นายเฉลิมพล คนชุม

ครูชำนาญการ

กรรมการ

8. นางรัมภา สุดาจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

9. นางปณรรณธร รัชนะปกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

10. นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร

ครูชำนาญการ

กรรมการ

11. นายวิโรจน์ นามนาค

ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

12. นายอำนาจ ศิลปักษา

ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

13. นางสาวกฤษณา ไสยาศรี

ครูชำนาญการ

กรรมการ

14. นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์

ครู

กรรมการ

15. นายวีระพงษ์ ปะวะระ

ครู

กรรมการ

16. นายอุดมศักดิ์ สำรวจวงศ์

ครู

กรรมการ

17. นางศิราณี แสงแดง

ครูชำนาญการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18. นางสาวจารีฎา สุทธิ

ครู

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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แบบเสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจำปี 2564
ซึ่งเป็นแผนหลักที่ได้รวบรวมโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ครอบคลุมภาระงานหลักของโรงเรียนที่สอดคล้องตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อเป็นการนำแผนฯ เป็นหลักในการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามนโยบายต่อไป
บัดนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจำปี 2564 ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โรงเรียนจึงได้เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ดำเนินการได้
ลงชื่อ
(นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

