แผนปฏิบตั ิ การ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๕

งานนโยบายและแผนงาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ บุรรี มั ย์
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565

........................................................................
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดรวมพิจารณาการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีมติเห็นชอบใหโรงเรียนดำเนินการ
ตามแผนปฏิบตั ิการประจำปงบประมาณ 2565 ได
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

( นายประภาส สนิทรัมย )
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

( นายสงศักดิ์ สุชานิธิกุล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คำนำ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษาบุ ร ี ร ั มย สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ ัดทําแผน
ปฏิบัติราชการ 1 ป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติราชการของ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ที่จัดทำตามกรอบทิศทางการดำเนินงานที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดกำหนดแผนงบประมาณโครงการ
กิ จ กรรม และเป า หมาย มาตรการ และจุ ด เน น ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาบุ ร ี ร ั ม ย
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกฉบับ นี้
จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่กลุมบริหารงานทุกกลุมจักไดนำไปสูการ
ปฏิบัติตอไป

(นายประภาส สนิทรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
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สวนที่ 1
บทนำ
1. ความเปนมา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยูในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย เลขที่ 264 หมูที่ 8 ตำบล
ละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 31170 โทรศัพท 044-649007,044-649157 โทรสาร
044-649007 Website www.lrp.ac.th ไปรษณียอิเลคโทรนิค lrpschool@hotmail.com มีพื้นที่ 239 ไร
3 งาน 95 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเปนมหามงคลสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบปที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน
2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระองคทาน จำนวน
9 โรงเรียน ตั้งอยูในทิศทางตางๆ ทั้ง 8 ทิศ และใหตั้งอยูที่สวนกลางอีก 1 โรงเรียน และเพิ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก
อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ในภายหลัง รวม 10 โรงเรียน ประกอบดวย
1. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก
จังหวัดสมุทรปราการ
2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. โรงเรียนทาแซะรัชดาภิเษก
อำเภอทาแซะ
จังหวัดชุมพร
4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
5. โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก
อำเภอบอพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี
6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงหบุรี
7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
อำเภอปง
จังหวัดพะเยา
8. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด
9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย
10. โรงเรียนรัชดาภิเษก
อำเภอหนองจิก
จังหวัดปตตานี
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เปดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยมี
นายกิมยง นันทวิเชตพงษ เปนผูบริหารคนแรก และปจจุบันผูบริหาร คือ นายประภาส สนิทรัมย
ที่ตั้งของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกอยูทางทิศตะวันออกจองที่วาการอำเภอละหานทราย ติดทาง
หลวงสาย ละหานทราย - บานกรวด หางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย ประมาณ 95 กิโลเมตร เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูใกลเคียง ประกอบดวย
ทิศเหนือ
โรงเรียนละหานทรายวิทยา อำเภอละหานทราย ระยะทางหางกันประมาณ 7 กิโลเมตร
ทิศใต
โรงเรียนรวมจิตตวิทยา
อำเภอละหานทราย ระยะทางหางกันประมาณ 25 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค อำเภอละหานทราย ระยะทางหางกันประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก โรงเรียนปะคำพิทยาคม อำเภอปะคำ
ระยะทางหางกันประมาณ 15 กิโลเมตร
ชื่อโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
อักษรยอโรงเรียน
วันสถาปนาโรงเรียน

ละหานทรายรัชดาภิเษก
สหศึกษา
ล.ร.ภ.
9 มิถุนายน 2514
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สัญลักษณโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง
สีน้ำเงิน
คติธรรม
วิสัยทัศน
เอกลักษณโรงเรียน
อัตลักษณโรงเรียน

เหลือง – น้ำเงิน
เปนสีประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนสีประจำวันพระราชสมภพ
เปนสัญลักษณแหงจงรักภักดี มีวินัย ซื่อสัตย เสียสละ และอดทน
คือสีเงิน เปนความหมาย รัชดาเปนสัญลักษณของความดี
ความมีระเบียบ ความมีคุณคา และความกตัญูกตเวที
น สิยา โลก วฑฺฒโน อยาเปนคนรกโลก
เรียนรูอยางสุขใจ ใฝคุณความดี มีปญญาเลิศ
แหลงเรียนรูธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร รื่นรมย
ใฝดี ใฝรู อยูอยางพอเพียง

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
1. นายสงศักดิ์ สุชานิธิกุล
ประธานกรรมการ
2. นายจิตใจ
ประสงคทรัพย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. พันตำรวจโท จักรกริช รังพงษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. นายราเชนทร สิงหมนัส
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. นายวีระงพษ ถุงทองไพศาส
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. นางสารภี ราชรักษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. นางยุพดี กิตติโชคอนันต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. พระครูรัตนาภิรักษ
กรรมการผูแทนองคกรศาสนา
9. พระมหาเรืองฤทธิ์ สุธีโร
กรรมการผูแทนองคกรศาสนา
10. นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร
กรรมการที่เปนผูแทนครู
11. นายจักรพงษ หงษวิเศษ
กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
12. นางถนัด
มีสมาน
กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
13. นางนันทนา สาละ
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
14. นายสมบัติ เด็ชชัยภูมิ
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
15. นายประภาส สนิทรัมย
กรรมการและเลขานุการ
2. สถานภาพทั่วไป
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูงที่มีความลาดชันจากทิศใตลงมายังทิศเหนือ สูงกวาระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 163
เมตร หางจากจังหวัดบุรีรัมย ประมาณ 95 กิโลเมตร การติดตอคมนาคมระหวางอำเภอและจังหวัดมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ทางหลวงชนบท หมายเลข บร 4013 อำเภอละหานทราย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
2. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 224 อำเภอละหานทราย อำเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
3. ทางหลวงจังหวัด เสนทางอำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
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4. ทางหลวงชนบท ตำบลละหานทราย ตำบลโคกวาน ตำบลจะบก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
5. เสนทางเชื่อมตอระหวางตามตำบลและหมูบานเปนสภาพลูกรังและถนนคอนกรีตซึ่งยังไมเต็มทุกสาย
ลักษณะภูมิประเทศ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกตั้งอยูบานเลขที่ 264 หมูที่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูง มีความลาดชันมีที่ราบลุมและที่ดอนสลับกันไป ในพื้นที่ไมมีภูเขา มีแหลง
น้ำธรรมชาติคือ หนองละหานทราย มีแมน้ำ ไหลผาน คือ ลำปะเทีย

แผนภาพที่ 1 แผนที่โรงเรียน

ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูรอน เริ่มตั้งแต เดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน - กันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม - มกราคม
การปกครอง
แบงการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ.2457 ประกอบดวย 6 ตำบล คือ
1. ตำบลละหานทราย มี
12 หมูบาน
2. ตำบลโคกวาน
มี
11
หมูบาน
3. ตำบลสำโรงใหม
มี
14
หมูบาน
4. ตำบลหนองตะครอง มี
12
หมูบาน
5. ตำบลหนองแวง
มี
13
หมูบาน
6. ตำบลตาจง
มี
22
หมูบาน
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สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญในเขตอำเภอละหานทรายประกอบอาชีพดานการเกษตรและรองลงมาประกอบอาชีพ
การพาณิชยอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่สวนใหญใชในการเกษตรกรรม คือการทำนา ทำไร ทำสวนยางพาราและเลี้ยง
สัตว
เกษตรกรรม
รายไดสวนใหญมาจากภาคเกษตรกรรมและมีการปลูกพืชคอนขางมากเกือบทุกตำบล
การปศุสัตวและประมงน้ำจืด
การเลี้ยงสัตวมีการขยายตัวเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงไวเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนามาเปนการทำฟารม
สัตวมากขึ้น ซึ่งสวนมากเปนไกพันธุไข และไกพันธุเนื้อ สงจำหนายในจังหวัด และมีการเลี้ยงกบซึ่งสงไปจำหนาย
ตางประเทศดวย สวนการประมงสวนใหญทำเพื่อการเลี้ยงชีพ
การอุตสาหกรรม
มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งไดแกกิจการประเภทสี
ขาวซึ่งกระจายอยูทุกตำบลแตก็มีการจางงานไมเพียงพอที่จะรองรับประชาชนที่เขาสูตลาดแรงงานในเมืองหลวง
การทองเที่ยว
อำเภอละหานทรายมีสถานที่ที่นาสนใจในดานที่เปนโบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
สำคัญ คือ
1. หินหลุม ตั้งอยูหมูที่ 10 ตำบลสำโรงใหม อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย เปนปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจนลานในหลุม
2. วัดโพธิ์ทรายทอง ตั้งอยูหมูที่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
3. วัดปาละหานทราย หมู 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
การพาณิชยกรรม
ภาวะการคาโดยทั่วไปขึ้นอยูกับราคาสินคาเกษตรเปนสำคัญ ถาปใดสินคาเกษตรมีราคาสูงก็สงผลให
ประชากรมีความคลองตัวในการจับจายใชสอยมากขึ้น การซื้อขายสินคาอุปโภคบริโภคก็จะคึกคักไปดวย การคา
ขายเปนในลักษณะที่เกษตรกรนำสินคาเกษตรมาขายตามหมูบาน ตลาดประจำตำบล สวนสินคาอุตสาหกรรมจะ
อยูในรูปของตลาดนัดสินคาเสาร-อาทิตย และตลาดประชารัฐทุกวันพุธ
ภารกิจของโรงเรียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1-6 กำหนดใหมีหลักสูตรสถานศึกษาเปนการเฉพาะมีจุดมุงหมาย
เพื่อเปนการเสริมสรางพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เปนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 2 สาย คือ
สายสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
สายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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3. สภาพปจจุบัน
ขอมูลนักเรียน ปจจุบันโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีขอมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนดังนี้
1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 488 คน (ระดับชั้น ม. 1)
2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,742 คน
จำแนกตามระดับชั้นที่เปดสอนปการศึกษา 2564

ระดับชั้น

จำนวนหอง

ม.1

เพศ

รวม

11

ชาย
233

หญิง
255

ม.2

11

217

278

495

ม.3

10

205

244

449

ม.4

10

153

248

401

ม.5

10

164

250

414

ม.6

9

130

254

384

ปวช.1

1

3

25

28

ปวช.2

1

12

36

48

ปวช.3

1

9

26

35

รวม

64

1,126

1,616

2,742

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

488
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ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2564
1) จำนวนบุคลากร ตำแหนง วิทยฐานะ อายุเฉลี่ย และอายุราชการเฉลี่ยของบุคลากร
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากร ตำแหนง วิทยฐานะ อายุเฉลี่ย และอายุราชการเฉลี่ยของบุคลากร
บุคลากร

ผูบริหาร

ครูชำนาญการ

พนักงาน
ราชการ
8
4.73%

ครูอัตราจาง

ครูชำนาญ
การพิเศษ

ครู
ประจำการ
136
80.47%

ปการศึกษา
2564

5
2.96%

ครู คศ.1

ครูผูชวย

71
45.81%
อายุเฉลี่ย

22
14.19%
อายุราชการ
เฉลี่ย
13.52

41
24.45%
ร.จ.พ.

2
1.29%
ท.ช./ท.ม.

19

41/65

42.17

11
6.51%

เจาหนาที่
อื่น ๆ
9
5.33%

รวม

19
12.26%
ต.ม./
บ.ช./บ.ม.
58/7/1

155

พนักงาน
ราชการและครู
อัตราจาง

169

เครื่อง
ราชย
191

ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ตำแหนงและวิทยฐานะของบุคลากรประจำปการศึกษา 2564
แผนภูมิที่ 1 - 2 แสดงรอยละของวุฒิการศึกษาของบุคลากร ตำแหนงและวิทยฐานะของบุคลากร

วุฒิการศึกษาของบุคคลากร ปการศึกษา 2563
ต่ํากวาปริญญาตรี
26%

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

7%

67%
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รอยละจํานวนครูแยกตามวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ไมมีวิทยฐานะ

ครูผูชวย

พนักงานราชการ

ครูอัตราจาง

1%

5%

12%
44%
25%
13%

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และภาระงานสอนเฉลี่ยของบุคลากร ประจำปการศึกษา 2563
จำนวนครูผูสอน 145 คน (รวมพนักงานราชการและครูอัตราจาง)
สาขาวิชา

1) บริหารการศึกษา
2) คณิตศาสตร
3) วิทยาศาสตร
4) ภาษาไทย
5) ภาษาตางประเทศ
6) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7) การงานอาชีพ
8) พาณิชยกรรมและเทคโนโลยี
9) สุขศึกษาและพลศึกษา
10) ศิลปะ
รวม

จำนวน (คน)

5
19
24
14
19
22
10
17
14
11
155

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)

20
19
18
18
20
18
18
18
18
18.56

จำนวนบุคลากรดานการบริหาร
จำนวน 5 คน
จำนวนบุคลากรที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 155 คน
ครูที่ไดรับการพัฒนาศึกษา อบรม ดูงาน ฯลฯ
- มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก
149 คน คิดเปนรอยละ 96.13
- มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด
6 คน
คิดเปนรอยละ 3.87
จำนวนบุคลากรครูที่ไดรับการพัฒนาศึกษา อบรม ดูงาน ฯลฯ
จำนวน 155 คน จาก 155 คน
คิดเปนรอยละ 100
จำนวนบุคลากรครูที่ไดรับการยกยอง
จำนวน 141 คน จาก 155 คน
คิดเปนรอยละ 90.97
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ขอมูลดานอาคารสถานที่
5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 9 หลัง ไดแก อาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง
ซึ่งสวนใหญเปนอาคารประกอบที่ไดรับงบจัดสรรตามโครงการ มพช. 2
5.2 จำนวนหองเรียนทั้งหมด 61 หองเรียน แบงเปน
- มัธยมศึกษาตอนตน (ชวงขั้นที่ 3) 10/10/10
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ชวงชั้นที่ 4 ) 10/9/9
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 1/1/1
สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนที่กำลังพัฒนาเปนชุมชนเมือง ทั้งนี้เพราะโรงเรียน
ตั้งอยูในบริเวณเขตเทศบาลตำบลละหานทราย บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก
ทิศเหนือ
จรด ทางหลวงหมายเลข 2075 (ละหานทราย–บานกรวด-ประโคนชัย)
ทิศตะวันออก จรด หมูบานหนองตาแอก
ทิศใต
จรด หมูบานชลประทานเหนือ
ทิศตะวันตก จรด โรงเรียนบานละหานทราย
อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทำนา ทำไร เลี้ยงสัตวเปนสวนใหญ สวนอาชีพอื่นๆ
ไดแก อาชีพรับจาง คาขาย เปนอาชีพรอง เนื่องจากชุมชนใกลเคียงโรงเรียนเปนชุมชนที่ประกอบไปดวยกลุมคน
หลายกลุมที่อพยพมาจากที่อื่น จึงทำใหมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
ดานภาษา มีทั้งภาษาไทยอีสาน ภาษาเขมร ภาษาสวย ภาษาไทยโคราช เปนตน แตอยางไรก็ตาม สวนใหญยังยึด
และนับถือศาสนาพุทธเปนศาสนาหลัก เพื่อเปนแนวทางแหงการดำเนินชีวิต สำหรับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่เปนที่รูจักและเปนหนาเปนตาของชุมชน คือ เจรียง กันตรึม ประเพณีเบนทม และเบนตูจย
ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
รอยละ 75 ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เชน ทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว
รอยละ 20 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป และคาขาย
รอยละ 5 ประกอบอาชีพอื่นๆ เชน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนตน
ฐานะทางเศรษฐกิจ รายไดโดยเฉลี่ยตอป 20,080 บาท (อางถึง พัฒนาการอำเภอละหานทราย)
โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีแนวโนมวาในการศึกษา 2566
จะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และเปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จขึ้น
ครองราชยครบ 25 พรรษา (รัชดาภิเษก) โรงเรียนจึงไดรับการพัฒนารุดหนาไปมากพอสมควร ตามแนวปรัชญา
และคำขวัญที่วา รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ จนกระทั่งไดรับการพิจารณาจัดตั้ง ให
เปนโรงเรีย นโรงเรี ยนในฝน และนอกจากนี ้โรงเรี ยนละหานทรายรัช ดาภิเ ษกได รั บ การพิ จาณาให เปน ศู น ย
สิ่งแวดลอมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ตั้งแตป 2545–ปจจุบัน โดยภาระหลักแหงการดำเนินการงานดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2552 โรงเรียนไดรับโลรางวัลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และปการศึกษา
2554 โรงเรียนไดรับรางวัลเกียรติบัตรขั้นที่ 1 โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
แตอยางไรก็ตามโรงเรียนก็ยังมีขอจำกัดที่เปนอุปสรรคสำคัญตอการดำเนินงานทางการศึกษา ที่เปน
ปญหาสำคัญคือ แนวโนมในปการศึกษา 2566 จะมีจำนวนนักเรียนเพิ่ม ก็ทำใหเกิดปญหาดานอาคารเรี ย น
หองเรียน ครูหรือปญหาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนไดดำเนินการแกไขปญหาโดยดำเนินการ ดังนี้
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1. จัดการเรียนการสอน โดยใชหองเรียนธรรมชาติ
2. จัดครูอัตราจางที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับ โดยใชเงินอุดหนุน (รายหัว)
โครงสรางหลักสูตร
ปการศึกษา 2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
และหลักสูตรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ป พ.ศ. 2560 ไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดง
ในตารางตอไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ตอนตน มัธยมศึกษาปที่ 1-3
เวลาเรียน (ชั่วโมงตอป)
ระดับ
ชั้น ไทย คณิตฯ วิทยฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ

IS

ม.1

140

120

200

200

80

80

40

140

-

80

320

1,400

ม.2

120

120

200

220

80

80

40

120

80

80

260

1,400

ม.3

120

120

200

200

80

80

40

120

-

120

320

1,400

รวม 380 360 600 620
240
240
120
380 80 280
หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนทั้งป เทากับ 1,400 ชั่วโมง แยกรายวิชาพื้นฐาน 880 ชั่วโมง
รายวิชาเพิ่มเติม 200-260 ชั่วโมง และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน 260-320 ชั่วโมง

900

4,200

รวม
เลือก กิจกรรม (ชั่วโมง)

สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ เศรษฐกิจพอเพียง หองสมุดและการคนควา การศึกษาคนควาอิสระ IS ภาษาจีน กิจกรรม
งานสวนพฤกษาศาสตรโรงเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จำนวน 16
กิจกรรม ไดแก ดาน Head ติว ONET เรียนรูสิ่งรอบตัว และนานาอาชีพ ดาน Heart งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน จิปาถะ ทักษะชีวิต ดาน Hand สิ่งประดิษฐ งานประดิษฐ วาดเสนเลนสี ถักนิตติ้ง ดนตรีไทย ดนตรีพา
เพลิน นาฏศิลป ดาน Health กีฬาพารู อาหารวาง เพศวิถี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ตอนตน มัธยมศึกษาปที่ 4-6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
เวลาเรียน (ชั่วโมงตอป)

ระดับ
ชั้น

รวม
กิจกรรม (ชั่วโมง)

ไทย

คณิตฯ

วิทยฯ

สังคมฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานฯ

ภาษาฯ

IS

ม.4

80

200

520

160

80

40

-

160

-

120

1,360

ม.5

80

200

560

120

80

40

40

120

80

120

1,400

ม.6

80

200

520

120

80

40

20

160

-

120

1,340

รวม

240

600

1600

400

240

120

60

440

80

360

4,100

สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ โลกและดาราศาสตร การศึกษาคนควาอิสระ IS ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ตอนปลาย มัธยมศึกษาปที่ 4-6 (แผนการเรียนศิลป-ทั่วไป)
ระดับ
ชั้น ไทย

เวลาเรียน (ชั่วโมงตอป)
คณิตฯ วิทยฯ

สังคมฯ

สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ

ภาษาฯ

IS

เลือก

รวม
กิจกรรม (ชั่วโมง)

ม.4

80

80

120

160

80

40

40

120

-

400

140

1,260

ม.5

80

80

160

120

80

40

40

120

80

320

140

1,260

ม.6

80

80

120

120

80

40

20

120

-

440

140

1,240

รวม

240

240

400

400

240

120

100

360

80

1,160

420

3,760

สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ ภาษาจีน การศึกษาคนควาอิสระ IS ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุน กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ตอนตน มัธยมศึกษาปที่ 4-6 (แผนการเรียนศิลป-ภาษา)
ระดับ
ชั้น ไทย

เวลาเรียน (ชั่วโมงตอป)
คณิตฯ วิทยฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ

ภาษาฯ

รวม
IS เลือก กิจกรรม (ชั่วโมง)

ม.4

80

80

120

160

80

40

40

360

-

160

140

1,260

ม.5

80

80

160

120

80

40

40

360

80

80

140

1,260

ม.6

80

80

120

120

80

40

20

360

-

200

140

1,240

รวม

240

240

400

400

240

120

100

1080

80 440

420

3,760

สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ ภาษาจีน การศึกษาคนควาอิสระ IS ภาษาพิเศษ คือ จีน และ ญี่ปุน กิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (แผนการเรียนคอมพิวเตอรธุรกิจ)
หมวดวิชา
กลุมวิชา
จำนวนหนวยกิต
หมวดวิชาทักษะชีวิต
ภาษาไทย
3
ภาษาตางประเทศ
6
วิทยาศาสตร
4
คณิตศาสตร
4
สังคมศึกษา
3
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18
ทักษะวิชาชีพเฉพาะ
24
ทักษะวิชาชีพเลือก
21
ฝกประสบการณวิชาชีพ
4
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4
หมวดวิชาเลือกเสรี
12

คิดเปนรอยละ
2.75
5.50
3.67
3.67
2.55
1.83
16.51
22.02
19.27
3.67
3.67
11.01

11
หมวดวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กลุมวิชา

รวม
หมายเหตุ แสดงจำนวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนทั้ง 3 ป

จำนวนหนวยกิต
2
109

คิดเปนรอยละ
1.83
100.00

แหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น
มีหองสมุดขนาด 328 ตารางเมตร (คิดเปนประมาณ 4 หองเรียน) และมีหองสมุดเปดขนาดประมาณ
820 ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด 31,012 เลม การสืบคนหนังสือและการยืม–คืน ใชระบบ E–Library 2001
จำนวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษา 2563 คิดเปน 1,500 คน/วัน สถิติ ยืม-คืนหนังสือ ปการศึกษา 2563
จำนวน 550 ครั้ง 712 เลม (สถานการณโควิด-19)
ขอมูลทรัพยากรที่จำเปน
คอมพิวเตอร มีจำนวนทั้งหมด
300 เครื่อง
ใชเพื่อการเรียนการสอน
246 เครื่อง
ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได 300 เครื่อง
ใชในงานบริหาร
54 เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษา 2562 เฉลี่ย 2,690 คน ตอวัน
คิดเปนรอยละ 99.45 ของนักเรียนทั้งหมด
ปริมาณสื่อ
มีจำนวนประมาณ
1,500–1,600 ชิ้น
หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมมีทั้งหมด 29 หอง ไดแก
1. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
3 หอง
2. หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
1 หอง
3. หองศูนยสื่อฯ สังคมศึกษา
1 หอง
4. หองอินเทอรเน็ต/แปลภาษา
1 หอง
5. หองจริยศึกษา
1 หอง
6. หองสมุด
1 หอง
7. หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร
1 หอง
8. หองโสตทัศนศึกษา (หองประชาสัมพันธ)
1 หอง
9. หองดนตรีสากล
1 หอง
10. ศาลาไทย (หองดนตรีไทย)
1 หลัง
11. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
6 หอง
12. หองพิมพดีด
1 หอง
13. ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
1 หอง
14. หองสืบคนอินเตอรเน็ตสำหรับครูและบุคลากร
1 หอง
15. ศาลาธัญญาธรรมานุสรณ สำหรับเรียน/ปฏิบัติธรรม 1 หลัง
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16. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร
17. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
18. อาคารปฏิบัติการเกษตรกรรม
19. อาคารสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
20. บานดิน (ศูนยกสิกรรมตามรอยพอ ฯ)
21. หองพยาบาล
22. อาคารโครงการแพะพระราชทาน

1
2
1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หอง
หลัง

พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก โดมเอนกประสงค ลานอเนกประสงค ลานกิจกรรมวิทยาลัย
ชุมชนบุรีรัมย เวทีคนเกง สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบอล สนามเซปกตะกรอ สนาม
ฟุตซอล สนามเปตอง สวนกาญจนาภิเษก ศูนยกสิกรรมตามรอยพอสานตองานพระราชดำริ โคกหนองนา
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และอื่น ๆ
นอกจากหองสมุดและหองปฏิบัติการตาง ๆ แลวโรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนดังนี้
แหลงเรียนรูภายใน
สถิติการใช
แหลงเรียนรูภายนอก
สถิติการใช
ชื่อแหลงเรียนรู
จำนวนครั้ง/ป
ชื่อแหลงเรียนรู
จำนวนครั้ง/ป
1. หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ
200 วัน/ป
1. แหลงกุมภลักษณ
1-2 ครั้ง/ป
2. ศูนยสื่อกลุมสาระ
200 วัน/ป
2. เขื่อนลำนางรอง/ลำจังหัน
3-4 ครั้ง/ป
3. แปลงเกษตรแนวทฤษฎีใหม
200 วัน/ป
3. หองสมุดประชาชน
20 วัน/ป
4. ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา
200 วัน/ป
4. อุทยานประวัติศาสตร พนมรุง
1-2 ครั้ง/ป
5. สวนปาอนุรักษธรรมชาติ
200 วัน/ป
/เมืองต่ำ/เขาหลุบ/เขาอังคาร
6. สวนวรรณคดี
200 วัน/ป
5. หนองละหานทราย
1-2 ครั้ง/ป
7. สวนสมุนไพร
200 วัน/ป
6. วัดปาละหานทราย
3-4 ครั้ง/ป
8. ศูนยกสิกรรมตามรอยพอสานตอ
200 วัน/ป
7. วัดโพธิ์ทรายทอง
3-4 ครั้ง/ป
งานพระราชดำริ
8. วัดมุนีรัตนศาสดาราม
1-2 ครั้ง/ป
9. เสนทางศึกษาธรรมชาติ
200 วัน/ป
9. วัดชลประทาน
1-2 ครั้ง/ป
10. ศูนยสื่อประชาคมอาเซียน
200 วัน/ป
10. โรงพยาบาลละหานทราย
1-2 ครั้ง/ป
11. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
200 วัน/ป
11. เทศบาลตำบลละหานทราย
1-2 ครั้ง/ป
ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิที่ใหความรูแกนักเรียนในปการศึกษา 2563 มีดังนี้
1. พระสุวรรณจันทรวิมล
ใหความรู/สอนในรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.4 และ ม.6
2. พระอาจารยเลอศักดิ์ วราสโภ วัดปาอัมพวันคุณานุสรณ
ใหความรู คายคนดีศรีรัชดา (คายคุณธรรม ระดับชั้น ม.4)
3. พระมหาเรืองฤทธิ์
วัดปาละหานทราย ใหความรู เกี่ยวกับการสอบธรรมศึกษา
4. นายไตรภพ โครตวงษา
ใหความรู เรื่อง การจัดการศึกษากับเศรษฐกิจพอเพียง
5. หลวงพอดวม วัดโคกแดง
ใหความรูเรื่อง หลวงปูสุข
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6. เจาหนาที่ปาไมดงใหญ
ใหความรูเรื่อง ธรรมชาติวิทยา ในคายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2–ม.3
7. เจาหนาที่ดับเพลิงละหานทราย ใหความรูเรื่อง การระงับเหตุอัคคีภัยคายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
8. เจาหนาที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหความรูเรื่อง มหิงสาสายสืบ
9. เจาหนาที่ตำรวจละหานทราย ใหความรูเรื่อง ยาเสพติด
10. เจาหนาที่สาธารณสุขละหานทราย ใหความรูเรื่อง ทันตสุขภาพ
11. นายอิสรา โรจนสุกิจ
ใหความรูเรื่อง ปะติมากรรมลอยตัว
12. เจาหนาที่กรมประมง เขื่อนลำนางรอง ใหความรูเรื่อง การจัดประมงในเขื่อนลำนางรอง
13. นายวอน เส็งไทยแท
ใหความรูเรื่อง การทำไซ/ทำสุม
14. นายเต็น ยอดเยี่ยมแกร
ใหความรูเรื่อง การทำสุม
15. นายรัส ฉ่ำโสฬส
ใหความรูเรื่อง หัตถกรรมพื้นบาน
16. นางปุ กมลรัมย
ใหความรูเรื่อง การทำบายศรีสูขวัญ
17. นางเลือด สุพยุง
ใหความรูเรื่อง การทำไมกวาดดอกหญา
18. นางสาวนวลฉวี ชื่นพงศา ใหความรูเรื่อง การทอเสื่อกก
19. นางสาวนวลฉวี ชื่นพงศา ใหความรูเรื่อง การทอเสื่อกก
20. อัยการศาลจังหวัดนางรอง ใหความรูเรื่อง กฎหมาย
21. กกต.จังหวัดบุรีรัมย
ใหความรูเรื่อง การเลือกตั้ง
22. เจาหนาที่อุทยานแหงชาติสิรินธร
ใหความรูเรื่อง การอนุรักษพลังงานทดแทน
23. นายบุญลอม เตาแกว
ใหความรูเรื่อง เกษตรพอเพียง
24. นายเล็ก ชนะชัย ผอ.โรงเรียนบานโปงเกตุ
ใหความรูเรื่อง การทำฝายชะลอน้ำ
25. นายธงชัย อุยทับโพธิ์ ใหความรูเรื่อง การทำปุยหมัก/ปุยน้ำ
26. นางสมจิตร ชนะชัย
ใหความรูเรื่อง การทำปุยหมักแซนวิชแบบไมกลับกอง
27. นายศุภณัฐ สุขเถื่อน สถานบันเศรษฐกิจพอเพียง ใหความรูเรื่อง การดำรงชีวิตในภาวะวิกฤติ
28. ร.ต.อ.ภูวิศ พงษสุวรรณ (รอง สวป.) ตำรวจโรงเรียน อบรมใหความรูเกี่ยวกับการใหความรูเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ระเบียบวินัย การสรางความภูมิกันแกตนเอง
29. นางศศิกาญจน ตะเกิงผล โรงพยาบาลละหานทราย อบรมใหความรูเกี่ยวกับ การสรางความ
ภูมคิ ุมกันสุขภาพแกตนเอง
4. ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา
ปการศึกษา 2563 (สถานการณโควิด-19 การแขงขันรางวัลตาง ๆ งด)
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดมุงพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของผูเรียน ใหเต็มศักยภาพตาม
ความสามารถและความสนใจ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวทำใหนักเรียนมีทักษะ
ความสามารถดังที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้
รายละเอียดรางวัลผลงานดีเดนที่สถานที่ศึกษาไดรับตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2564 ไดแก
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1. รางวัลของสถานศึกษา
1.1 รางวัลระดับสากล
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

1. การแขงขัน HHI “ “World Hip

Hop Dance Championship
2019 ตัวแทนประเทศไทยไป
แขงขันระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา
อเมริกา ไดรับรางวัลอันดับที่ 23
จาก 65 ทีมทั่วโลก

ชื่อผูไดรับรางวัล
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

ชื่อผูฝกสอน/
ว/ด/ป
ผูควบคุมดูแล
ที่ไดรับ
นายกองเกียรติชัย 22 ส.ค.
ทบวงศรี
2562

หนวยงานที่มอบ

สมาคม
Hip Hop
International

1.2 รางวัลระดับประเทศ
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชื่อผูไดรับรางวัล

1.

รางวัลผูส นับสนุนการดำเนินงาน
โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำป 2561

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

2. รางวัล Popular vote และรางวัล
ชนะเลิศ งาน Sneaker Show Case
2019 ที่ Fashion Island Shopping
Mall 13 กรกฎาคม 2562
3. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การ
แขงขัน Street World Thailand 2019
รุน Junior เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค. 62 ที่
ฟวเจอรพารค รังสิต

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ
ณ จ.ศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 12-14
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปเหรียญรางวัล
เหรียญทอง 22 รายการ

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

เหรียญทองชนะเลิศ
กิจกรรมแอโรบิก ม.1-6

1. นางสาวกานติมา แสงงาม
2. นางสาวเกศกนก นอยพลี
3. นางสาวปทมน นามฝาง
4. นางสาวธัญธร โพธิ์ศรี
5. นางสาวพิมพญาดา ยางหงษ
6. นางสาวณัฐภรณ โยชนไธสง
7. นายปริวัฒน สำราญรื่น
8. นายภัทรพล ดีมาก
9. เด็กหญิงณชญาพร พวงแกว
10. เด็กหญิงธนัญชนก บุญชู

ชื่อผูฝกสอน/
ผูควบคุมดูแล

นายกองเกียรติชัย
ทบวงศรี

ว/ด/
ป
ที่
ไดรับ
8
ก.ย.
2562

หนวยงานที่มอบ

กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
Fashion Island
Shopping Mall

13
ก.ค.
2562
นายกองเกียรติชัย
11- ฟวเจอรพารค รังสิต
ทบวงศรี
12
พ.ค.
62
นายกองเกียรติชัย
14
ทบวงศรี
ธ.ค.
นายพิสิทธิ์ นอยพลี
2562
นางเบญจรัตน
ใจภพ

15
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชื่อผูไดรับรางวัล

ชื่อผูฝกสอน/
ผูควบคุมดูแล

เหรียญเงิน 4 รายการ
เหรียญทองแดง 4 รายการ
เขารวม 1 รายการ
รวม 31 รายการ

เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ผลงาน
สรางสรรคทาง
คณิตศาสตรดวย GSP
ม.4-6

นางสาวกฤษณา
ไสยาศรี
นายเฉลิมพล
คนชุม

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

นางสาวกาญจนา
จาแสนชื่น

1. นายไชยกานต จันศิลา
2. นายชนะชนม สนหอม

ที่
1.

2.
3.

ที่
1.

2.

1.3 รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแขงขัน
ฟุตบอล Chang Junior Cup 2019
ภาคอีสาน
ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับภาคกีฬา
นักเรียนนักศึกษาชัยภูมิ
เปนตัวแทน การแขงขันฟุตบอล King
Power CUP 2019/2020

1.4 รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

รางวัลดีเดน ประเภทสถานศึกษาขนาด
ใหญ การประเมินผลการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามสภาพ
จริง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป
การศึกษา 2562
รางวัลระดับดีเดน รางวัลชมรม TO BE
NUMBER ONE ประจำป 2562

ชื่อผูไดรับรางวัล
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

ชื่อผูฝกสอน/
ผูควบคุมดูแล
กลุมสาระการ
เรียนรูส ุขศึกษา
และพลศึกษา

ว/ด/ หนวยงานที่มอบ
ป
ที่
ไดรับ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
2562

นางสาวชลธิชา โกยชัย

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

บริษัทชางจำกัด

สำนักงานทองเที่ยว
และกีฬา
King Power

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

ชื่อผูไดรับรางวัล

หนวยงานที่มอบ

ชื่อผูฝกสอน/
ผูควบคุมดูแล

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
25 มิ.ย.
2562

26 ม.ย.
2562

หนวยงานที่มอบ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32
ศูนยอำนวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดบุรีรมั ย

16
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

3.

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปการศึกษา 2562 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ณ สนามแขงขัน
กลุมที่ 3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ระหวางวันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2562
สรุปเหรียญรางวัล
เหรียญทอง 111 รายการ
เหรียญเงิน 16 รายการ
เหรียญทองแดง 6 รายการ
เขารวม 2 รายการ
รวม 135 รายการ

ชื่อผูไดรับรางวัล
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

ชื่อผูฝกสอน/
ผูควบคุมดูแล

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
8-10
ต.ค.
2562

หนวยงานที่มอบ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. รางวัลของผูบริหาร
2.1 ระดับสากล
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชื่อผูไดรับรางวัล

-

-

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
-

หนวยงานที่มอบ
-

2.2 ระดับประเทศ
ที่
1.
2.
3.

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชื่อผูไดรับรางวัล

ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน กลุมโรงเรียน
นายสุพจน ปานใจนาม
เครือรัชดาภิเษก ประจำปการศึกษา 2562 นายอภิชา วงศเมธชนัน
นายบุญเยีย่ ม วงศรีษา
รองผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู
นายบุญเยีย่ ม วงศรีษา
ปฏิบัติหนาที่ดเี ดน ประจำป 2561 สมาคม
รองผูอำนวยการมะยมศึกษา (ส.ร.ม.)
กรรมการตัดสินการแขงขัน กิจกรรม นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย

การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา
2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
20 ส.ค.2562

หนวยงานที่มอบ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 ก.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

12-14 ธ.ค.
2562

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.2 ระดับภาค
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชื่อผูไดรับรางวัล

-

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
-

-

หนวยงานที่มอบ
-

2.4 ระดับจังหวัด
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ
-

ชื่อผูไดรับรางวัล
-

-

ว/ด/ป
ที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบ
-

2.5 รางวัลระดับสหวิทยาเขต
ที่
1

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ
ครูดีศรีละหานทรายในงานวันครู
ครั้งที่ 64 ประจำป 2563

ชื่อผูไดรับรางวัล
นายสุพจน ปานใจนาม

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
16 ม.ค.
2562

หนวยงานที่มอบ
เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ละหานทราย

3.รางวัลของครู
3.1 ระดับประเทศ (งานแขงขันทักษะฯ อางอิงรางวัลสถานศึกษา))
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

1.

ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน

2.

รางวัลครูดีไมมีอบายมุข

3.

รางวัลครูดีศรีรัชดา ประจำป
2562

ชื่อผูไดรับรางวัล
นายสุรพล วรศิริ
นายประยูร บัวนาค
นางเพ็ญแข ไชยเทพ
นางกนยาสิริ พลเดชา
นางสาวบวรลักษณ กะการดี
นางศุภาพิชญ วิงประโคน
นางสาวลภัสรดา สมานสารกิจ
นางสาวชญาธร วงคอรัญ
นายอิสระ ชุมศรี
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางปณรรณธร รัชนะปกิจ
นางกัลยาณี นามนาค
นางอรทัย โรจนสุกิจ
นายบุญมา สุภศร
นางอารีทิพย บุญศักดาพร
นายบรรจง ประสงคทรัพย
นางอมลวรรณ สังขขาว
นางชนัณภัสร ธีรเสริมพงษ
นางธัญธรณ วิสุทธิ์เมธากร
นายสุธรรม จีนแส
นายสุพจน วิชัด

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
1 ก.ค.2562

หนวยงานที่มอบ
สำนักงานลูกเสือแหงชาติ

17 ม.ค.
2562

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา
(สคล.)

24
ส.ค.
2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

18
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชื่อผูไดรับรางวัล
นายอำนาจ ศิลปกษา
นายเฉลิมพล คนชุม
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นายวันชัย กอมนอย
นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร
นายจำรูญ สมจิต
นางหัทยา มีพวงผล
นายวีระพงษ ปะวะระ
นายคมกฤษณ เจียมทิพย
นางเขมิกา วงเวียน
นางสาวสมฤดี อยูสมบูรณ
นางศิราณี แสงแดง
นางสาวจารีฏา สุทธิ
นายภาณุวัฒน เหมนวล
นางสาวสราลี พูนลาภ
นางนิภาภรณ แยมศรี

ว/ด/ป
ที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบ

3.2 ระดับภาค
ที่

1
2
3

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชื่อผูไดรับรางวัล

กรรมการตัดสินการประกวด การประกวด
หนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสพผลสำเร็จ
และเปนที่ประจักษ รางวัลทรงคุณคา (OBEC
Awards) ครั้งที่ 8 ประจำปการศึกษา 2562
(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ครูผสู อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมกิจกรรมนักเรียน ดานวิชาการ
ครูผสู อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมกิจกรรมนักเรียน ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผสู อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมกิจกรรมนักเรียน ดานบริหารจัดการ

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
11-13
มี.ค.
2563

หนวยงานที่มอบ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี

3.3 ระดับจังหวัด
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

1. รางวัลครูดีเดนสมาคมผูบริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรรี ัมย
ประจำป 2562

ชื่อผูไดรับรางวัล
นางรัมภา สุดาจันทร
นางหัทยา มีพวงผล
นางสาวสราลี พูลลาภ
นางสาวกนกวรรณ เรืองชาญ
นางพนาวัน แดงชาติ

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
30 พ.ย.
2562

หนวยงาน
ที่มอบ
สมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรมั ย

19
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

2. ครูพี่เลีย้ งนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูดีเดน
3. ครูผสู อนวิชาคณิตศาสตรดเี ดนดานการ
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

ชื่อผูไดรับรางวัล
นางนิภาภรณ แยมศรี
นางนรินทร สุธรรม
นางสาวนิตยา สาละ
นางสาวทัศพร บุญมาพิลา
นายบุญมา สุภศร
นายอิสระ ชุมศรี
นายอานุภาพ สกิจขวา
นางรัชนี วรศิริ
นางสาวสุรรี ัตน อานประโคน
นางสาวสุนีวัลย ไชยรัตน
นางธัญธรณ วิสุทธิ์เมธากร
นายทักษิณ หอมหวล
นายสมพร ราชรักษ
นางจิรกาล สุภศร
นางสาววิรัตน สวยพล
นางสาวสุกัญญา หารโกทา
นางเพ็ญศรี จันทรอยูจริง
นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย
นางสาวสุภาพร แซแต
นายดวงเนตร แพรงสุวรรณ
นางเบญจรัตน ใจภพ
นางชนันภัสร ธีรเสริมพงษ
นางสาวศศิปารยณิชา ปุม
สันเทียะ
นายเฉลิมพล คนชุม
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางธีราพร เสมียนรัมย
นางอารีทิพย บุญศักดาพร
นายบุญมา สุภศร
นางสาวไพวรรณ ศักดิส์ ุระ
นางนรินทร สุธรรม
นางสาวทักษิณา จัตุกลู
นายไพฑูรย โจมพรม
นางสาวนิตยา สาละ
นางวงจันทร เพ็ชรรัตน
นายประยูร บัวนาค
นางสาวกาญจนา จาแสนชื่น
นางสาวกนกพร เทพธี
นายทวีศักดิ์ แพงเจริญ
นายวิทวัส โชรัมย
นางสาวทัศพร บุญมาพิลา
นายอิสระ ชุมศรี
นางสาวนันทยา วงษา

ว/ด/ป
ที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบ

16 ม.ค.
2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย

18 ก.พ.
2563

บริษัท TOP TEST CENTER
จำกัด

20
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชื่อผูไดรับรางวัล

4. รางวัลระดับดีเดน บุคลากรที่มผี ลงาน
นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
ขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
ประจำป 2562

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
26 มิ.ย.
2562

หนวยงาน
ที่มอบ
ศูนยอำนวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
บุรีรัมย

3.4 ระดับสหวิทยาเขต
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

1 ครูดีศรีละหานทรายในงานวันครู ครั้งที่
64 ประจำป 2563
การประกวดกิจกรรมเนื่องในวันครู
อำเภอละหานทราย ครั้งที่ 63 ประจำป
2562
2 การประกวดรองเพลง/ชายชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 การประกวดเรียงความชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1
4 การประกวดคำขวัญวันครูชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ชมเชย
5 การประกวดบทกลอนชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2
ชมเชย

4.รางวัลของนักเรียน
4.1 ระดับสากล
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

1.

เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเลนเยาวชน
ชิงแชมปโลก รุนไมเกิน 54 กิโลกรัม ณ
ประเทศตุรกี

2.

การแขงขัน HHI “ “World Hip Hop Dance
Championship 2019 ตัวแทนประเทศไทยไป
แขงขันระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาอเมริกา ไดรับ
รางวัลอันดับที่ 23 จาก 65 ทีมทัว่ โลก

ชื่อผูไดรับรางวัล

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
16
ม.ค.
2562

นายสมพร ราชรักษ

หนวยงาน
ที่มอบ
เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ละหานทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 3

นายวิทวัส โชรัมย
นายเอกชัย เมฆมนต
นางสาวสุรตั นวดี ศิลแสน
นางสาวสุรตั นวดี ศิลแสน
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางไมตรี กุยลอยทาม
นายเอกชัย เมฆมนต
นางสาวสุรตั นวดี ศิลแสน
นางสาวชญาธร วงศอรัญ
นายวิทวัส โชรัมย

ชื่อผูไดรับ
รางวัล
นางสาววณิชชา
สิมวงศ

ชื่อผูฝกสอน/
ผูควบคุมดูแล
นายปองยศ
สุนทรารักษ

ว/ด/ป
หนวยงาน
ที่ไดรับ
ที่มอบ
27 ก.ย.- สมาคมมวยโลก
7 ต.ค.
2562

นายกองเกียรติชัย
ทบวงศรี

22 ส.ค.
2562

สมาคม Hip Hop
International

21
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

4.1 ระดับประเทศ (งานแขงขันทักษะ ฯ ดูอางอิงในรางวัลสถานศึกษา และรางวัลครู)
ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬามวย
ไทยสมัครเลน รุนเฟเธอรเวท
น้ำหนักไมเกิน 57 กิโลกรัม หญิง
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 35
ชนะรางวัลเหรียญทอง ประเภท
อายุ 14 ไมเกิน 15 ป รุนน้ำหนัก
54 กิโลกรัม การแขงขันกีฬามวย
ไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศ
ไทย (เยาวชน) ประจำป 2562

ชื่อผูไดรับรางวัล

นางสาวปนัดดา นาราช

นางสาววณิชชา สิมวงศ

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

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การ
แขงขัน Street World Thailand
2019 รุน Junior เมื่อวันที่ 11-12
พ.ค. 62 ที่ ฟวเจอรพารค รังสิต
6. รางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ทุนการศึกษา 2,500 บาทเกียรติ
บัตรและถวยรางวัล
7. รางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ทุนการศึกษา 2,000 บาทเกียรติ
บัตรและถวยรางวัล
8. รางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ทุนการศึกษา 2,000 บาทเกียรติ
บัตรและถวยรางวัล
9. รางวัลระดับเหรียญทอง
การแขงขันสูตรคูณ ระดับ
มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนประโคน
ชัยพิทยาคม
10. รางวัลระดับเขารวม การแขงขัน
คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม

ชื่อผูฝกสอน/
ผูควบคุมดูแล
นายปองยศ
สุนทรารักษ

ว/ด/ป
หนวยงาน
ที่ไดรับ
ที่มอบ
10-20
การกีฬาแหงประเทศ
พ.ค.2562 ไทย และจังหวัด
บุรีรัมย

นายปองยศ
สุนทรารักษ

15 มิ.ย.
2562

สมาคมมวยไทยสมัครเลน
ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร

นายปองยศ
สุนทรารักษ

3 ต.ค.
2562

สมาคมมวยแหง
ประเทศไทย

นายกองเกียรติชัย 13 ก.ค.
ทบวงศรี
2562

Fashion Island
Shopping Mall

grouproyalcrew

นายกองเกียรติชัย 11-12
ทบวงศรี
พ.ค. 62

ฟวเจอรพารค
รังสิต

นางสาวกชกร นวมขุนทด

คณะครูกลุม สาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร

18 ก.พ.
2563

บริษัท TOP TEST
CENTER จำกัด

นายเฉลิมพล
คนชุม
นายประยูร
บัวนาค
นางสาวกาญจนา
จาแสนชื่น

2-3
สิงหาคม
2563

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวกัญญาณัช ทองชาย

นายไชยกานต จันศิลา

เด็กชายภาณุพงศ บัวนาค
นายชวิศ ชำนาญเนาว
นายชัยสิทธิ์ เจตบุตร
นายพงศทรัพย ศรีตะสังข
นางสาวสิรินธร ศรีกิมแกว
นางสาวสุตาภัทร เพชรกลาง

22
ที่

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

11. รางวัลระดับเขารวม การแขงขันซู
โดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ณ
โรงเรียนประโคนชัย พิทยาคม
12. รางวัลระดับเขารวม การแขงขันซู
โดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ที่
1.

2.

3.

4.

ชื่อผูไดรับรางวัล
นายสันติภาพ พรมไพร
เด็กชายศุภวิชญ แสงรุง

ชื่อผูฝกสอน/
ผูควบคุมดูแล
และคณะครูกลุม
สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

ว/ด/ป
ที่ไดรับ

นางสาวณัตฐา แสนสวาสดิ์
นางสาวพรสุดา ไดพรอม
นางสาวทิพยรัตน แมลงพันธ
นายไชยกานต จันศิลา
นางสาวสุธิดา โถนสูงเนิน

4.2 ระดับภาค (งานแขงขันทักษะ ฯ ดูอางอิงในรางวัลสถานศึกษา และรางวัลครู)
ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชนะเลิศเหรียญทองมวยไทยหญิง
สมัครเลน รุนไมเกิน 60 กิโลกรัม
กีฬาเยาวชนแหงชาติ คัดภาค 3 ที่
นครพนม ไปตอระดับประเทศที่
ตราดเกมส
เหรียญเงิน กีฬานักเรียนแหงชาติ
คัดภาค 3 จังหวัดชัยภูมิ มวย
สากลสมัครเลน รุนไมเกิน 60
กิโลกรัม
งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ มหา
ลัยวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดย
ได้ส่งนักเรียนร่วมแข่งขัน
หุ่นยนต์ Bru Line Tracking
Contest III จํานวน 3 ทีม
ได้รบั รางวัล รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 จํานวน 1 ทีม
รางวัลอันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ทุนการศึกษา
500 บาทและเกียรติบตั ร

หนวยงาน
ที่มอบ

ชื่อผูไดรับรางวัล

ชื่อผูฝกสอน/
ว/ด/ป
ผูควบคุมดูแล
ที่ไดรับ
นายปองยศ สุนทรารักษ 28 พ.ย.
2562

หนวยงาน
ที่มอบ
สมาคมมวย
ไทยสมัครเลน

นายโยธิน
เชื่อมรัมย

นายปองยศ สุนทรารักษ 12 พ.ย.
2562

สมาคมมวยไทย
สมัครเลน

นักเรียนโรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก

นายอธิภัทร
ยอดนางรอง

มหาลัย
วิทยาลัยราช
ภัฏบุรรี มั ย์

นางสาววณิชชา สิมวงศ

นางสาวจินดารัตน บัวเสนา คณะครูกลุม สาระการ
เรียนรูค ณิตศาสตร

20 ส.ค.
2562

18
บริษัท TOP
กุมภาพันธ TEST CENTER
2563
จำกัด

23
4.3 ระดับจังหวัด (งานแขงขันทักษะ ฯ ดูอางอิงในรางวัลสถานศึกษา และรางวัลครู)
ที่
1.
2.

ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ
โลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดคลิปวิดโิ อ โครงการเยาวชนรุน
ใหมใสใจวัฒนธรรม ประจำป 2562
การแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียนนักศึกษา
และเยาวชนแหงจังหวัดบุรีรัมย
ชนะเลิศ ทุมน้ำหนัก 18 ปหญิง รอง
ชนะเลิศที่ 2 ขวางจักร 18 ปหญิง

ชื่อผูไดรับรางวัล
นักเรียนกลุม “ปาลม” เด็กไร
น้ำใจ

นางสาวชลธิชา โกยชัย

ชื่อผูฝกสอน/
ผูควบคุมดูแล
นางสาวกัลยรัตน
เจริญภาพ

ว/ด/ป
หนวยงาน
ที่ไดรับ
ที่มอบ
30 ต.ค. สภาวัฒนธรรม
2562 จังหวัดบุรีรมั ย

นายภาณุวัฒน
เหมนวล

20 ส.ค. ผูวาราชการจังหวัด
2562 บุรีรัมย

นางจิรกาล
สุภศร
นางสาวสุกัญญา
หารโกทา
นางสาววิรัตน
สวายพล

27 ก.ย. สำนักงาน
2562 คณะกรรมการ
กำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

นายกองเกียรติชัย
ทบวงศรี
นางนิภาภรณ
แยมศรี
นายวิทวัส โชรัมย

26 ธ.ค.
2562

ชมรม TO BE
NUMBER ONE
จังหวัดบุรีรัมย

18 ก.พ.
2563

บริษัท TOP TEST
CENTER จำกัด

ชนะเลิศ พุงแหลน 18 ปหญิง

นางสาวนภาพร เหลาหวายนอก
รองชนะเลิศที่ 2 วิ่ง 5,000 เมตร 18 ปชาย นายชาคริต เรืองไพศาล
รองชนะเลิศที่ 2 วิ่ง4x400 เมตร 18 ปชาย

3.

4.

5.

6.

รองชนะเลิศที่ 3 พุงแหลน 18 ปชาย นายณัฐพิชัย นะคะจัด
รองชนะเลิศที่ 2 วิ่ง4x400 เมตร 18 ปชาย นายอาวุธ สืบสุนทร
รองชนะเลิศที่ 2 วิ่งผลัดผสม 18 ปหญิง
นางสาวผกามาศ อนันตะวัน
รองชนะเลิศที่ 3 วิ่ง 100 เมตร ชาย เด็กชายศรายุทธ พาพันธ
รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด รางวัลยุวชน
นางสาวนัฐสุรางค เจริญสุข
ประกันภัยดีเดน ประเภทคลิปวีดโี อสั้น
นางสาวนพสรณ พลทองมาก
นางสาวจิราวรรณ ลังตา
นางสาววดีพรรณ แสนโคตร
นางสาวณิชานันท ศรีสุพงษ
นางสาวสุรสั สา โสมวงศ
รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด รางวัล นายทักษิณ ตาในรัตน
ยุวชนประกันภัยดีเดน ประเภทเพลง นายพรอมพร สัทธานุ
นายอนุวัฒน ทานา
นายรัฐศาสตร เย็กรัมย
รางวัลชมเชย การแขงขัน TO BE ลูกทุง
นางสาวกานติมา แสงงาม
Contest ครั้งที่ 1 ณ ชมรม TO BE
นางสาวณัฐภรณ โยชนไธสง
NUMBER ONE โรงเรียนหวยราชพิทยาคม นายปริวัฒน สำราญรื่น
นายพันธศักดิ์ ฉัตรทัน
นางสาวณวิภา เรียงมนตรี

รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด
บุรีรัมย
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 6

เด็กหญิงวรัญญา ผลบุญ
เด็กหญิงภัทราวดี แสงภักดี
นายธนกร สมการ
นางสาวครองขวัญ เชื้อรัมย
นายธนโชติ พลศรีพิมพ
นางสาววิภา ดวงนิล
นางสาวพัณณิตา อาจปานกลาง

คณะครูกลุม สาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร
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ผลงานเดน ปการศึกษา 2563
1. รางวัลของสถานศึกษา
ที่
1
2

2.1 ระดับประเทศ
ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน
ดีเดน ระดับเงิน โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รางวัลครูดีไมมีอบายมุข

ชื่อผูไดรับรางวัล
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
นางจุฬารัตน สงสุกแก
นางณัฐญาดา ภูระยา
นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
นางศิราณี แสงแดง
นางสาวกนกพร เทพธี
นางสาวจุฑาทิพย เลิศล้ำ
นางสาวทักษิณา จัตุกลู
นางสาวนันทยา วงศา
นางสาวนิตยา สาละ
นางสาวรัชวิน โปรงสูงเนิน

นางสาวสิตาพัชญ ไชยอำพรวัชญ

นางสาวสุภนิช โสกุล
นางสาวสุภาพร พวงประโคน
นางสาวสุรตั นวดี ศิลแสน
นางหัทยา มีพวงผล
นายปฐมรัก บัวลอย
นายประยูร บัวนาค

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
29 กรกฎาคม
2563

หนวยงานที่มอบ
กระทรวงศึกษาธิการ

พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และ
สำนักงานเครือขาย
องคกรงดเหลา (สคล.)
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ที่
1

ที่

2.2 ระดับภูมิภาค
ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ
รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประจำป 2563 ระดับทอง ประเภท
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ
2.3 ระดับจังหวัด
ชื่อรางวัล/ผลงานที่ไดรับ

ชื่อผูไดรับรางวัล
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

ชื่อผูไดรับรางวัล

1

การประเมินผลการดำเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ประจำป 2563 ระดับ
ทอง ประเภทสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

2

โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเดน
ระดับเงิน ประจำปการศึกษา 2561
โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม ระดับ
ดีเดน ประจำปการศึกษา 2563
ครูดีเดน

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

3
4

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
นายสุพจน ปานใจนาม
นางอมลวรรณ สังขขาว
นางทิพวรรณ ปานสวาง
นางชณัณภัสร ธีรเสริมพงศ
นางสาวบวรลักษณ กะการดี
นางเขมิกา วงเวียน
นางศิราณี แสงแดง
นางสาววิรัตน สวายพล
นายคมกฤษณ เจียมทิพย
นางสาวลภัสรดา สมานสารกิจ
นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
นางสาววิลาวัลย โรจนสุกิจ
นางศุภาพิชญ วิงประโคน
นางสาวสิตาพัชญ ไชยอำพรวัชญ

นางวงจันทร เพ็ชรรัตน
นายทวีศักดิ์ แพงเจริญ
นายอิสระ ชุมศรี
นายนคร สะเทินรัมย
นายภาณุวัฒน เหมนวล
นางสาวจุฑาทิพย เลิศล้ำ

ว/ด/ป
หนวยงานที่มอบ
ที่ไดรับ
24 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 เขต
ตรวจราชการที่ 11
(Cluster)
ว/ด/ป
หนวยงานที่มอบ
ที่ไดรับ
7 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32

10 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32
21 ธันวาคม
สมาคมผูบริหารโรงเรียน
2563
มัธยมศึกษาจังหวัดและ
สำนักงานเขตพื้นที่
27 ธันวาคม
การศึกษามัธยมศึกษา
2563
เขต 32 บุรีรัมย
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สวนที่ 2 กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
1. แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
จากการวิเคราะหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2570 จำนวน 23 ฉบับ แผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานอื่นๆ ทั้ง 11 ดาน ที่มีความเชื่อมโยงกับขอบเขตอำนาจ
หนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งปรากฏความเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการในหลาย
ประเด็น ทั้งในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนและในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการเปน
หนวยสนับสนุน ประกอบกับไดประเมินสถานภาพของกระทรวงศึกษาธิการจากผลการดำเนินงานในชวงสามปที่ผา น
มา (พ.ศ. 2560 – 2562) จึงสามารถกำหนดยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความ
สอดคลองกับกรอบระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตรชาติ ไดวางไวในชวง 3 ปแรก โดยมุงเนนการปรับสภาวการณของ
ประเทศใหสามารถเอื้อตอการสรางความพรอม สำหรับการบูรณาการการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนอย างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในอนาคตช ว ง 5 ป ต  อ ไป (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั ้ ง นี ้ สาระสำคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) จะประกอบดวย เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และ
ผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร ดังนี้
1. เปาหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน
4. ผูเรียนทุกกลุมทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาตอ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงแกไข
6. ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ไดรับการเพิ่มเติมความรู ทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับ
สภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค
7. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
8. ผูเรียนปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานสุขภาพและโภชนาการ รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
9. มีองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดและ
ภาค
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวมกับทุกภาคสวน
2. วิสัยทัศน
“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อใหผูเรียนมีความรู- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง”
“วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู และระบบการบริหารจัดการการศึกษา ที่บูรณา
การการทำงานระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว เพื่อดำเนินการปฏิรูป การศึกษา
รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
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“ผูเรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชวงวัย ที่ไดรับบริการ
จากกระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรู และการบริหาร จัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผูเรียน ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม / ทักษะดานสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล / ทักษะชีวิตและอาชีพ
“มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง” หมายถึง 1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 2) ยึดมั่นใน
ศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ 4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน
“มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี 2) ปฏิบัติแต
สิ่งที่ถูกตองดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไมถูกตอง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง
“มีงานทำ มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก เยาวชน รักการ
ทำงาน สูงาน อดทนทำงานจนสำเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมี จุดมุงหมายให
ผูเรียนทำงานเปน 3) ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตรใหมีอาชีพ และมีงานทำ
“เปนพลเมืองที่เขมแข็ง” หมายถึง การเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยูรวมกัน
และยอมรับความแตกตางในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3. พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
4. ยุทธศาสตร
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4. เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
5. ผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร
5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรูที่คอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพวิชา
ชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได มี
ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิต
อาสา มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการดำเนินชีวิต ผูสำเร็จการศึกษาทุก
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ระดับ/ประเภทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสามัคคี
ปรองดอง
5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญา มีความเปนมืออาชีพสามารถใชศักยภาพ
ในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและ
การใชอัตรากำลังครูใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ที่สาม
5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ
มีการผลิตกำลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่มีปริมาณเพียงพอ
โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษดานพหุปญญา
สามารถตอยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนไดรับการศึกษาเพื่อฝกอาชีพตามความถนัดและความ
สนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชยและการสรางมูลคาเพิ่มทาง
สังคม
5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการเด็กพิการและ
ดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งมีระบบเทียบโอนผลการ
เรียนและทักษะประสบการณเพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได
5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากร
พื้นฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมรองรับการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มองคความรูและทักษะ ตอยอดการ
ประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย
และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของได
5.6 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
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ผลผลิต /ผลลัพธ
ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น
มีเอกภาพ และเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ โดยการ
กระจายอำนาจลงไปสูสวนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีธรรมาภิ
บาลในการบริหาร และมีกลไกการสงเสริมพลังทางสังคมใหทุกภาคสวนเขามาดำเนินการรวมและ/หรือสนับสนุน
ทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนำความรู ทักษะประสบการณ และภูมิปญญาของผูสูงอายุ
มาถายทอดสูผูเรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนำไปใชสำหรับการประกอบอาชีพได
2. นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดวยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษย โดยเฉพาะแผนแม บ ทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒ นาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึง
ปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ
ประเด็ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู  ที ่ ต อบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที ่ 21 และพหุ ป  ญญาของมนุ ษ ย ที่
หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมุ  ง มั ่ น ดำเนิ น การภารกิ จ หลั ก ตามแผนแม บ ทภายใต ย ุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และแผน
ยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา และนโยบาย
รั ฐ บาลทั ้ ง ในส ว นนโยบายหลั ก ด า นการปฏิ ร ู ป กระบวนการเรี ย นรู  และการพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอด
ช ว งชี ว ิ ต และนโยบายเร งด ว น เรื ่ องการเตรีย มคนไทยสูศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ย ังสนับ สนุน การขับ เคลื ่ อ น
แผนแบกภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2568) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว  า ด ว ยความมั่น คงแห งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2568) รวมทั ้งนโยบายและแผน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จะไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คน
กง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัด
การทำงานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสราความเชื่อมั่นใหกับสัดม และผลักดันใหการจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุงปฏิรูปองคการ
เพื ่ อ หลอมรวมภารกิ จ และบุ ค ลากร เช น ด า นการประชาสั ม พั น ธ ด า นการต า งประเทศ ด า นเทคโนโลยี
ดานกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา
2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ที่เปนเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง
(Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึ ก ษาที ่ เ ข า ใจ Supply และตอบโจทย Demand โดยให ทุ ก
หนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวนรวมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินการรวมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคสวน
จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื ่ อ สาร
ประกอบดวย 7 เรื่องยอย ไดแก
1.1 Data Center ศูนยขอมูลกลาง
1.2 Big Data ขอมูลขนาดใหญ (คลังขอมูล การนำขอมูลมารวมกัน)
1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform)
1.4 e-book
1.5 e-office e-mail และ document
1.6 ระบบบริหารจัดการหองเรียน School และ Classroom Management
1.7 โครงสรางพื้นฐาน Infrastructure (Internet)
2. การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะที่จำเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะดาน Digital Literacy
สำหรับผูเรียนที่มีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เชน STEM Coding เปนตน
3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ไดแก 1) โลกทัศนอาชีพ 2) การเสริม
ทักษะใหม (Up Skl) และ 3) การเพิ่มทักษะใหมที่จำเปน (Re-Skills) ใหแกกลุมเปาหมายประกอบดวย
3.1 ผูอยูในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา)
3.2 ผูอยูนอกระบบการศึกษา
3.3 วัยแรงาน
3.4 ผูสูงอายุ เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อาชี พที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ใหม (Digital Disruption) โดยเนน เพิ่มบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ดานอาชีว ศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. การตางประเทศ เนนภารกิจที่ตองใชความรวมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวตางชาติใหแก
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ดานหลัก ๆ ไดแก
4.1 ดานภาษาตางประเทศ
4.2 ดานวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา
5. กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประกอบดวย
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห
ชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก
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ที่เกี่ยวของ

- การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แกไขและปรับปรุงกฎหมาย

- การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
- การขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ การพั ฒ นาตนเองและการศึ ก ษาเพื ่ อ การเรี ย นรู  ต ลอดชี วิ ต
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
- การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ
- การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก
สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธิการ
6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแตละหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไมใหเกิดความซ้ำซอนในการจัดฝกอบรมใหแตละกลุมเปาหมายและใชประโยชนจาก
สถาบันพัฒนาที่มีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนหนวยงานกลางใน
การจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแกบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารหนวยงานทุกระดับผูบริหาร
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับใหเปนสถาบันฝกอบรม
ระดับนานาชาติ
7. การประชาสัมพันธ โดยจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพรผลงาน กิจกรรมและการเขา
รวมงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในภาพรวมของ ศธ.
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู
สำหรับเด็กปฐมวัย
9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
10. การรับเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการ เชน การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแกไขปญหาเบื้องตน (Call Center ดานกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวรองทุกขในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
11. การปฏิรูปองคกรและโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
13. การศึกษายกกำลังสอง โดย
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพื่อทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) และ
ขยายผลการพั ฒ นาผ า นศู น ย พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ คคลเพื ่อ ความเปน เลิ ศ (Human Capital Excellence Center:
HCEC)
- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางใหภาคเอกชนสมา
รถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลาย และ
ตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform :DEEP)
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- ให ผ ู  เรี ยน ครู ผู  บริ หารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan: EIDP)
- จัดทำ "คูมือมาตรฐานโรงเรียน" เพื่อกำหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพื้นฐานที่จำเปน
การสรางความสามารถในการแขงขัน
- มุงเนนการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำดวยคุณภาพ โดยสรางคานิยมอาชีวศึกษา และเติม
เต็ มช องว างระหวา งทั กษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับ อาชีวศึกษาทวิภ าคีสูคุณภาพมาตรฐาน
เนนรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนสูมาตรฐานนานาชาติ
- มุงเนน Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลังแรงงานที่มี
คุณภาพตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสถาน
ประกอบการ
- มุ  งเน น พั ฒ นาศู น ย ป ระสานงานกลางการผลิตและพัฒ นากำลังคนอาชีว ศึกษา (TVET Excellence
Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุใหม รวมถึงการนำนวัตกรรม Digtal เพื่อมุงสูการอาชีวศึกษาดิจิทัล
(Digital College)
- มุงเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาใหเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนเพื่อการ
ดำรงชีวิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสดและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational Education
and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งใหความรวมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนผานการ
ฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศและการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ
- มุ  ง เน น การเพิ ่ ม ปริ ม าณผู  เ รี ย นในหลัก สูต รอาชี ว ศึ ก ษา สร า งภาพลั ก ษณ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ กษา
เพื่อดึงดูดใหผูที่สนใจเขามาเรียน
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติ
ที่ทันสมัย
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
- สงเสริมใหผูเรียนที่ยุติการศึกษาทั้งกอนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับใหไดรับโอกาสทางการศึกษา
จนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และสราง
รายไดการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
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- ปฏิรูปองคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของหนวยงาน
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนนเปนกรอบแนวทางในการ
วางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทวงศึกษาธิการไดให
แนวทางในการบริหารงบประมาณไว
2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติระดับ
พื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับโดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ
ติ ด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ทำรายงานเสนอต อ รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
3. กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดำเนินการแกไข
ปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการติดตามฯ
ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ
อนึ่ง สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่ (Function) งาน
ในเชิ งยุ ทธศาสตร (Asenda) และงานในเชิง พื้น ที ่ (Area) ซึ่งไดดำเนิน การอยู ก อนเมื่ อรัฐ บาล หรือกระทรวง
ศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความสอดคลองกับ
หลักการนโยบายและจุดนั้นขางตัน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงรัด กำกับ
ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน
3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษากำหนดใหมี
การพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียน
ทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จำเปนของโลกอนาคต สามารถ แกปญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลมีวินัยมีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปน
พลเมืองที่รูสิทธิและหนาที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปน" การศึกษาขั้น
พื้นฐานวิถีใหม วีถีคุณภาพ" มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพอยางเทา
เทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
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1. ดานความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ
2. ดานโอกาส
2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดี ที่ทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม
และสติปญญา ใหสมกับวัย
2.2 ดำเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพสามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สูความเปนเลิศ เพื่อ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมใหออก จาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน
2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ดานคุณภาพ
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูมีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก
ศึกษาตอเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปนในแตละ ระดับจัด
กระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดานสงเสริมการ จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มี การ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู
4. ดานประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกลหลักในการขับเคลื่อน บน
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 นอย กวา
20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณ ภาพสอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
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4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้งใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นโยบายการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมยมีหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อน นโยบายสู
การปฏิบัติ เปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใหมีมาตรฐาน สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปน บุคลากรที่มี
สมรรถนสูง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และนอมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 “เด็ก รักครู ครูรัก
เด็ก” มาเปนหัวใจหลักในการดูแลนักเรียน และนอมนำพระบรมราโชวาทดานการศึกษาของสมเด็จ พระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดานการศึกษาซึ่งตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ไดแก 1. มีทัศนคติ
ที่ถูกตองตอบานเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทำ – มีอาชีพ และ 4. เปนพลเมืองดี มาเปน
แนวทางใหทุกสถานศึกษานำไปเปนกรอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ ผูเรียนใหเปนคนดี เปนคน
เกงและใชชีวิตอยางมีความสุข ดังนั้นจากแนวคิดดังกลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย จึงกำหนด
นโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน
“องคการกาวหนา สรางคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ”
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
และ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง
3. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง ตามแนวคิด No Child left Behind (NCLB)
4. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. พัฒนาผูเรียนอยางยั่งยืน
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะของผูเรียนใหมีทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต
ทักษะ วิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และภาษาตางประเทศ (ภาษาที่ 3)
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปน
พลเมืองดีของชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหใสใจและรักษาสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (SDGs)
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2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลาดแรงงาน และเอื้อตอการ
พัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21
- หองเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู มีความ
สะอาด นาอยู นาเรียน และมีความทันสมัย
- การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการมอบหมายชิ้นงาน โครงการ และการบานใน
หลากหลายวิชา
- มีการจัดการเรียนซอมเสริมเพื่อแกปญหานักเรียนที่เรียนออนหรือเรียนชาใหเรียนไดทัน
เพื่อน สามารถปรับปรุงทักษะของตนเองใหดีขึ้นและเปนการสงเสริมทักษะใหกับนักเรียนที่มีความสามารถสูงให
สามารถ พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ
3. การพัฒนาบุคลากร
- บุคลากร 4.0 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและมีความฉลาดทางดานดิจิทัล (Digital
Intelligence)
- ครูมืออาชีพ เพื่อสราง “ตนแบบหองเรียนแหงอนาคต” ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครูจ าก
ผูบรรยาย (Lecturer) มาเปนผูใหค าปรึกษา (Coach) และเปลี่ยนการเรียนรูของผูเรียนจากผูรับฟง มาเรียนรูสิ่ง
ตางๆ ไดดวยตัวเอง
- การพัฒนาตนเองผานระบบผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
- การสรางพฤติกรรมของบุคคลภายในองคกรมีความตั้งใจทุมเทและละเอียดรอบคอบใน
การทำงาน 4. การพัฒนาระบบบริหาร
- ระบบราชการ 4.0 มี ข ี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย (Smart & High Performance
Government) ดวยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการ โดยยึดหลักการมีสวนรวมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- ระบบ AMSS++ เพื ่ อ เปลี ่ ย นแปลงไปสู  ก ารบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม ใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร โดยหวังวาจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการจัดการการศึกษา สงผล
กระทบในทางบวก อยางใหญหลวงตอประเทศชาติ
- จัดทำระบบ Big Data เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลหลากหลากหลายแหลงมาใชวิเคราะหขอมูล
เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาผูเรียนอยางยั่งยืน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อมุงหวังสรางภาพลักษณการบริหารงานที่มีความ
โปรงใส สอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาติ 20 ปยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามและประเมินมาตรฐานการทำงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขอบเขตอำนาจหนาที่ ซึ่งจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
การเปรียบเทียบผลงานที่ทำไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให เกิดผล
ไดมากขึ้น และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
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5. นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วิสัยทัศน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนให
“เรียนรูอยางสุขใจ ใฝคุณความดี มีปญญาเปนเลิศ”
พันธกิจ
1. นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลให
ผูเรียนเรียนรูและพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 อยางเต็มศักยภาพ
2. สงเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใชนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานวิชาการ
3. สงเสริมการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่นๆในการสื่อสาร
4. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทำโครงงานและผลิตผลงานอยางสรางสรรค โดยใชเทคโนโลยี
5. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รูภาวการณของโลก
อนุรักษสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมโลก
6. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเปนครูมืออาชีพ และสรางเครือขายการเรียนรู
7. สงเสริม สืบสาน ตระหนักและอนุรักษในความเปนไทย เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาประสงค
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ นำระบบ ICT มาใชในการ
บริหารจัดการและระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
3. ผูเรียนใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆ ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ผูเรียนนำเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรู ผลิตผลงานอยางสรางสรรค และจัดทำโครงงานไดอยางมี
คุณภาพ
5. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม เปน
พลเมืองดีและมีคานิยมที่พึงประสงครอยละ 100
6. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน
7. ผูเ รียนมีความภาคภูมิใจตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนไทย
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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8. ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อน
คุณภาพ กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ สรางเครือขายและ
วัฒนธรรมการทำงานอยางมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การจัดการและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ
1. นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลให
ผูเรียนเรียนรูและพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 อยางเต็มศักยภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ใหผูเรียนเรียนรูเต็มศักยภาพ
3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ
โปรงใส และเปนธรรม พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูใหมีคุณภาพระดับสากล
4. พัฒนาทักษะการใชภาษา สงเสริมการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่นๆในการสื่อสาร
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทำโครงงานและผลิตผลงานอยางสรางสรรค โดยใชเทคโนโลยี
6. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รูภาวการณของโลก
อนุรักษสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมโลก
7. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเปนครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
สงเสริมใหมีการนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาดานตาง ๆ อยางตอเนื่องและใชผลงานวิจัย
ยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล สงเสริมการจัดการศึกษาเปนเครือขายรวมพัฒนา แลกเปลี่ยน
เรียนรูในระดับทองถิ่น ภูมิภาคประเทศและระหวางประเทศ
8. สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีของนานาชาติ สงเสริมสืบสานความเปนไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
9. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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นโยบาย

1. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยเนนกิจกรรมมากขึ้น (70 : 30) รวมทั้งกำหนด
จุดเนนพัฒนาผูเรียนแตละระดับใหชัดเจน
3. สงเสริมการอาน การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศที่ 2 และภาษาถิ่น
4. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียม กับมาตรฐานสากลบนความเปน
ทองถิ่นและความเปนไทย
จุดเนน

1. ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก (ไทย คณิต วิทย อังกฤษ สังคมฯ) เพิ่มขึ้น รอยละ 5 (Studentachievement)
2.นักเรียน ทุกคนอานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy &
Numeracy)
3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเปนไทย จิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง (Sufficiency & Public
Mind)
4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร (Excel to
excellence)
5. เนนใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทาง การศึกษาอยางทั่วถึง ศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
(Alternative Access) ลดอัตราการออกกลางคัน
6. นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) และโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
(Quality Schools)
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง และไดรับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
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โครงสรางการบริหารโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ผูอำนวยการโรงเรียน
รองผูอำนวยการ
กลุมบริหารวิชาการ
กลุมบริหารวิชาการ
1.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
2.งานอำนวยการสำนักงาน
บริหารวิชาการ
3.งานบริหารหลักสูตร
4.งานบริหารกลุมสาระการ
เรียนรู
5.งานกิจกรรมพัฒนานักเรียน
6. งานกระบวนการเรียนรู
7.งานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
8.งานทะเบียนนักเรียนและ
เทียบโอนผลการเรียน
9.งานการอานคิดวิเคราะห
และเขียนสื่อความและ
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
10.งานประเมินผลและ
ทดสอบคุณภาพทางการศึกษา
11.งานนิเทศภายใน
12.งานแนะแนว
13.งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
14.งานพัฒนาแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่น
15.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
16.งานหองสมุด
17.งานรับนักเรียน
18.งานวิจัยในชั้นเรียน
19.งานโรงเรียนในฝนและ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
20.งานนักศึกษาวิชาทหาร
21.งานโครงการพิเศษ/งาน
นโยบาย
22.งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

รองผูอำนวยการ
กลุมบริหารงานกิจการ
นักเรียน

รองผูอำนวยการ
กลุมบริหารงานงบประมาณ
และงานบุคคล
กลุมบริหารงานงบประมาณ
1.งานนโยบายและแผน
2.งานจัดระบบควบคุม
ภายใน
3.งานเทคโนโลยี
4.งานสารสนเทศ
5.งานระดมทรัพยากร
6. งานการเงินและการ
บัญชี
7.งานพัสดุและสินทรัพย
8.บานพักราชการ
9.งานประกันชีวิต
10.งานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมบริหารงานบุคคล
1.งานวินัย การลงโทษ
การสั่งพักราชการ/การออก
จากราชการ
2.งานสงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.งานบุคลากรวางแผน
จัดสรรอัตรากำลัง
4.เลื่อนขั้นเงินเดือน
5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.สรรหาบรรจุแตงตั้ง
7.การยาย
8.การลา
9.สงเสริมวิทยฐานะ
10.ทะเบียนประวัติ
11.เสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
12.ยกยองเชิดชูเกียรติ
13.งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

1.งานอำนวยการ
2.งานบริหารงานกิจการ
นักเรียน
3.งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
4.งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
5.งานสงเสริม
ประชาธิปไตย
6.งานยานพาหนะนักเรียน
และงานจราจร
7.งานระดับชั้น/งานครูที่
ปรึกษา
8.งานเวรรักษาความ
ปลอดภัย
9.งานออมทรัพยและ
ธนาคารโรงเรียน
10.งานสงเสริมวินัยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
11.งานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เอดส
และอบายมุข
งานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เอดส
และอบายมุข
12.งาน TO BE NUMBER
ONE ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
(งานเพื่อนที่ปรึกษา YC)
13.งานตรวจ
เครื่องแตงกายนักเรียน
14.งานโรงเรียนสีขาว
15.งานประเมินผลการ
ดำเนินงานกลุมงาน
16.งานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย

รองผูอำนวยการ
กลุมบริหารงานทั่วไป
กลุมบริหารงานทั่วไป
1.งานอนามัยโรงเรียน
2.งานโภชนาการ
3.งานยานพาหนะ
4.งานสหกรณโรงเรียน
5.งานโสตทัศนศึกษา
6.งานประชาสัมพันธ
บริการสาธารณะและ
เผยแพรเกียรติประวัติของ
โรงเรียน
7.งานดนตรีและโยธวาทิต
8.งานนาฏศิลปและศิลปะ
พื้นบาน
9.งานเลขานุการ
ผูอำนวยการ
10.งานธุรการ
11.งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
12.งานโรงเรียนกับชุมชน
13..งานศูนยสิ่งแวดลอม
จ.บุรีรัมย
14.งานมูลนิธิ
15.งานศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
16.งานอาคารสถานที่และ
สภาพสิ่งแวดลอม
17.งานชมรมศิษยเกา
18.งานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย

41
2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวของ มาตรา
เนื้อหาสาระ
มาตรา 39
พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546

สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา 34(2) มีอํานาจหนาที่ ตามที่
กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ โดยใหมี ผูอํานวยการ
สถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไป ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและ ของสถานศึกษา
หรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและ วัตถุประสงคของสถานศึกษา
หรือสวนราชการ
2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และ ทรัพยสินอื่นของ
สถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไป ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ
3. เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการ ทั่วไป
รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของ สถานศึกษาหรือสวน
ราชการตามวงเงินงบประมาณที่ สถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับ
ตามที่ไดรับมอบอํานาจ จัดทํารายงานประจําป เกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษาหรือสวนราชการเพื่อเสนอ คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
4. อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนด
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภา การศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการารศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
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กฎหมายที่เกี่ยวของ

มาตรา

เนื้อหาสาระ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวง
มอบหมายสถานศึกษาและสวน ราชการตามาตรา 34(2) จะใหมีรองผู
อํานวย หรือรอง สวนราชการรองจากผูอํานวยการหรือหัวหนาสวน
ราชการ เพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได
สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา 34 (2) ใดที่ยังไม
สามารถ ปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่ไดรับ
มอบหมายได อาจ ขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษา
หรือสวนราชการนั้น สังกัดเปน ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอยางให
แทนเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะ
ของงานที่จะใหปฏิบัติแทนได ที่กําหนดใน กฎกระทรวง

พ.ร.บ.การศึกษา
มาตรา 6
แหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้ง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมใน การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข

มาตรา 7

ในกระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รูจัก รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา ผลประโยชนสวนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรู อันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรา 8

การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้
1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
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กฎหมายที่เกี่ยวของ

มาตรา

เนื้อหาสาระ

มาตรา 10 การจัดการศึกษา จองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและ
มี คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรอ ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม
สามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคล
ดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบ
ความ พิการ โดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่ง
อํานวยความ สะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวย
รูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

มาตรา 17 ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่
เจ็ด เขา เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวน
แตสอบไดชั้นปที่ เกาของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการ
นับอายุใหเปนไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และ พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
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กฎหมายที่เกี่ยวของ

มาตรา

เนื้อหาสาระ

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความ ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
และ การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆอยาง
ไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
มีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการ
เรียนรู
พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545

ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และ แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
1. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความรวมมือ กับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพ ฯลฯ
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สวนที่ 3 ประมาณการรายรับ รายจาย ประจำปของโรงเรียน
1. แสดงประมาณการรายรับป พุทธศักราช 2565
ที่
ประเภทเงินรายรับ
จำนวน (บาท)
1. เงินอุดหนุน (คารายหัวนักเรียน)
9,290,700.00
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2,329,334.00
3. รายไดสถานศึกษา
100,000.00
4. บำรุงการศึกษา
2,550,060.00
รวมทั้งสิ้น
14,270,094.00
2. แสดงงบประมาณตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน (เงินอุดหนุน)
ที่
กลุมงาน
1. จัดสรรงบวิชาการรอยละ 70
1.1 กลุมงานบริหารวิชาการ
1.2 กลุมงานบริหารงบประมาณ
1.3 กลุมงานบริหารทั่วไป
1.4 กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน
2. จัดสรรงบบริหารรอยละ 20
3. จัดสรรงบสำรองจายรอยละ 10
รวมทั้งสิ้น

3. ตารางแยกกิจกรรมตามกลุมงานการจัดสรรงบประมาณ
3.1 แสดงงบประมาณตามโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานวิชาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรมกลุมบริหารงานวิชาการ
พัฒนาครูและบุคลากร ( อบรม / สัมมนา / ไปราชการ )
พัฒนาการเรียนการสอน ( ครูอัตราจาง / ลูกจาง / วิทยากร )
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑทางการศึกษา
การแขงขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียนฯ
พัฒนามาตรฐานสำนักงานวิชาการ
พัฒนาการวัดผลประเมินผล งานทะเบียน
กิจกรรมชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุนพี่
โครงการรัชดานอง-พี่ I SEE YOU
โครงการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พัฒนาปรับปรุงหองแนะแนว

จำนวน
7,255,251
2,130,185
286,000
317,630
2,854,019
1,427,009
14,270,094
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ที่
11
12
13

กิจกรรมกลุมบริหารงานวิชาการ
ปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3
โครงการติว GAT,PAT และ O-NET ม.3 ม.6
โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และนักเรียนที่มีปญหาขาดเรียนตอเนื่อง

14

อบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

15

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

16

โคงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลสูโรงเรียนมาตรฐานสากล

17

อบรมการทำวิจยั ในชั้นเรียน

18

ตลาดนัดวิชาการ L.R.P

19

โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพรองทางการเรียนรู : LD)

20

โครงการอารยเกษตร

21

พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร
- คาวัสดุ สารเคมีและครุภัณฑวิทย ฯ
- คายวิทยาศาสตร
- สัปดาหวิทยาศาสตร
- ปรับปรุงหองกลุมสาระวิทยาศาสตร
- ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
- ปรับปรุงหองเรียนตาง ๆ
- พัฒนากลุมสาระฯ(สื่อ ICT)

22

พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระคณิตศาสตร
- คายคณิตศาสตร
- แขงขันทักษะคณิตศาสตร
- อบรมการสรางสื่อคณิตศาสตรดวย GSP เบื้องตน ม.ตน
- อบรมการสรางสื่อคณิตศาสตรดวย GSP ม.ปลาย (หองเรียนเขมขนวิทย-คณิต)
- การอบรมเวทคณิต
- พัฒนาสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร
- พัฒนาหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร สื่อ ICT
- พัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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ที่
23

24

25

26

27

28

กิจกรรมกลุมบริหารงานวิชาการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ
- คายภาษาอังกฤษ
- วันคริสมาสต
- วันตรุษจีน
- แขงขันทักษะวิชาการภาษาตางประเทศ
- หองปฏิบัติการทางภาษา
- กิจกรรมมัคคุเทศกนอยภาษาจีน
- ปรับภูมิทัศนหองกลุมสาระภาษาตางประเทศ
- ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนศิลป-ภาษา
- วันทานาบาตะ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ฯ
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดวยจักรยาน
- กิจกรรมตอบปญหาวิชาการภายในโรงเรียน
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทย
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทย วันสุนทรภู และวันภาษาไทย
- คายภาษาไทย "คายวรรณกรรม"
- สงเสริมเพิ่มรูสูภาษาไทย
- แขงทักษะภาษาไทย
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กีฬาสีภายใน คายพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬา
- กีฬาฟุตบอลประเพณี"รัชดาคัพ"
- สื่อวัสดุอุปกรณดานกีฬา
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะ
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- คายนิทรรศการศิลป
พัฒนาการเรียนการสอนการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรีสากล
- พัฒนาวงดนตรีลูกทุงคอมโบ คาชุดแดนซเซอร และวิทยากร/ซื้อเครื่องดนตรี
- พัฒนาปรับปรุงหองดนตรี
- อุปกรณซอมเครื่องดนตรี
- คาวัดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน

48
ที่
29

30
31
32
33

34

35

กิจกรรมกลุมบริหารงานวิชาการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระสาขานาฎศิลป
- พัฒนาการเรียนการสอนกลุมวิชานาฎศิลปไทย
- ซื้อเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนนาฎศิลปไทย
- งบพัฒนาหองปฏิบัติงานนาฎศิลป
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระสาขาดนตรีไทย
- ซอมบำรุงเครื่องดนตรีไทย
พัฒนาการเรียนการสอนกลุม สาขาเกษตรกรรม
- พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนการสอนกลุม สาขาอุตสาหกรรม
- คาวัสดุ อุปกรณ สื่อวิชาอุตสาหกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกลุม สาขาคหกรรม
- ฝกอบรมสงเสริมทักษะอาชีพการทำเคก คุกกี้และขนมปง
- ปรับปรุงโรงอาหาร
- พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม(อาหารและขนมไทย)
- พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม(งานประดิษฐ)
พัฒนาการเรียนการสอนกลุม สาขาพาณิชยกรรม
- กรวด-ทราย สายสัมพันธ
- พัฒนาบุคลิกภาพสูงานอาชีพ
- สรางผูประกอบการรุนใหม
- ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
- สัมมนาหลังประสบการณวิชาชีพ
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมวิชาคอมพิวเตอร (wifi + ไมโครคอลโทรลเลอร)
- ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และจัดซื้ออุปกรณซอมบำรุง
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3.2. แสดงงบประมาณตามโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานงบประมาณ
ที่
กิจกรรมกลุมบริหารงานงบประมาณ
1
บริหารงานงบประมาณ
- พัฒนางานสาธารณูปโภค
- พัฒนางานยานพาหนะ ( น้ำมันเชื้อเพลิง )
- พัฒนาสำนักงานบริหารงานงบประมาณ
- พัฒนางานนโยบายและแผนงาน การเงินและบัญชี
- พัฒนางานสงเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- พัฒนางานระบบการควบคุมภายใน
- พัฒนางานระดมทรัพยากร
- พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม
2
บริหารงานบุคคล
- เสริมสรางขวัญและกำลังใจ
- พัฒนาบุคลากรฯ เครือรัชดาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะตออาชีพนอมนำตามศาสตรพระราชา
- อบรมสัมมนาในการพัฒนางาน PA ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ปรับภูมิทัศนหองงานบุคลากร
- ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน
3
โรงเรียนสุจริต
- กิจกรรมอบรม ปปช. นอย
- อบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best Practice
- กิจกรรมบริษัทสรางการดี
- กิจกรรมคายเยาวชนคนดี
3.3. แสดงงบประมาณตามโครงสรางการบริหารงานบริหารทั่วไป
ที่
กิจกรรมกลุมบริหารงานทั่วไป
1
งานบริหารทั่วไป
- พัฒนาหองบริหารทั่วไป
- พัฒนาโสตทัศนศึกษา
- พัฒนางานประชาสัมพันธ
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา
- งานสารบรรณ
- ประสานสัมพันธกับชุมชน

50
ที่
2
3

ที่
1

2
3

กิจกรรมกลุมบริหารงานทั่วไป
พัฒนาแหลงเรียนรูธรรมชาติในโรงเรียน (ศูนยสิ่งแวดลอม)
- เขาคายงานสวนฯสิ่งแวดลอมมหิงสาสายสืบ
- มหิงสาสายสืบ
เวชภัณฑ ยา งานอนามัยโรงเรียน
- จัดซื้อยาสามัญประจำบาน
- จัดซื้ออุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- ผาปูที่นอน
- เปลสนาม
3.4. แสดงงบประมาณตามโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
กิจกรรมกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
พัฒนานักเรียนตามระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน
- จัดทำเอกสารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- คาอาหารวางการประชุมผูปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง
- วัสดุ ครุภัณฑสำนักงานธนาคารโรงเรียน
- คาวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม
- โครงการกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
- คาน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบานนักเรียน
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุข
- กิจกรรม YC
- กิจกรรมการปองกันการตั้งครรภไมพรอม
- กิจกรรมชายรักชาย (MSM)
โครงการเครือขายพัฒนาศักยภาพผูเรียน
- คาเอกสาร อาหารวางการประชุมเครือขายผูปกครอง 2 ครั้ง
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
- คาเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนใหม
- อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ
- คายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
- คาน้ำมันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน
- จัดทำปายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบวินัยของโรงเรียน
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ที่
4

กิจกรรมกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสูความเปนเลิศ (พัฒนาสำนักงาน)
- จัดซื้อเครื่องพิมพ
- จัดซื้อโตะทำงาน

5

โครงการพัฒนาสงเสริมประชาธิปไตย
- คาวัสดุอุปกรณในการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน
- ปรับปรุงหองสภานักเรียน
- คายอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
- ศึกษาดูงานสภานักเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
- คายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4
- หองเรียนคุณธรรม
- หมูบานรักษาศีล 5
- อบรมคุณธรรมนำวิถีพอ

6

3.5 แสดงงบประมาณตามโครงสรางกลุมงบบริหาร
ที่
กิจกรรมกลุมงบบริหาร
1
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานวิชาการ)
2
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ทัศนศึกษา)
3
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ICT)
4
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ)
5
หองชมรม To Be Number One โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โครงการ To be number One Teen Dancercise
6
โครงการ แขงขัน Sport Dance
7
8
กิจกรรมวันอาเซียน
- จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใชสงเสริมการเรียนรูอาเซียน(หองเรียนอาเซียน)
- จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอาเซียน
- มุมสงเสริมการเรียนรูอาเซียน ในหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ
9
โครงการพัฒนางานหองสมุด
- เครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่องและเครื่องปริ้น 1 เครื่อง
- ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรเกาเปนหองหนังสืออางอิง
10
พัฒนาครูและบุคลากร (อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)
11
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑทางการศึกษา

4. ตารางสรุปงบประมาณแยกตามสายงาน

52
ที่
1.
2.
3.
4.
5

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

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)
6,235,010
1,630,185
246,000
213,000
253,000
8,577,195

งบประมาณ
งบประมาณ
(พัฒนาผูเรียน) (รายไดโรงเรียน)
395,000
100,000
40,000
98,074
1,796,260
2,329,334
100,000
12,843,085

งบบำรุง
การศึกษา
525,241
500,000
6,556
804,759
1,836,556

5. ตารางโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ตามนโนบายรัฐบาล)
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
1. จัดสรรงบฯเปนเงินสดใหกับนักเรียนและผูปกครอง
(1,299,400) กลุมบริหารงานงบประมาณ
ดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,432 คน
644,400
คนละ 450 บาท
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
655,000
1,310 คน คนละ 500 บาท
กลุมบริหารงานงบประมาณ
2. จัดสรรงบฯเปนเงินสดใหกับนักเรียนและผูปกครอง
(602,020)
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณการเรียน
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,432 คน
300,720
คนละ 210 บาท
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
301,300
1,310 คน คนละ 230 บาท
3. จัดสรรงบฯจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(2,504,660) กลุมบริหารงานงบประมาณ
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,432 คน
1,260,160
คนละ 440 บาท (2 ภาคเรียน) =880 บาท
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
1,244,500
1,310 คน คนละ 475 บาท (2 ภาคเรียน)
=950 บาท

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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4. จัดสรรงบฯจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี
4.1 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 488 คน
คนละ 808 บาท
4.2 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 495 คน
คนละ 921 บาท
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 449 คน
คนละ 996 บาท
4.4 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 401 คน
คนละ 1,384 บาท
4.5 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวน 414 คน
คนละ 1,326 บาท
4.6 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 384 คน
คนละ 1,164 บาท
4.7 ระดับปวช. จำนวน 111 คน
คนละ 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

(3,070,327)
394,304

กลุมบริหารงานงบประมาณ

455,895
447,204
554,984
548,964
446,976
222,000
7,476,407

6. ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับพันธกิจเปาหมายและกลยุทธ
พันธกิจ

เปาหมาย

1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหผูเรียน
เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

1.โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียงกับ
หลักสูตรมาตรฐานสากล

2.สงเสริม พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ใชนวัตกรรมเพื่อการจัด
การศึกษาสูความเปนเลิศ
ดานวิชาการ

2.โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม
ICT เพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการนำ
ระบบ ICTมาใชในการ
บริหารจัดการและระบบ
ฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

เปาหมาย

โครงการที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เชิงกลยุทธ
มี 14 โครงการ
1.จัดทำและพัฒนา
1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงกับ
2. โครงการพัฒนา
มาตรฐานสากล ใหผูเรียน คุณภาพนักเรียนสู
เรียนรูเต็มศักยภาพ
มาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบขอมูล
3. โครงการพัฒนาสื่อ
สารสนเทศใชสื่อ
และเทคโนโลยีใหมี
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร คุณภาพระดับสากล
จัดการใหมีมาตรฐาน มี
เอกภาพ ประสิทธิภาพ
โปรงใส และเปนธรรม
พัฒนา สื่อเทคโนโลยี
โครงการที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เชิงกลยุทธ
มี 14 โครงการ
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3. สงเสริมการใช
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศ
อื่นๆในการสื่อสาร

3. ผูเรียนใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ใน
การสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. สงเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทำ
โครงงานและผลิตผลงาน
อยางสรางสรรค โดยใช
เทคโนโลยี
5.จัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ
ผูเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม รูภาวการณของ
โลก อนุรักษสิ่งแวดลอม
รับผิดชอบตอสังคมโลก

4.ผูเรียนนำเทคโนโลยีมาใช
ในการเรียนรู ผลิตผลงาน
อยางสรางสรรค และจัดทำ
โครงงานไดอยางมีคุณภาพ

6.สงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเองเปนครูมือ
อาชีพ และสรางเครือขาย
การเรียนรู

6.โรงเรียนมีครูและบุคลากร
มืออาชีพมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการชั้น
เรียน

พันธกิจ

เปาหมาย

5.โรงเรียนมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพ ผูเรียนมี
คุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม
เปนพลเมืองดีและมีคานิยม
ที่พึงประสงครอยละ 100

สารสนเทศในการเรียนรูให
มีคุณภาพระดับสากล
3.พัฒนาทักษะการใช
ภาษา สงเสริมการใช
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศ
อื่นๆในการสื่อสาร

4. โครงการยกระดับ
การใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร
5. โครงการสงเสริม
การเรียนการสอนสู
ประชาคมอาเซียน
4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 6. โครงการฝกทักษะ
เรียนรู จัดทำโครงงานและ อยางสรางสรรค สู
ผลิตผลงานอยาง
ผูประกอบการอยางมือ
สรางสรรค โดยใช
อาชีพ
เทคโนโลยี
5.จัดระบบดูแลชวยเหลือ 7. โครงการดูแล
นักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ ชวยเหลือนักเรียน
ผูเรียนมีคุณธรรมและ
อยางมีประสิทธิภาพ
จริยธรรม รูภาวการณของ 8. โครงการสงเสริม
โลก อนุรักษสิ่งแวดลอม คุณธรรมจริยธรรม
รับผิดชอบตอสังคมโลก
รูเทาทันภาวการณโลก
9. โครงการจัด
สภาพแวดลอมและ
การบริการที่ดี
6.สงเสริมใหบุคลากร
10. โครงการอบรม
พัฒนาตนเองเปนครูมือ
สัมมนา พัฒนาทักษะ
อาชีพ เพื่อรองรับการ
และศักยภาพครู สูครู
เปลี่ยนแปลงสูโรงเรียน
มืออาชีพ
มาตรฐานสากล สงเสริมให
มีการนำกระบวนการวิจัย
มาพัฒนาการจัดการศึกษา
ดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง
และใชผลงานวิจัย
ยกระดับคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
สงเสริมการจัดการศึกษา
โครงการที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เชิงกลยุทธ
มี 14 โครงการ
เปนเครือขายรวมพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ
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ทองถิ่น ภูมิภาคประเทศ
และระหวางประเทศ
7.ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ 7.สงเสริมอนุรักษ
7.สงเสริม สืบสาน
ตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ตระหนักและอนุรักษใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเปนไทย เขาใจความ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความเปนไทย
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา หลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีของนานาชาติ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมสืบสานความเปน
ไทยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต
8.การพัฒนาระบบบริหาร
8.ใชเทคโนโลยีในการ
8. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการและ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ จัดการ และสงเสริมใหทุก
สงเสริมใหทุกภาคสวนมี ใชขอมูลสารสนเทศและการ ภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
วิจัยในการขับเคลื่อน
สวนรวมในการจัด
คุณภาพ กำกับติดตาม
การศึกษา
ประเมิน และรายงานผลการ
ดำเนินงานอยางเปนระบบ
สรางเครือขายและ
วัฒนธรรมการทำงานอยางมี
สวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ มีระบบ
บริหาร การจัดการและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล

11. โครงการอนุรักษ
วัฒนธรรม ไทย ใสใจ
วัฒนธรรมตางชาติ
12. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

13. โครงการสราง
เครือขายความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน
14. โครงการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป และการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
พันธกิจ

เปาหมาย

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
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1.พัฒนาหลักสูตร
1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 1.จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาใหผูเรียนเรียนรู เทียบเคียงกับหลักสูตร
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ใหผูเรียนเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ
มาตรฐานสากล
เต็มศักยภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่

ชื่อกิจกรรม

1.1 กิจกรรมพัฒนาการ
วัดผลประเมินผล
งานทะเบียน

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

250,000

งบประมาณ
(พัฒนาผูเรียน)

งบประมาณ งบบำรุง
(รายได
การศึกษา
โรงเรียน)

2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อกิจกรรม

2.1

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

2.2
2.3
2.4
2.5

ที่
2.6

พัฒนาการเรียนการสอนวัสดุ
สารเคมีและครุภัณฑวิทยฯ

ชื่อกิจกรรม
คายวิทยาศาสตร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
(เงิน
(พัฒนา
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
กลุมบริหารงาน 50,000
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
5,000
วิชาการ
กลุมบริหารงาน 20,000
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
25,000
วิชาการ
กลุมบริหารงาน 180,000
วิชาการ

กลุมสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
(เงิน
(พัฒนา
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
กลุมบริหารงาน
25,000
วิชาการ

กลุมสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ
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2.7

สัปดาหวิทยาศาสตร

2.8

พัฒนาปรับปรุงหองกลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร
คายคณิตศาสตร

2.9

2.10 แขงขันทักษะคณิตศาสตร
2.11 อบรมการสรางสื่อคณิตศาสตรดวย
GSP เบื้องตน ม.ตน
2.12 อบรมการสรางสื่อคณิตศาสตรดวย
GSP ม.ปลาย (หองเรียนเขมขน
วิทย-คณิต)
2.13 การอบรมเวทคณิต
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

ที่

กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

กลุมบริหารงาน
วิชาการ
พัฒนาสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
พัฒนาหองปฏิบัติการทาง
กลุมบริหารงาน
คณิตศาสตร สื่อ ICT
วิชาการ
พัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรู
กลุมบริหารงาน
คณิตศาสตร
วิชาการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสังคม กลุมบริหารงาน
ศึกษา
วิชาการ
กิจกรรมตอบปญหาวิชาการภายใน กลุมบริหารงาน
โรงเรียน
วิชาการ
กีฬาสีภายใน คายพัฒนาศักยภาพ กลุมบริหารงาน
ทางดานกีฬา
วิชาการ

ชื่อกิจกรรม

2.20 กีฬาฟุตบอลประเพณี รัชดาคัพ
2.21 สื่อวัสดุอุปกรณดานกีฬา

40,000
40,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
30,000
5,000
30,000
10,000
230,000

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
(เงิน
(พัฒนา
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
กลุมบริหารงาน 15,000
วิชาการ
กลุมบริหารงาน 120,000
วิชาการ

กลุมสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ
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2.22 กิจกรรมชื่นชม ยินดี ความสำเร็จ
รุนพี่
2.23 โครงการรัชดานอง-พี่ I SEE YOU
2.24 ปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และ
ปวช.3
2.25 โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ
(บกพรองทางการเรียนรู : LD)
2.26 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
2.27 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ทัศน
ศึกษา)
2.28 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ICT)
2.29 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(ลูกเสือ)
2.30 โครงการ To be number One
Teen Dancercise
2.31 โครงการ แขงขัน Sport Dance

กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงบ
บริหาร
กลุมบริหารงบ
บริหาร
กลุมบริหารงบ
บริหาร
กลุมบริหารงบ
บริหาร
กลุมบริหารงบ
บริหาร
กลุมบริหารงบ
บริหาร

20,000
10,000
20,000
5,000
100,000
656,860
688,000
286,400
30,000
30,000

3. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพระดับสากล ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
พันธกิจ
เปาหมาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
2.สงเสริม พัฒนาระบบ
2.โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและใช เพื่อการเรียนการสอนและการ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน
นวัตกรรมเพื่อการจัด
บริหารจัดการนำระบบ ICT มาใช มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม
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การศึกษาสูความเปนเลิศ
ดานวิชาการ
ที่

ในการบริหารจัดการและระบบ
ฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

ชื่อกิจกรรม

3.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และครุภัณฑทางการศึกษา
3.2 พัฒนากลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร (สื่อ ICT)
3.3 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุมวิชาคอมพิวเตอร
(Wifi + ไมโครคอลโทรล
เลอร)
3.4 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร และจัดซื้อ
อุปกรณซอมบำรุง
3.5 โครงการพัฒนางานหองสมุด
เครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง
และเครื่องปริ้น 1 เครื่อง
3.6 โครงการพัฒนางานหองสมุด
ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร
เกาเปนหองหนังสืออางอิง

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงบ
บริหาร
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูให
มีคุณภาพระดับสากล

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
1,500,000

กลุมบริหารงบ
บริหาร
กลุมบริหารงบ
บริหาร

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
การศึกษา
โรงเรียน)
204,759

10,000
15,000

กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ
(พัฒนา
ผูเรียน)

900,000
110,000
8,000

4. โครงการยกระดับการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
พันธกิจ

เปาหมาย

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
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3. สงเสริมการใชภาษาไทย
3. ผูเรียนใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษและ
อื่นๆในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ใน
การสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อกิจกรรม

4.1 คายภาษาอังกฤษ
4.2 วันคริสมาสต
4.3 วันตรุษจีน
4.4 แขงขันทักษะวิชาการ
ภาษาตางประเทศ
4.5 หองปฏิบัติการทาง
ภาษา
4.6 กิจกรรมมัคคุเทศก
นอยภาษาจีน
4.7 ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนศิลป-ภาษา
4.8 วันทานาบาตะ
4.9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุม
สาระภาษาไทย

ที่

ชื่อกิจกรรม
วันสุนทรภู และวัน
ภาษาไทย

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)

3.พัฒนาทักษะการใชภาษา สงเสริม
การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางประเทศอื่นๆในการสื่อสาร

งบประมาณ
(พัฒนา
ผูเรียน)
25,000

งบประมาณ
(รายได
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา

งบประมาณ
(พัฒนา
ผูเรียน)

งบประมาณ
(รายได
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา

15,000
10,000
13,000
30,000
10,000
5,000

10,000
40,000

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
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4.10 คายภาษาไทย "คาย
วรรณกรรม"
4.11 สงเสริมเพิ่มรูสู
ภาษาไทย
4.12 แขงทักษะภาษาไทย

กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

25,000
10,000
10,000

5. โครงการสงเสริมการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
พันธกิจ
เปาหมาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
3. สงเสริมการใชภาษาไทย
3. ผูเรียนใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 3.พัฒนาทักษะการใชภาษา สงเสริม
ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ และภาษาตางประเทศอื่นๆ ในการ การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
อื่นๆ ในการสื่อสาร
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาษาตางประเทศอื่นๆในการสื่อสาร

ที่

ชื่อกิจกรรม

5.1 จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใช
สงเสริมการเรียนรูอาเซียน
(หองเรียนอาเซียน)
5.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูอาเซียน
5.3 มุมสงเสริมการเรียนรู
อาเซียน ในหองสมุดเฉลิม
พระเกียรติ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
กลุมบริหารงานงบ
30,000
บริหาร
กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

กลุมบริหารงานงบ
บริหาร
กลุมบริหารงานงบ
บริหาร

5,000
5,000

6. โครงการฝกทักษะอยางสรางสรรค สูผูประกอบการอยางมืออาชีพ ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
พันธกิจ
เปาหมาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
4. สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
4.ผูเรียนนำเทคโนโลยีมาใชในการ
4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู จัดทำโครงงานและผลิตผล เรียนรู ผลิตผลงานอยางสรางสรรค
เรียนรู จัดทำโครงงานและ
และจัดทำโครงงานไดอยางมีคุณภาพ
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งานอยางสรางสรรค โดยใช
เทคโนโลยี
ที่

ชื่อกิจกรรม

ผลิตผลงานอยางสรางสรรค
โดยใชเทคโนโลยี
กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
(เงิน
(พัฒนา
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
20,000

6.1 อบรมทักษะอาชีพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

6.2 พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณการ
เรียนการสอน วิชา
เกษตรกรรม
6.3 คาวัสดุ อุปกรณ สื่อวิชา
อุตสาหกรรม

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

20,000

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

40,000

6.4 ฝกอบรมสงเสริมทักษะอาชีพ
การทำเคก คุกกี้และขนมปง

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

10,000

6.5 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คหกรรม(อาหารและขนม
ไทย)
6.6 พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คหกรรม(งานประดิษฐ)

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

10,000

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

10,000

6.7 กรวด-ทราย สายสัมพันธ

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

10,000

6.8 พัฒนาบุคลิกภาพสูงานอาชีพ

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

10,000

6.9 สรางผูประกอบการรุนใหม

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

10,000

ที่

ชื่อกิจกรรม

6.10 ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
5,000
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6.11 สัมมนาหลังประสบการณ
วิชาชีพ

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

10,000

7. โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
8. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รูเทาทันภาวการณโลก
9. โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
พันธกิจ
เปาหมาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
5.จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5.โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือ
5.จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม นักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนมี ใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมี
และจริยธรรม รูภาวการณของโลก คุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม เปน คุณธรรมและจริยธรรม รู
อนุรักษสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอ พลเมืองดีและมีคานิยมที่พึง
ภาวการณของโลก อนุรักษ
สังคมโลก
ประสงครอยละ 100
สิ่งแวดลอมรับผิดชอบตอสังคมโลก
7. โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ที่

ชื่อกิจกรรม

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
10,000

7.1 จัดทำเอกสารระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

7.2 วัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน
ธนาคารโรงเรียน

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

15,000

7.3 คาวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

2,000

7.4 โครงการกิจกรรมโรงเรียน
สีขาว

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

ที่

ชื่อกิจกรรม

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ

7.5 คาน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยม
บานนักเรียน

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

7.6 กิจกรรมสถานศึกษาปลอด
บุหรี่และอบายมุข

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

15,000

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
66,000
5,000
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7.7 กิจกรรม YC

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

7.8 กิจกรรมการปองกันการ
ตั้งครรภไมพรอม

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

7.9 กิจกรรมชายรักชาย
(MSM)

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

10,000

7.10 คาเอกสารประกอบการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

15,000

7.11 อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

5,000

7.12 คายพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

3,074

7.13 คาน้ำมันเชื้อเพลิงสาย
ตรวจนอกโรงเรียน
7.14 จัดทำปายชุดเครื่องแบบ
นักเรียนที่ถูกระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
7.15 คาวัสดุอุปกรณในการ
จัดการเลือกตั้งสภา
นักเรียน
7.16 ปรับปรุงหองสภานักเรียน

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

5,000

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

10,000

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

15,000

7.17 คายอบรมพัฒนาศักยภาพ
สภานักเรียน
ที่

ชื่อกิจกรรม

7.18 ศึกษาดูงานสภานักเรียน

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

10,000
10,000

1,556

5,000

15,000
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
(เงิน
(พัฒนา
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
5,000

8. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รูเทาทันภาวการณโลก ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
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ที่

ชื่อกิจกรรม

8.1 คายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ม.4
8.2 หองเรียนคุณธรรม
8.3 หมูบานรักษาศีล 5
8.4 กิจกรรมอบรม ปปช. นอย
8.5 กิจกรรมบริษัทสรางการดี
8.6 กิจกรรมคายเยาวชนคนดี
8.7 อบรมคุณธรรมนำวิถีพอ

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

งบประมาณ
(เงินอุดหนุน)

งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(พัฒนา
(รายได
การศึกษา
ผูเรียน)
โรงเรียน)
40,000

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

9. โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
ที่

ชื่อกิจกรรม

9.1 พัฒนามาตรฐาน
สำนักงานวิชาการ
9.2 พัฒนาปรับปรุงหอง
แนะแนว

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
กลุมบริหารงาน 250,000
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
5,000
วิชาการ

กลุมสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
(พัฒนา
ผูเรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
การศึกษา
โรงเรียน)
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9.3 ปรับปรุงหองกลุมสาระ
ฯวิทยาศาสตร
9.4 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร
9.5 ปรับปรุงหองเรียนตางๆ
(วิทยาศาสตร)
9.6 ปรับภูมิทัศนหองกลุม
สาระฯ
ภาษาตางประเทศ
9.7 พัฒนาปรับปรุงหอง
ดนตรี
9.8 ปรับปรุงโรงอาหาร

กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
9.10 พัฒนางาน
กลุมบริหารงาน
สาธารณูปโภค
งบประมาณ
9.11 พัฒนางานยานพาหนะ กลุมบริหารงาน
( น้ำมันเชื้อเพลิง )
งบประมาณ
9.12 พัฒนาสำนักงาน
กลุมบริหารงาน
บริหารงานงบประมาณ งบประมาณ
9.13 ปรับภูมิทัศนหองงาน กลุมบริหารงาน
บุคลากร
งบประมาณ
9.14 พัฒนาหองบริหาร
กลุมบริหารงาน
ทั่วไป
ทั่วไป

ที่

ชื่อกิจกรรม

9.15 พัฒนาโสตทัศนศึกษา
9.16 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ
9.17 งานสารบรรณ
9.18 งานสวนพฤกษศาสตร

40,000
10,000
10,000
15,000
40,000
100,000
1,500,000

100,000
9,000
10,000
40,000

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
กลุมบริหารงาน 40,000
ทั่วไป
กลุมบริหารงาน 30,000
ทั่วไป
กลุมบริหารงาน
6,000
ทั่วไป
กลุมบริหารงาน
ทั่วไป

กลุมสาระ/ งาน
ที่รับผิดชอบ

200,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผูเรียน)

25,000

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
การศึกษา
โรงเรียน)
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สิ่งแวดลอมมหิงสา
สายสืบ
9.19 มหิงสาสายสืบ
9.20 เวชภัณฑ ยา งาน
อนามัยโรงเรียน จัดซื้อ
ยาสามัญประจำบาน
9.21 อุปกรณปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
9.22 ผาปูที่นอน
9.23 เปลสนาม
9.24 หองชมรม To Be
Number One
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

กลุมบริหารงาน
ทั่วไป
กลุมบริหารงาน
ทั่วไป

20,000
18,000

กลุมบริหารงาน
ทั่วไป

60,000

กลุมบริหารงาน
ทั่วไป
กลุมบริหารงาน
ทั่วไป
กลุมบริหารงบ
บริหาร

2,000
10,000
100,000

10. โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะและศักยภาพครู สูครูมืออาชีพ ประกอบดวยรายละเอียดังตอไปนี้
พันธกิจ
6.สงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเองเปนครู
มืออาชีพ และสราง
เครือขายการเรียนรู

เปาหมาย
6.โรงเรียนมีครูและ
บุคลากรมืออาชีพมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการชั้นเรียน

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
6.สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเปนครูมืออาชีพ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
สงเสริมใหมีการนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัด
การศึกษาดานตาง ๆ อยางตอเนื่องและใชผลงานวิจัย
ยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล สงเสริมการ
จัดการศึกษาเปนเครือขายรวมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในระดับทองถิ่น ภูมิภาคประเทศและระหวางประเทศ
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ที่

ชื่อกิจกรรม

10.1 พัฒนาครูและบุคลากร
(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)
10.2 พัฒนาการเรียนการสอน
( ครูอัตราจาง / ลูกจาง /
วิทยากร )
10.3 กิจกรรมศึกษาดูงานการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
วัดผลประเมินผลสูโรงเรียน
มาตรฐานสากล
10.4 อบรมการทำวิจยั ในชั้นเรียน
10.5 เสริมสรางขวัญและกำลังใจ
10.6 พัฒนาบุคลากรฯ เครือรัชดา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
ตออาชีพ นอมนำตามศาสตร
พระราชา

ที่

ชื่อกิจกรรม

10.7 อบรมสัมมนาในการพัฒนา
งาน PA ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
10.8 ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน
10.9 อบรมครูมาตรฐานโรงเรียน
สุจริต Best Practice

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงบ
บริหาร
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
(เงิน
(พัฒนา
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
1,000,000
600,000
1,000,000

กลุมบริหารงาน
วิชาการ

10,000

กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ

10,000

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

40,000
200,000

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
(รายได
การศึกษา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
5,000
10,000
5,185
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11. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ใสใจวัฒนธรรมตางชาติ ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
พันธกิจ
7.สงเสริม สืบสาน ตระหนัก
และอนุรักษในความเปนไทย
เขาใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่
11.1
11.2
11.4

ที่
11.5
11.6
11.7
11.8

เปาหมาย
7.ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
ตระหนักชืน่ ชมในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเปนไทย
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อกิจกรรม
พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ
คายนิทรรศการศิลป
พัฒนาวงดนตรีลูกทุงคอม
โบ คาชุดแดนซเซอร และ
วิทยากร/ซื้อเครื่องดนตรี

ชื่อกิจกรรม
พัฒนาอุปกรณซอมเครื่อง
ดนตรี
พัฒนาวัสดุอุปกรณ สื่อ
การเรียนการสอนดนตรี
สากล
พัฒนาการเรียนการสอน
กลุมวิชานาฏศิลปไทย
ซื้อเครื่องแตงกาย
นาฏศิลปไทย

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
7.สงเสริมอนุรักษวฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ สงเสริม
สืบสานความเปนไทยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
30,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผูเรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
การศึกษา
โรงเรียน)

25,000
40,000

งบประมาณ
(เงิน
อุดหนุน)
20,000
20,000
10,000
50,000

งบประมาณ
(พัฒนา
ผูเรียน)

งบประมาณ
งบบำรุง
(รายได
การศึกษา
โรงเรียน)
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11.9

พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนนาฏศิลปไทย
11.10 พัฒนาซอมบำรุงเครื่อง
ดนตรีไทย
11.11 ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดวย
จักรยาน

กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

5,000
10,000
112,010

12. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
พันธกิจ
เปาหมาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
7.สงเสริม สืบสาน ตระหนัก 7.ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
7.สงเสริมอนุรักษวฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียม
และอนุรักษในความเปนไทย ตระหนักชืน่ ชมในวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลาย
เขาใจความหลากหลายทาง ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ สงเสริม
วัฒนธรรม ดำรงชีวิตตามหลัก ความเปนไทย ดำรงชีวิตตามหลัก สืบสานความเปนไทยยึดหลักปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ที่

ชื่อกิจกรรม

12.1 โครงการอารยเกษตร

กลุมสาระ/ งานที่
รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
วิชาการ

งบประมาณ งบประมาณ
(เงิน
(พัฒนา
อุดหนุน)
ผูเรียน)
120,000

งบประมาณ
(รายได
โรงเรียน)

งบบำรุง
การศึกษา

13. โครงการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
พันธกิจ
เปาหมาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
8. พัฒนาระบบบริหาร 8.ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการใชขอมูล
8.การพัฒนาระบบ
จัดการแบบบูรณาการ สารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับติดตาม บริหารจัดการ และ
และสงเสริมใหทุกภาค ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ สราง สงเสริมใหทุกภาคสวนมี
สวนมีสวนรวมในการ เครือขายและวัฒนธรรมการทำงานอยางมีสวนรวมอยางมี
สวนรวมในการจัด
จัดการศึกษา
ประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การจัดการและการประกัน
การศึกษา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล
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ที่

ชื่อกิจกรรม

13.1 กิจกรรมประชุมผูปกครอง
นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และ
นักเรียนที่มีปญหาขาดเรียน
ตอเนื่อง
13.2 พัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษา
13.3 ประสานสัมพันธกับชุมชน
13.4 การประชุมผูปกครองชั้นเรียน
13.5 การประชุมเครือขายผูปกครอง

กลุมสาระ/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
(เงิน
(พัฒนา
งานที่
(รายได
การศึกษา
รับผิดชอบ
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
กลุมบริหารงาน
10,000
วิชาการ
กลุมบริหารงาน
ทั่วไป
กลุมบริหารงาน
ทั่วไป
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน
กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน

10,000
30,000
20,000
5,000

14. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ
8. พัฒนาระบบบริหาร 8.ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช
8.การพัฒนาระบบ
จัดการแบบบูรณาการ ขอมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ
บริหารจัดการ และ
และสงเสริมใหทุกภาค กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
สงเสริมใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการ อยางเปนระบบ สรางเครือขายและวัฒนธรรมการทำงาน สวนมีสวนรวมใน
จัดการศึกษา
อยางมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การ การจัดการศึกษา
จัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
กลุมสาระ/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบบำรุง
งานที่
(รายได
ที่
ชื่อกิจกรรม
(เงิน
(พัฒนา
การศึกษา
รับผิดชอบ
อุดหนุน)
ผูเรียน)
โรงเรียน)
14.1 ประกันคุณภาพ
กลุมบริหารงาน 40,000
การศึกษา
วิชาการ
14.2 พัฒนางานนโยบายและ กลุมบริหารงาน
9,000
แผนงาน การเงินและ
งบประมาณ
บัญชี
14.3 พัฒนางานสงเสริม
กลุมบริหารงาน
9,000
เทคโนโลยีและ
งบประมาณ
สารสนเทศ
พันธกิจ

เปาหมาย
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14.4 พัฒนางานระบบการ
ควบคุมภายใน
14.5 พัฒนางานระดม
ทรัพยากร
14.6 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ
14.7 พัฒนาสวัสดิการงาน
ปฏิคม

กลุมบริหารงาน
งบประมาณ
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ
กลุมบริหารงาน
งบประมาณ

4,500
4,500
5,400
9,000
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สวนที่ 4 การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
ในการวางแผนงาน/โครงการตางๆ ของโรงเรียนก็เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามเปาหมาย และคาดหวัง
วาแผนงานหรือโครงการนั้นจะประสบความสำเร็จตามที่ไดกำหนดไว แตอยางไรก็ตามความสำเร็จนั้นยังขึ้นอยูกับ
ปจจัยที่เกี่ยวของบางประการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ทำใหการวางแผน/โครงการประสบความสำเร็จ
และเปนไปตามเปาประสงคของโรงเรียน ปจจัยที่เกี่ยวของที่สำคัญที่โรงเรียนไดดำเนินการ คือ
1. มีการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจน
2. มีการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ที่เหมาะสมกับบุคคลที่เขามารับผิดชอบในการทำงานแผน
3. ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
4. มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปโดยใชหลักของการมีสวนรวม
5. เมื่อโครงการมีปญหาใหมีการจัดทำรายงานดวน เพื่อหาแนวทางในการแกไข
6. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน/โครงการ เชน รายงานประจำเดือน รายงานผลหลังจากการ
ปฏิบัติงานตามโครงการสิ้นสุดลง
7. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นเปนเอกสาร
8. ประเมินผลดำเนินการหลังจากที่ทำโครงการเสร็จสิ้น
การกำหนดเวลาของแผนและโครงการ
ในการวางแผนงาน/โครงการ ที่ผานมาที่เปนปญหาและสงผลตอความสำเร็จของแผน/โครงการ คือ การ
กำหนดเวลาตามแผน/โครงการไมแนนอนหรือกรอบเวลากวางเกินไป สิ่งนี้จึงเปนปจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่ง
ทางโรงเรียนไดดำเนินการใหผูที่เกี่ยวของการทำแผนงาน/โครงการไดกำหนดเวลาของแผน/โครงการใหแนนอน
และชัดเจน ทั้งนี้ทำใหผูปฏิบัติตองทำงานใหแลวเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งสงผลดีตอการประเมินผล และรายงาน
ผลตอไป
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิบตั ิการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของโรงเรียน
เพื่อใหการปฏิบัติการแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค
เปาหมาย โรงเรียนไดกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติไวดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอมกอนถึงกำหนดการตามโครงการ โดยกลุมงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวของ
ไดจัดเตรียมปจจัยที่เกี่ยวของกับการดำเนินการไวเปนการลวงหนา เชน งบประมาณ บุคคล พัสดุ เปนตน
2. ดำเนินการตามขั้นตอนในโครงการ หรือการปฏิบัติการตามเนื้อหาที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
นั่นเอง ในขั้นตอนนี้ควรคำนึงถึงการมีสวนรวมในการดำเนินการหลายๆฝาย โดยเฉพาะกลุมบริหารงานทั้ง 4
จะตองใหความรวมมือชวยเหลือกัน โดยไมเกี่ยงงอนวาโครงการนี้อยูในความรับผิดชอบกลุมงานใด เพราะโดยหลัก
บริหารแลวทุกกลุมงาน คือ ความเปนเอกภาพเดียวกัน
3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้น หรือที่ไดจากการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อนำขอมูลทั้งหมด
มาใชในการวิเคราะห เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค เปาหมายที่ไดกำหนดไว
4. ขั้นตอนการสรุปประเมินผลและรายงานผล หลังจากนำขอมูลมาวิเคราะห เปรียบเทียบแลวก็สรุป
กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการทุกกิจกรรมวาบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายหรือไม พรอมเขียนรายงานผล
ของโครงการที่เปนผลสำเร็จ และที่เปนอุปสรรคปญหา เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในโอกาสตอไป โดยเฉพาะถาเปน
โครงการตอเนื่อง
อนึ่งในการประเมินโครงการจะตองประเมินในชวงระหวางดำเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อนำ
ขอมูลที่ไดมาสูการพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งกระบวนการดังกลาวใชหลักการบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวงจร
แหงความสำเร็จ PDCA นั่นเอง
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คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจำป 2565
นายประภาส
นายทวีศักดิ์
นายอำนาจ
นายอภิชา

สนิทรัมย
ทวันเวทย
ศิลปกษา
วงศเมธชนัน

ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
รักษาการรองผูอำนวยการโรงเรียน
รักษาการรองผูอำนวยการโรงเรียน
รองผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจำป 2565
1. นายอภิชา วงศเมธชนัน
2. นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร
3. นางจิรกาล สุภศร
4. นายพิสิทธิ์ นอยพลี
5. นางเบญจรัตน ใจภพ
6. นางรัมภา สุดาจันทร
7. นางปณรรณธร รัชนะปกิจ
8. นายมานพ ทองคำ
9. นายอำนาจ ศิลปกษา
10. นายยุทธการ เหมกูล
11. นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
12. นางไมตรี กุยลอยทาม
13. นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย
14. นายคมกฤษณ เจียมทิพย
15. นายสายวสันต วิเศษสัตย
16. นายวีระพงษ ปะวะระ
17. นางศิราณี แสงแดง
18. นางสาวจารีฎา สุทธิ

รองผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครูชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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แบบเสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจำป 2565
ซึ่งเปนแผนหลักที่ไดรวบรวมโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ครอบคลุมภาระงานหลักของโรงเรียนที่สอดคลองตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย เพื่อเปนการนำแผนฯ เปนหลักในการไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามนโยบายตอไป
บัดนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจำป 2565 ไดเสร็จสมบูรณแลว โรงเรียนจึงไดเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแลว ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหดำเนินการได
ลงชื่อ

(นายสงศักดิ์ สุชานิธิกุล)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

1

โครงการ/กิจกรรมดานพัฒนาการเรียนการสอน
งานพัฒนาครูและบุคลากร ( อบรม / สัมมนา/ศึกษาดูงาน )
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7
ลักษณะงาน ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอย ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ นอยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64– มี.ค. 65 , เม.ย. 65 – ก.ย. 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2553 ที่เกี่ยวกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งดานความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ จึงสงครูและบุคลากรอบรม สัมมนา ซึ่งจะทำใหสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตามจุดมุงหมายของการศึกษา คือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาโดยผานการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานดานวิชาการทุกคน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) ครูนำความรู ประสบการณจากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรูรอยละ 5
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค. 64 – ก.ย. 65

1. การประชุม การอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน
2. การจัดทำขอมูลสารสนเทศการพัฒนา ต.ค. 64- ก.ย. 65
ครูและบุคลากร
3. สรุปและประเมินผล
ก.ย. 65

ผูรับผิดชอบ
- คณะกรรมการวิชาการ
- คณะกรรมการวิชาการ
- คณะกรรมการวิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 1,000,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
5.00,000
การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน
2 โรงเรียนจัดการอบรมพัฒนาครูทุกคน
500,000
คาเอกสาร อาหารและอาหารวาง
(ครูจำนวน 149 คน)
- ทบทวนหลักสูตร พุทธศักราช 2551
- ทบทวนการใชโปรแกรม SGS
- การพัฒนาทักษะการเรียนรูและบูรณา
การสวนพฤกษศาสตร
- ทบทวนหลักสูตรอาเซียน
- การเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
- การอบรมธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
สถิติครูและบุคลากรที่เขารับการประชุม
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ผลลัพธ (Outcomes)
ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 5

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด
n/a

100

n/a

100

รวม
5.00,000

ไตรมาส
1 และ 3

5.00,000

1 และ 3

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

เปรียบเทียบสถิติ แบบรายงานการ
การประชุม
การประชุม
อบรม สัมมนา อบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
แบบการรายงาน
ตรวจสอบการใช ผลสัมฤทธิ์
แผนการเรียนรู ทางการเรียน

3

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน( ครูจางสอน )
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 6
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ นอยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64 – มี.ค. 65 , เม.ย. 65 – ก.ย. 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ครู ซึ่งทำหนาที่ในการกำกับใหการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น แตในขณะเดียวกันโรงเรียนประสบปญหาเกี่ยวกับ
ครูผูสอนที่ไมเพียงพอ เพื่อเปนการแกไขปญหาโรงเรียนไดดำเนินการจัดจางครู หรือบุคลากรที่ขาดแคลนเขา
มาทำหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอ หรือเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) สอบคัดเลือกครูอัตราจางและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 10 คน
(กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ที่ขาดแคลน)
2.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่ขาดแคลน
3. เปาหมาย
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูที่โรงเรียนขาดแคลน
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการ
ต.ค. 64
1. สำรวจปญหาและความตองการ
หัวหนากลุมสาระ
ต.ค. 64
2. สอบคัดเลือก
คณะกรรมการวิชาการ
พ.ย.64 – มี.ค. 65 คณะกรรมการวิชาการ
3. ดำเนินการจัดจาง
พ.ค.65 – ก.ย. 65
มี.ค. 65 และ ก.ย. หน.กลุมสาระ / คณะกรรมการ
3. สรุปประเมินผล /การประเมิน
65
คุณภาพ
วิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 1,000,000 บาทและงบบำรุงการศึกษา 400,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
บำรุง กศ.
รวม
ไตรมาส
1 คาตอบแทนครูและบุคลากรทางการ
1,000,000 400,000 1,400,000
ศึกษา จำนวน 10 คน ระยะเวลา 10
เดือน
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
มีครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเพียงพอ ใน
กลุมสาระการเรียนรูที่ขาดแคลน หรือ
เหมาะสมตามเกณฑ กค.ศ.
ผลลัพธ (Outcomes)
กลุมสาระการเรียนรูที่ขาดแคลนครูจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(คณิตศาสตร/ภาษาตางประเทศ/สังคมศึกษา)

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ของ กค.ศ.

n/a

90

เปรียบเทียบ
จำนวนครู
กับนักเรียนตาม
เกณฑ กค.ศ.

n/a

5

สังเกต
แบบรายงาน
สอบถาม
ผลสัมฤทธิ์
รายงานการเรียน ทางการเรียน
การสอน

5

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑทางการศึกษา
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65
1. หลักการและเหตุผล
ครูควรจัดการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายใหสอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคการ
เรียนรู ที่จะมุงไปสูผลสัมฤทธิ์ตัวผูเรียน ปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญตอการเรียนการสอนที่จะใหเกิดความ
หลากหลายคือ สื่อการสอนและครุภัณฑทางการศึกษา จึงเปนสิ่งสำคัญที่ครูผูสอนจะตองมีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมใหมๆมาพัฒนาการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ชุด
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) ครูนำสื่อ ครุภัณฑทางการศึกษา และนวัตกรรมไปใชจัดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรูรอยละ 5
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. สำรวจสื่อ วัสดุ ครุภัณฑทางการ
ศึกษาของทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. จัดทำสื่อการเรียนรู
3. การประเมินคุณภาพ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค. 64
ต.ค. 64
เม.ย. 65
มี.ค. 65
ก.ย. 65

ผูรับผิดชอบ
ครูผูสอนทุกคน
ครูผูสอนทุกคน
ครูผูสอนทุกคน/หน.กลุมสาระ
การเรียนรู
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 1,500,000 บาท และงบบำรุงการศึกษา 95,241 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
บำรุง กศ.
รวม
ไตรมาส
1 วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ฯลฯ 1,500,000 95,241 1,595,241
ซอมครุภัณฑทางการศึกษา
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
รอยละครูมีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระที่
เพิ่มขึ้น

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

90

ตรวจสอบ นิเทศ แบบบันทึกการใช
สื่อ
ทะเบียนสื่อ

n/a

5

ผลการประเมิน แบบรายงานผล
การเรียนนักเรียน การเรียนนักเรียน

7

ชื่อโครงการ โครงการการแขงขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียนเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 5,6
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 – ก.ย. 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการพัฒนาอัจฉริยภาพและทักษะของนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเปนการพัฒนาขีด
ความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัด ใหเกิดความเปนเลิศในดานการเรียน
ดานดนตรี และดานศิลปะอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูดานวิชาการทั้ง 8 กลุมสาระ
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนมีผลสำเร็จจากการแขงขันศิลปหัตถกรรม 8 กลุมสาระสูงขึ้น
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสำเร็จของนักเรียนที่การเขารวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมจากการไดรับเหรียญทองรอยละ
รอยละ 70 ขึ้นไป และเปนตัวแทนเขาแขงขันระดับภาคจากรอยละ 30 ขึ้นไป
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. การแขงขันทักษะทางวิชาการ
1.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ระดับภาค

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค. 64
ธ.ค. 64

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 วัสดุประกอบการฝกซอม และเตรียมเขา 50,000
แขงขัน ทั้ง 8 กลุมสาระ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
รอยละนักเรียนมีผลสำเร็จจากการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม 8 กลุมสาระสูงขึ้น
(เหรียญทองระดับพื้นที่การศึกษา)
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละนักเรียนเปนตัวแทนเขาแขงขันระดับ
ภาค และระดับที่สูงขึ้น

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
50,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
แบบสรุปผลการ
แขงขันทุก
รายการระดับ
พื้นที่การศึกษา

n/a

70

เปรียบเทียบผล
ตัดสินของการ
แขงขันระดับ
พื้นที่การศึกษา

n/a

30

เปรียบเทียบผล แบบสรุปผลการ
ตัดสินของการ
แขงขันทุก
แขงขันระดับภาค รายการระดับ
ภาค
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนามาตรฐานสำนักงานวิชาการ
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ นอยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานวิชาการเปนหนวยจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สำคัญหนวยหนึ่ง ที่มีบทบาทตอการ
สงเสริม พัฒนาดานวิชาการแกบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา
อยูตลอดเวลา และใหเกิดความตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) มีเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสงเสริมการพัฒนา
กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) สำนักงานวิชาการมีความพรอมตอการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนใหสูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1. จัดทำ จัดหาเครื่องมือ สื่อนวัตกรรม ต.ค. – ธ.ค. 64
ทางการศึกษา
2. การจัดทำ จัดเก็บระเบียนวัดผลและ มี.ค. 65
ทะเบียนทางวิชาการ
3. การพัฒนาระบบงานวิชาการ
ต.ค.64 – ก.ย. 65
4. สรุปและประเมินผล
ต.ค. 65

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 250,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 คาครุภัณฑสำนักงาน
250,000
- ตราดุลไฟฟา
- คอมพิวเตอรสำนักงานทดแทนเครื่อง
เกา 2 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร สี 2 เครื่อง
- เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง
- เครื่องเคลือบเอกสาร 1 เครื่อง
ฯลฯ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
รอยละของความพึงพอใจในการสงเสริมการ
พัฒนากลุมสาระการเรียนสูงขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรูสูงขึ้น

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
250,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

20

การสังเกต
การสอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

n/a

5

การทดสอบผล
การเรียนรู

แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล งานทะเบียน
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค 64 – ก.ย. 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนสอนเปนสิ่งที่มีความจำเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
โดยมีขั้นตอนสำคัญหลายประการ การวัดผลและประเมินผลเปนขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสอนไดรับการพัฒนาที่เนนการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูผูสอนดำเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริงในทุกรายวิชา
3. เปาหมาย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. อบรมการวัดผลตามสภาพจริง
2. การตรวจสอบการจัดทำ ปพ.5
3. สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ค. 65
มี.ค. 65
ก.ย. 65
มี.ค. 65
ก.ย. 65

ผูรับผิดชอบ
งานวัดผลและประเมินผล
หน.กลุมสาระและงานวัดผล
และประเมินผล
หน.กลุมสาระและงานวัดผล
และประเมินผล
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 50,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 คาวัสดุอุปกรณการจัดอบรม
10,000
2 คาอาหาร อาหารวาง
20,000
3 คาทะเบียน ระเบียน ปพ.5 ฯลฯ
20,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
รอยละของครูที่สามารถประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
10,000
20,000
20,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

95

การสังเกตการ
สอน
การนิเทศ

แบบสังเกตการ
สอน
แบบนิเทศการ
สอน

n/a

5

การทดสอบผล
การเรียนรู
รายงานผลการ
สอน

แบบทดสอบผล
การเรียนรู
แบบรายงานผล
การสอน
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โครงการ
แผนงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
สนองกลยุทธ

สนองมาตรฐาน
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
กลุมเปาหมาย

ชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุนพี่รัชดา
วิชาการ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
งานแนะแนวศึกษาตอ กลุมบริหารงานวิชาการ
กลยุทธ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริมความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรู
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการ
พัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
โครงการตอเนื่อง
เดือนมีนาคม 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ ปวช. 3 จำนวน 450 คน

๑. หลักการและเหตุผล
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที่วา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดใหนักเรียนไดนำความรู ทักษะและ
กระบวนการทางวิชาการไปใชในการแกปญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาตอ และมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ตองเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษาในเรื่องตาง ๆ ตลอดจนความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมีความสุข
เปนการเรียนรูที่มุงพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพื่อคนพบ และใชศักยภาพ
ของตนเพื่อเตรียมตัวประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับตนเอง รูจักวิธีเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตเหมาะสม
สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงตนเองไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ ดังนั้นเพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจสำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทื 6 และ ปวช.3 งานศึกษาตอ จึงไดจัดโครงการชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุนพี่
รัชดาขึ้น เพื่อกระตุนใหนักเรียนมีเปาหมายในการเรียน และยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประสบความสำเร็จ
ดานการศึกษาตอ และอาชีพตามที่ไดจัดตอเนื่องทุกป
2. วัตถุประสงค เพื่อ
2.1 ยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประสบความสำเร็จดานการศึกษาตอ
2.2 เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหนักเรียนที่ประสบความสำเร็จดานการศึกษาตอ
2.3 เพื่อสรุปผลการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีผูเขารวมโครงการตามจำนวนเปาหมายอยางนอย รอยละ 95
3.1.2 นักเรียนที่ประสบความสำเร็จดานการศึกษาตอไดรับขวัญและกำลังใจ รอยละ 100
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูเขารวมโครงการไดเขารวมกิจกรรมและมีความพึงพอใจในระดับมาก
3.2.2 นักเรียนที่ประสบความสำเร็จดานการศึกษาตอไดรับขวัญและกำลังใจในระดับดีมาก
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กุมภาพันธ 2565
กุมภาพันธ 2565
มีนาคม 2565
มีนาคม 2565

งานแนะแนวศึกษาตอ
งานแนะแนวศึกษาตอ
งานแนะแนวศึกษาตอ
งานแนะแนวศึกษาตอ

5. งบประมาณ 20,000 บาท
- งบประมาณจากแผนงานแนะแนวศึกษาตอและอื่นๆ(เงินอุดหนุนรายหัว) จำนวน 20,000 บาท
ที่

งาน/กิจกรรม

1.. ปายไวนิลมหาวิทยาลัยตาง ๆ จำนวน 50 ปาย * 100 บาท
2. ดอกไม จำนวน 500 ดอก * 10 บาท
3. ชอตุกตา จำนวน 200 ชอ * ชอละ 100 บาท
รวม
** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ

รวม
5,000
5,000
10,000
20,000
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6. สถานที่ดำเนินการ
- อาคารโดมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมในเดือน มีนาคม 2565
7. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
2 นักเรียนที่ประสบความสำเร็จดานการศึกษาตอได
รับขวัญและกำลังใจที่ดี

วิธีวัดและ
ประเมินผล
การสอบถาม
สังเกต สอบถาม
สัมภาษณ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอในในกิจกรรมระดับมาก
8.2 นักเรียนไดรับขวัญและกำลังใจในการศึกษา

เครื่องมือที่ใชประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
สนองกลยุทธ

สนองมาตรฐาน
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
กลุมเปาหมาย

โครงการรัชดานอง- พี่ I SEE U (สานฝนนอง-พี่รัชดา มุงหนาสูมหาวิทยาลัยชีวิต)
วิชาการ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
งานแนะแนวศึกษาตอ กลุมบริหารงานวิชาการ
กลยุทธ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริมความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรู
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการ
พัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
โครงการตอเนื่อง
เดือนธันวาคม 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 600 คน

1. หลักการและเหตุผล
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 มาตรา 22 ที่วา “ผูเรียนทุ กคนมีความสามารถเรีย นรูและพัฒ นาตนเองได และถือวาผูเรี ย นมี
ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดใหนักเรียนไดนำความรู ทักษะและ
กระบวนการทางวิชาการไปใชในการแกปญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาตอ และมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ตองเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษาในเรื่องตาง ๆ ตลอดจนความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมีความสุข
เปนการเรียนรูที่มุงพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพื่อคนพบ และใชศักยภาพ
ของตนเพื่อเตรียมตัวประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับตนเอง รูจักวิธีเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตเหมาะสม
สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงตนเองไดอยางพอเพียงแกอัตภาพดังนั้น เพื่อแนะแนวทางในการเลือกคณะหรือ
มหาวิทยาลัยในการสอบเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนแนะ
แนวอาชีพตาง ๆ ใหกับนักเรียน งานศึกษาตอ จึงไดจัดโครงการรัชดานอง- พี่ I SEE U (สานฝนนอง-พี่รัชดา
มุงหนาสูมหาวิทยาลัยชีวิต)ขึ้น เพื่อกระตุนใหนักเรียนมีเปาหมายในการเรียน และแนะแนวการศึกษาตอ และ
อาชีพ ตามที่ไดจัดตอเนื่องทุกป
2. วัตถุประสงค เพื่อ
2.1 กระตุนใหนักเรียนสรางเปาหมายในการเรียน
2.2 แนะแนวการศึกษาตอมหาวิทยาลัย
2.3 แนะแนวอาชีพตาง ๆ
2.4 สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีผูเขารวมโครงการตามจำนวนตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 90
3.1.2 ผูเขารวมโครงการจำนวนรอยละ 85 มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก
3.1.3 ผูเขารวมโครงการจำนวนรอยละ 85 มีเปาหมายในการศึกษาตอ
3.1.4 ผูเขารวมโครงการจำนวนรอยละ 85 มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ในระดับมาก
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูเขารวมโครงการไดเขารวมกิจกรรมอยางเต็มศักยภาพ
3.2.2 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก
3.2.3 ผูเขารวมโครงการมีเปาหมายในการศึกษาตอสูงขึ้น
3.2.4 ผูเขารวมโครงการมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตสูงขึ้น
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564

งานแนะแนวศึกษาตอ
งานแนะแนวศึกษาตอ
งานแนะแนวศึกษาตอ
งานแนะแนวศึกษาตอ
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5. งบประมาณ 12,000 บาท
- งบประมาณจากแผนงานแนะแนวศึกษาตอ
ที่
งาน/กิจกรรม
1. คาอาหารมื้อกลางวันศิษยเกาและผูมี
เกียรติ จำนวน 100 คน คนละ 50
บาท
2. คาอาหารวางศิษยเกาและผูมีเกียรติ
จำนวน 100 คน คนละ 20 บาท
3. คาวัสดุ (ปายไวนิลโครงการ ของที่
ระลึกวิทยากรทรงคุณวุฒิ วัยวุฒิ แนะ
แนวอาชีพสาขาตาง ๆ อุปกรณการ
แนะแนว ฯลฯ)
รวม
** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ

รายจายตามหมวดเงิน
ตอบแทน
ใชสอย วัสดุ
3,000
2,000

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ผูเขารวมโครงการมีเปาหมายในการเรียน
ผูเขารวมโครงการมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน

ครุภัณฑ

รวม
3,000
2,000

5,000

6. สถานที่ดำเนินการ
- หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
7. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.
2.
3.
4.

จำนวน 10,000 บาท

5,000

5,000

5,000

10,000

วิธีวัดและ
ประเมินผล
การสอบถาม
การสอบถาม
การวัด
สังเกต สอบถาม
สัมภาษณ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนที่เขารวมโครงการมีเปาหมายในการเรียน
8.2 นักเรียนไดแนวทางในการศึกษาตอมหาวิทยาลัย
8.3 นักเรียนไดแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
8.4 ศิษยเกาและศิษยปจจุบันมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน

เครื่องมือที่ใชประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
แบบวัดเจตคติ
แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ
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ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางนิภาภรณ แยมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 –ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงเนนใหผูเรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถใช
ศักยภาพของตนใหเปนประโยชนกับสังคมและประเทศชาติ ปจจุบันพบวานักเรียนสวนใหญยังขาดความรู
ความเขาใจ และยังไมเห็นความสำคัญของการศึกษาตอ ยังไมรูวาตนเองชอบ หรืออยากเรียนสาขาใด อยาก
ประกอบอาชีพใด ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย
ความสนใจใสใจในดานการเรียนของนักเรียนเอง และความไมรูวาตนเองชอบดานใดหรือมีความถนัดดานใด
การแกไขปญหาดังกลาว เปนเรื่องที่สถานศึกษาตองใหความสำคัญในการสรางแรงจูงใจและสนับสนุน
สงเสริมใหนักเรียนมีความมุงมั่นและเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาตอ จึงมีความจำเปนตองพัฒนาใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจ และเห็นความสำคัญของการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ไดรับขาวสารและขอมูลเพื่อมา
ประกอบการพิจารณาเลือกเขาศึกษาตอในคณะและสาชาวิชาที่เหมาะสม สอดคลองกับความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองได
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับขาวสาร ขอมูล และ
สามารถเลือกศึกษาตอ ประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดได ไมนอยกวารอยละ 80
2.2 ผลลัพธ ( Outcomes )
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารวมกิจกรรมอยางนอยรอยละ 80
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีอัตราการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นรอยละ 5
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 80 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี
3. เปาหมาย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอ สารสนเทศของคณะ
และสาขาวิชาตางๆ มีความรูความเขาใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาตอ และเกิดความมั่นใจในการ
สอบแขงขันเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
โครงการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนคราชสีมา
เปาหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 350 คน
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ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ส.ค.65
ส.ค.65
ก.ย.65
ก.ย.65

กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผูเรียน จำนวน 5,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
1 คาจางเหมารถโดยสาร 6 คัน คันละ
3,500 บาท
2 คาเบี้ยเลี้ยงครูที่ปรึกษา 13 คน คนละ
240 บาท
รวม

งปม.
5,000

นอกงปม.
-

รวม
5,000

-

-

-

ไตรมาส
-

5,000

-

5,000

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ไดรับขาวสาร ขอมูลการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตามความสามารถและความ
ถนัด
ผลลัพธ (Outcomes)
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารวม
กิจกรรม
- นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 6 มี อ ั ต รา
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ มีความพึงพอใจ
ในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

80

สังเกต
แบบสังเกต
บันทึกการบริการ แบบบันทึกการ
บริการแนะแนว

n/a

80

แบบสังเกต
สังเกต
บันทึกการบริการ แบบบันทึกการ
บริการแนะแนว

5
80
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงหองแนะแนว
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นานิภาภรณ แยมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 –ก.ย.65
1. หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวเปนงานที่สำคัญอยางหนึ่งในการจัดการศึกษาโดยมุงเนนใหนักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเอง ดานความสามารถ ความรู สติปญญา และบุคลิกภาพควบคูกันไป นอกจากนี้ยังปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเขากับสังคมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นงานบริการหลักซึ่งตองจัดใหไดทั่วถึง การ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู รวมถึงการจัดหองใหเปนศูนยกลางของการใหบริการ แนะแนว
ของโรงเรียนเพื่อใหเกิดผลดีตอนักเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1) เพื่อพัฒนางานแนะแนวใหสามารถใหบริการไดกวางขวางและทั่วถึง
2) เพื่อใหหองแนะแนวมีบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู
3) เพื่อพัฒนาสื่อและเครื่องมือแนะแนวใหทันสมัยพรอมใชการไดดี
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
1) นักเรียนทุกคนสามารถใชบริการหอง เพื่อใหคำปรึกษา บำบัด แกปญหาดานตางๆ
2) นักเรียนที่เขารวมโครงการ ไดพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและความ
สนใจ เปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมอยางสรางสรรค
3. เปาหมาย
เพื่อใหนักเรียนไดใชหองในการใหคำปรึกษา บำบัด สามารถจัดบริการหลักทั้ง 5 บริการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีหองแนะแนวที่มีสื่อ เครื่องมือและบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
- จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหอง
ต.ค. 64
- นางนิภาภรณ แยมศรี
- ตกแตงหอง
ต.ค.-ธ.ค. 64
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว 5,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
1. คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงหอง
5,000
รวม
5,000
-

รวม
ไตรมาส
5,000
5,000

6. ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
รอยละของนักเรียนไดรับบริการ
แนะแนวทั้ง 5 บริการ

ระดับ
วิธีการประเมิน
ความสำเร็จ
95%
การสังเกต

เครื่องมือ
แบบประเมินผล/
สังเกตจากผลการ
ปฏิบัติงาน
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ชื่อโครงการ โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางเบญจรัตน ใจภพ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 –ก.ย.65
1. หลักการและเหตุผล
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที ่ ว  า “ผู  เ รี ย นทุ กคนมี ความสามารถเรีย นรูและพัฒ นาตนเองได และถือวาผูเรีย นมี
ความสำคั ญที ่ ส ุ ดกระบวนการจั ดการศึ กษาตองสงเสริมใหผูเรีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดใหนักเรียนไดนำความรู ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใชในการแกปญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาตอ ในการนี้เพื่อเปนการปจฉิม
นิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และเพื่อสรุปผลการจัดการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อเปนขวัญและกำลังสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จึง
จัดโครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 และปวช.3 ทุกปอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,6 และปวช.3 เขารวมโครงการตามจำนวนตามเปาหมาย
รอยละ 100
2.2 ผลลัพธ ( Outcomes )
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก รอยละ 90
2. นักเรียนไดรับขวัญและกำลังใจในการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ
3. เปาหมาย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,6 และปวช.3 เขารวมโครงการจำนวนรอยละ 90 มีความ
พึงพอใจตอโครงการในระดับมาก
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ก.พ.65
ก.พ.65
มี.ค.65
มี.ค.65

กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผูเรียน จำนวน 20,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
รวม
ไตรมาส
1 คาอาหารกลางวัน คณะกรรมการฝกซอม
20,000
20,000
นักเรียน จำนวน 50 คน คนละ 50 บาท
(วันฝกซอม)
2 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน คณะครูและ
บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
จำนวน 150 คน คนละ 100 บาท
3 คาจัดสถานที่
4 คาจัดทำบายศรีสูขวัญ
5 ปายเวที
6 คาเชาเครื่องเสียง
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ขอมูลป
คา
วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช
ฐาน เปาหมาย
ประเมินผล
ประเมิน
ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Outputs)
แบบลงทะเบียน
- รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,6
n/a
100
บันทึกการเขา
การเขารวม
และปวช.3 ที่เขารวมกิจกรรม
รวมกิจกรรม
กิจกรรม
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,6
n/a
90
การสอบถาม
แบบสอบถาม
และปวช.3 เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
- นักเรียนไดรับขวัญและกำลังใจในการศึกษา
ตอ หรือประกอบอาชีพ
n/a
100
การสอบถาม
แบบสอบถาม

25

ชื่อโครงการ โครงการติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 5
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ นอยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 - ก.ย.65
***********************************************
1. หลักการและเหตุผล
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที่วา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดใหนักเรียนไดนำความรู ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใชในการแกปญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาตอ ในการนี้กลุมบริหารวิชาการ
มีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ขึ้น เพื่อใหความรูเกี่ยวกับระบบการรับเขารูปใหมของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือกคณะ/สาขา ที่ตรง
กับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการทำขอสอบ GAT,PAT และ O-NET
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเตรียมความพรอมสูการสอบจริงใหกับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งสิ้นจำนวน 803 คน
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารวมโครงการจำนวนตาม
เปาหมายรอยละ 100
2.2 ผลลัพธ ( Outcomes )
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก รอยละ 90
2. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับระบบการรับเขารูปใหมของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือก
คณะ/สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการทำขอสอบ
GAT,PAT และ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเตรียมความพรอมสู
การสอบจริงใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
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3. เปาหมาย

3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2564 ที่เขารวม
โครงการเขาใจเกี่ยวกับระบบการรับเขารูปแบบใหมของมหาวิทยาลัย รอยละ 90
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2564 ที่เขารวม
โครงการ สามารถเลือกคณะ/สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง รอยละ 90
3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2564 ที่เขารวม
โครงการ รอยละ 90 มีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับดีขึ้นไป
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ธ.ค.64
2. ประชุมวางแผนงาน
ธ.ค.64
3. ดำเนินกิจกรรม
ม.ค.-ก.พ.65
4. สรุปและประเมินผลโครงการ
มี.ค.65
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผูเรียน จำนวน 20,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 คาลงทะเบียนและเอกสาร
20,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมกิจกรรม
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
รวม
20,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

100

บันทึกการเขา
รวมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน
การเขารวม
กิจกรรม

n/a
n/a

90
100

การสอบถาม
การสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักเรียนที่มีปญหาผลการเรียนและขาดเรียนตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 3
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ นอยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 –ก.ย.65
1. หลักการและเหตุผล
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที ่ ว  า “ผู  เ รี ย นทุ กคนมี ความสามารถเรีย นรูและพัฒ นาตนเองได และถือวาผูเรีย นมี
ความสำคั ญที ่ ส ุ ดกระบวนการจั ดการศึ กษาตองสงเสริมใหผูเรีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดใหนักเรียนไดนำความรู ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใชในการแกปญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาตอ ในการนี้เพื่อใหนักเรียนที่มี
ปญหาผลหาผลการเรียนและขาดเรียนตอเนื่องไดรับการแกไขและเพื่อใหจบพรอมรุนจึงตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนและผูปกครอง
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. ผูปกครองนักเรียน นักเรียนที่มีปญหาผลการเรียนและขาดเรียนตอเนื่อง เขารวมโครงการ
จำนวนตามเปาหมายรอยละ 100
2.2 ผลลัพธ ( Outcomes )
1. ผูปกครองนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก
รอยละ 90
2. นักเรียนที่มปี ญหาผลการเรียนและขาดเรียนนาน ไดรับการแกไขผลการเรียนและ
จบพรอมรุน รอยละ 90
3. เปาหมาย
1. นักเรียนที่มปี ญหาผลการเรียนและขาดเรียนนาน ไดรับการแกไขผลการเรียนและ
จบพรอมรุน
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ม.ค. - ก.พ.65
ก.ค. - ก.ย.65
ม.ค. - ก.พ.65
ก.ค. - ก.ย.65
ม.ค. - ก.พ.65
ก.ค. - ก.ย.65
มี.ค.65
ก.ย.65

กลุมบริหารงานวิชาการ

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

กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ

5. งบประมาณ เงินงบประมาณจากงบบำรุงการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ บำรุง กศ. นอกงปม.
รวม
1 คาอาหารและเครื่องดื่มผูปกครอง
10,000
10,000
ตามจำนวนนักเรียนที่มีปญหา
ปงบประมาณละ 2 ครั้ง
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของผูปกครองนักเรียน นักเรียนที่มี
ปญหาผลการเรียนและขาดเรียนนาน ที่เขา
รวมกิจกรรม
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละของนักเรียนที่มีปญหาผลการเรียน
และขาดเรียนนานไดรับการแกไขผลการเรียน
และจบพรอมรุน

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

100

บันทึกการเขา
รวมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน
การเขารวม
กิจกรรม

n/a

90

การสอบถาม

แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 6
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางนิภาภรณ แยมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 - ก.ย.65
***********************************************
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หมวดที่ 4 แนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตองเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตละระดับการศึกษา ใหนักเรียนมีความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขารวมโครงการฝกอาชีพการทำไมกวาดดอกหญาจำนวน
ตามเปาหมายรอยละ 100
2.2 ผลลัพธ ( Outcomes )
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก รอยละ 90
2. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมี
ความสุข
3. เปาหมาย

3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2565 ที่เขารวมโครงการเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมีความสุข รอยละ 90
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2565 ที่เขารวมโครงการสามารถเลือก
ประกอบอาชีพ ที่ตรงกับความรูความถนัดของตนเอง รอยละ 90
3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2565 ที่เขารวมโครงการ รอยละ 90
มีความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับดีขึ้นไป
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
พ.ค.65
กลุมบริหารงานวิชาการ
2. ประชุมวางแผนงาน
พ.ค.65
กลุมบริหารงานวิชาการ
3. ดำเนินกิจกรรม
มิ.ย.-ก.ค.65
กลุมบริหารงานวิชาการ
4. สรุปและประเมินผลโครงการ
ส.ค.65
กลุมบริหารงานวิชาการ
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผูเรียน จำนวน 20,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
รวม
ไตรมาส
1 คาลงทะเบียนและเอกสาร
20,000
20,000
2 คาวัสดุอุปกรณในการฝกอาชีพไมกวาด
ดอกหญา
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ขอมูลป
คา
วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช
ฐาน เปาหมาย
ประเมินผล
ประเมิน
ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Outputs)
100
บันทึกการเขา
n/a
- รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
แบบลงทะเบียน
รวมกิจกรรม
ที่เขารวมกิจกรรม
การเขารวม
กิจกรรม
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
n/a
90
การสอบถาม
แบบสอบถาม
เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
n/a
100
การสอบถาม
แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2,5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 12
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ไดกำหนดไวโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา
เปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืนในอันที่จะพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกใหไดมาตรฐาน เปนที่เชื่อมั่นของผูปกครองและชุมชน จึงมีความจำเปนตองพัฒนาศูนยขอมูลของ
งานประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนระบบและสัดสวนที่ชัดเจน สามารถจัดเก็บขอมูลที่เปนปจจุบัน
ตลอดจนการพัฒนาขอมูลตาง ๆ ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ตลอดจนใหเกิดความพึงพอใจแกบุคลากรและผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อรวบรวมขอมูลครู นักเรียน และการบริหารใหสอดคลองกับการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) โรงเรียนมีขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและ
สามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. เปาหมาย
โรงเรียนไดรับผานการประเมินคุณภาพภายในทุกปและผานการประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ตอไป
เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทำระบบขอมูลบุคลากรครู
จัดทำระบบขอมูลนักเรียน
จัดทำระบบขอมูลดานการบริหาร
จัดระบบโครงการ งาน กิจกรรม
สรุปรวบรวมเพื่อรองรับการประเมิน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.64 - พ.ย. 65
พ.ย.64 - ธ.ค. 64
ม.ค. 65– ก.พ. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
1 คาวัสดุ อุปกรณ และการพัฒนาระบบ
10,000
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสูโรงเรียน
มาตรฐานสากล
2 การพัฒนาหองงานประกันคุณภาพ
100,000
การศึกษา (หองเฉลิมพระเกียรติฯ)
3 การอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 10,000
งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพรอม
รับการประเมินภายนอกรอบ 4
4 การอบรมพัฒนาสงเสริมครูดานการวิจัย
10,000
พัฒนางานเพื่อรองรับการประเมินสู
โรงเรียนมาตรฐานสากล
รวม
40,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
รอยละของขอมูลในการเตรียมความพรอม
รองรับการประเมินภายใน
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของรายการประเมินผานการประเมิน
ภายใน

ผูรับผิดชอบ
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี
คณะครูทุกคน

นอกงปม.
-

รวม
10,000

ไตรมาส
-

-

100,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

40,000

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

90

95

สังเกต
นิเทศ

แบบสังเกต
แบบนิเทศ

90

95

สังเกต
ตรวจสอบ

แบบสังเกต
แบบรายงานผล
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ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายพิสิทธิ์ นอยพลี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค 64 – ก.ย. 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวย สพฐ. ไดทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในบางกลุม
สาระ และไดมีคำสั่งเมื่อเดือนสิงหาความ พ.ศ.2560 ใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและกลุมสาระภูมิศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และกระบวนการจัดการเรียน
สอนเปนสิ่งที่มีความจำเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยมีขั้นตอนสำคัญหลายประการ
หลักสูตร และการวัดผลประเมินผลเปนขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนการสงเสริมให
ผูสอนไดรับการพัฒนาที่เนนการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง ตลอดจนโรงเรียนเขารับการพัฒนาสู
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อใหการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2553 ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งดานความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ จึงสงครูและบุคลากรศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการวัด
ประเมินผลสูโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามจุดมุงหมายของการศึกษา
คือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูผูสอนเขาใจหลักสูตรและดำเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ในทุกรายวิชา โรงเรียนผานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. เปาหมาย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ม.ค. 65
ม.ค. 65
ม.ค-ก.ย. 65
ก.ย. 65

กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 10,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 คาเบี้ยเลี้ยง บุคลากร 36 คน 2 วัน
10,000
2 คาที่พัก 18 หอง หองละ 1,200 บาท
3 คาพาหนะเหมาจาย
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
รอยละของครูที่สามารถประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
10,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

95

การสังเกตการ
สอน
การนิเทศ

แบบสังเกตการ
สอน
แบบนิเทศการ
สอน

n/a

5

การทดสอบผล
การเรียนรู
รายงานผลการ
สอน

แบบทดสอบผล
การเรียนรู
แบบรายงานผล
การสอน
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค 64 – ก.ย. 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนสอนเปนสิ่งที่มีความจำเปนตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
โดยมีขั้นตอนสำคัญหลายประการ การวิจัยในชั้นเรียนเปนขั้นตอนหนึ่งของการสรางองคความรูใหกับบุคลากร
(ครูผูสอน)ในการจัดการเรียนการสอน และเปนการกระตุนใหบุคลากรไดคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมในดาน
การเรียนการสอนตอไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) ครูผูสอนไดรับการพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) ครูผูสอนคิดคนพัฒนาและมีนวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน
3. เปาหมาย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

พ.ค.65
พ.ค.65
มิ.ย-ก.ย.65
ก.ย.65

กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 10,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 คาวัสดุอุปกรณ เอกสารการจัดอบรม
10,000
2 คาอาหารกลางวัน
บุคลากรจำนวน 155 คน 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท
อาหารวาง
บุคลากรจำนวน 155 คน 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
รวม 2 มื้อ เปนเงิน 70 บาท
3 คาตอบแทนวิทยากร เหมาจาย
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
รอยละของครูที่สามารถประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
10,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

95

การสังเกตการ
สอน
การนิเทศ

แบบสังเกตการ
สอน
แบบนิเทศการ
สอน

n/a

5

การทดสอบผล
การเรียนรู
รายงานผลการ
สอน

แบบทดสอบผล
การเรียนรู
แบบรายงานผล
การสอน

37

ชื่อโครงการ โครงการตลาดนัดวิชาการ L.R.P
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางเบญจรัตน ใจภพ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 –ก.ย.65
1. หลักการและเหตุผล
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ที ่ ว  า “ผู  เ รี ย นทุ กคนมี ความสามารถเรีย นรูและพัฒ นาตนเองได และถือวาผูเรีย นมี
ความสำคั ญที ่ ส ุ ดกระบวนการจั ดการศึ กษาตองสงเสริมใหผูเรีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดใหนักเรียนไดนำความรู ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใชในการแกปญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาตอ ในการนี้เพื่อใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งดานความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 และปวช.1 - 3 เขารวมโครงการตามจำนวนตาม
เปาหมายรอยละ 100
2.2 ผลลัพธ ( Outcomes )
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก รอยละ 90
2. นักเรียนไดรับความรู และประสบการณในการสรางองคความรูในการเรียนทั้งทางดาน
วิชาการ และดานอาชีพ
3. เปาหมาย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 และปวช. 1 - 3 เขารวมโครงการจำนวนรอยละ 90
มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

พ.ค. 65
พ.ค. 65
พ.ค.-ก.ย.65
ก.ย. 65

กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผูเรียน จำนวน 25,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 คาจัดสถานที่
25,000
2 คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมในแต
ละกลุมสาระการเรียนรู
3 เครื่องเสียง
4 ปาย
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,6
และปวช.3 ที่เขารวมกิจกรรม
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,6
และปวช.3 เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
- นักเรียนไดรับขวัญและกำลังใจในการศึกษา
ตอ หรือประกอบอาชีพ

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
25,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

100

บันทึกการเขา
รวมกิจกรรม

แบบลงทะเบียน
การเขารวม
กิจกรรม

n/a

90

การสอบถาม

แบบสอบถาม

n/a

100

การสอบถาม

แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ โครงการ To Be Number One Teen Dancercise โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64 - มี.ค. 65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด ปญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเปนนโยบายที่ตองดำเนินการแกไขอยางจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปญหายาเสพติดที่มีการแพรระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ สงผล
กระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความหวงใยตอประชาชนชาวไทยเปน
อยางยิ่งโดยเฉพาะกลุมเยาวชน อายุระหวาง 6-25 ป จำนวน 21 ลานคน ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงสูง จึงทรงรับ
เปนองคประธานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือและรวมพลังจาก
ภาครัฐและเอกชน กระตุนและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักวาการที่
จะเอาชนะปญหายาเสพติดมิใชหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่ง แตทุกคนในชาติจะ
รวมแรงรวมใจกันเปนพลังของแผนดินที่จะตอสูและเอาชนะปญหายาเสพติดใหไดโดยเร็ว โครงการ To Be
Number One เปนโครงการเพื่อรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงคมุงเนน
การรณรงคในกลุมเปาหมายหลัก คือ วัยรุนและเยาวชน โดยกลวิธีสรางกระแสการแสดงพลังอยางถูกตอง
โดยไมของแวะกับยาเสพติด การเสริมสราง ภูมิคุมกันทางจิตใหแกเยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษา
รองรับ ภายใตโครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสูสังคมและปองกันการกลับมาเสพซ้ำ
ตลอดจนการสรางเครือขายสมาชิกและชมรม To Be Number One เพื่อรวมกันรณรงคและจัดกิจกรรม
ปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดเปนเสมือนการเติมสิ่งที่ดีใหกับชีวิต เพื่อใหเกิดคานิยมของการ เปนหนึ่ง
โดยไมตองพึ่งยาเสพติด เพราะการเปนหนึ่งทุกคนเปนไดเพราะทุกคนตางมีดีอยู ในตัวเอง หากคนพบสิ่งที่
ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝกฝนและทำจนเปนผลสำเร็จได ทำแลวมีความสุข
มี
ความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship เปนกิจกรรมหนึ่งของ
โครงการ To Be Number One เปนกิจกรรมการประกวดการเตนของเยาวชน โดยแบงออกเปน 3 รุน
อายุ ไดแก Junior อายุ 6-9 ป Pre-Teenage อายุ 10-14 ป และรุน Teenage อายุ 15-22 ป ทีม
ที่ไดเปนตัวแทนของจังหวัดจะไดเขาแขงขันในระดับภาค หรือในระดับประเทศตอไป

40

2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One Teen Dancercise ของโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก ไดรับการปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ ไมยุงเกี่ยวกับ ยาเสพติด
2. นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One Teen Dancercise ของโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษกไดรับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพใหเปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจใน
ตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการ เกิดคานิยมและเกิดภูมิคุมกันทางจิตใจ ไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
2. นักเรียนที่เขารวมโครงการ ไดพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและความ
สนใจ เปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค
3. เปาหมาย
นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One Teen Dancercise ของโรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษกไดรับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและความสนใจ ใหเปนคนรุนใหมที่
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค สามารถเขารวมการแขงขันในระดับ
ภาคและระดับประเทศ
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
- การประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนเขารวม
กิจกรรม
- นักเรียนเขาคายฝกซอมการเตน
นักเรียนตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมการ
แขงขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ทีมที่ไดรับการคัดเลือกจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขาคายฝกซอมและเตรียม
ทีมเพื่อเขาแขงขันในระดับประเทศ
- ทีมที่ไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันใน
ระดับประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. 64
- นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
- นางเบญจรัตน ใจภพ
- นายพิสิทธิ์ นอยพลี
- นางนิภาภรณ แยมศรี
พ.ย. 64
- นางสาวศศิธร สังฆะวรรณา
ธ.ค. 64 - ม.ค. 65
ก.พ. 65
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 30,000 บาท
รายละเอียดคาใชจายในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังตอไปนี้
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
1. คาชุดการแขงขัน(ตาม Concept ของงาน)
30,000
2. คาวิทยากรฝกซอม
3. คาเครื่องสำอาง
4. คาอาหารนักเรียนเขาคาย
รวม
30,000
รายละเอียดคาใชจายในระดับประเทศ มีดังตอไปนี้
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
1. คาชุดการแขงขัน(ตาม Concept ของงาน)
50,000
2. คาวิทยากรฝกซอม
30,000
3. คาเครื่องสำอาง
2,000
4. คาอาหารนักเรียนเขาคาย
20,000
5. คาอุปกรณประกอบการแขงขัน
20,000
รวม
122,000
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be
Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความ
มั่นใจในตนเองสามารถเขารวมการแขงขัน
ได
ผลลัพธ (Outcomes)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be
Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ เขารวมการแขงขัน
ในระดับตางๆ ได

รวม
ไตรมาส
30,000
30,000
รวม
ไตรมาส
50,000
30,000
2,000
20,000
20,000
122,000
-

ขอมูลป
ฐาน

คา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด

n/a

100

จำนวนครั้งในการ สรุป/รายงาน
เขารวมแขงขัน
ผลการแขงขัน

n/a

100

ดูจากผลการ
สรุป/รายงาน
แขงขันระดับตางๆ ผลการแขงขัน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
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ชื่อโครงการ โครงการ แขงขัน Sport Dance
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ใหม
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 65 - ก.ย. 65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจ ใหมีเวทีในการ
แสดงออกอยางสรางสรรค รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหางไกลจากสารเสพติด จึงไดจัดทำโครงการ
เพื่อสงนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษดานการเตน เขารวมประกวดและแขงขัน ในโครงการตามที่หนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยเนนเรื่องการใชเวลาวางใหเปนประโยชนใชกีฬาเปนสื่อ หางไกลจากสาร
เสพติด
ในปที่ผานๆ มา ทีม Group Royal Crew (G.R.C.) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดเขา
รวมการแขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ
บอยครั้ง และยังสามารถเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันระดับโลกดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ไดรับการปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ ไมยุงเกี่ยวกับ ยาเสพติด
2. นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกไดรับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพใหเปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผาน
กิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการ เกิดคานิยมและเกิดภูมิคุมกันทางจิตใจ ไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
2. นักเรียนที่เขารวมโครงการ ไดพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและความ
สนใจ เปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค
3. เปาหมาย
นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและความสนใจ ใหเปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจใน
ตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค สามารถเขารวมการแขงขันในระดับภาคและระดับประเทศ
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4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนเขารวม พ.ย.64 – ก.พ. 65 - นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
กิจกรรม
- นางเบญจรัตน ใจภพ
- นักเรียนเขาคายฝกซอมการเตน
- นายพิสิทธิ์ นอยพลี
- นางสาวศศิธร สังฆะวรรณา
- นักเรียนตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกเขารวม มี.ค. – มิ.ย. 65
การแขงขันในระดับจังหวัด
- นักเรียนตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกเขารวม ก.ค. – ส.ค. 65
การแขงขันในระดับภาค
- ทีมที่ไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันใน
ก.ย. – ต.ค. 65
ระดับประเทศ ระดับอื่นๆ
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 30,000 บาท
รายละเอียดคาใชจายในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังตอไปนี้
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
รวม
ไตรมาส
1. การแขงขัน Cover dance
30,000
30,000
2. การแขงขัน Sneaker Show Case
3. การแขงขัน Hip Hop Dance
Championship
4. การแขงขัน Secon Street Dance
5. การแขงขัน To Be Number One Idol
รวม
30,000
30,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number
One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความ
มั่นใจในตนเองสามารถเขารวมการแขงขันได
ผลลัพธ (Outcomes)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number
One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและ
ความสนใจ เขารวมการแขงขันในระดับตางๆ ได

ขอมูลป
ฐาน

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

n/a

100

จำนวนครั้งในการ สรุป/รายงาน
เขารวมแขงขัน
ผลการแขงขัน

n/a

100

สรุป/รายงาน
ดูจากผลการ
แขงขันระดับตางๆ ผลการแขงขัน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
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ชื่อโครงการ โครงการจัดทำหองชมรม To Be Number One โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2, 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 12
ลักษณะโครงการ ใหม
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารวิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิภาภรณ แยมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด ปญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเปนนโยบายที่ตองดำเนินการแกไขอยางจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปญหายาเสพติดที่มีการแพรระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ สงผล
กระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความหวงใยตอประชาชนชาวไทยเปน
อยางยิ่งโดยเฉพาะกลุมเยาวชน อายุระหวาง 6-25 ป จำนวน 21 ลานคน ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงสูง จึงทรงรับ
เปนองคประธานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือและรวมพลังจาก
ภาครัฐและเอกชน กระตุนและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักวาการที่
จะเอาชนะปญหายาเสพติดมิใชหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่ง แตทุกคนในชาติจะ
รวมแรงรวมใจกันเปนพลังของแผนดินที่จะตอสูและเอาชนะปญหายาเสพติดใหไดโดยเร็ว โครงการ To Be
Number One เปนโครงการเพื่อรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงคมุงเนน
การรณรงคในกลุมเปาหมายหลัก คือ วัยรุนและเยาวชน โดยกลวิธีสรางกระแสการแสดงพลังอยางถูกตอง
โดยไมของแวะกับยาเสพติด การเสริมสราง ภูมิคุมกันทางจิตใหแกเยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษา
รองรับ ภายใตโครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสูสังคมและปองกันการกลับมาเสพซ้ำ
ตลอดจนการสรางเครือขายสมาชิกและชมรม To Be Number One เพื่อรวมกันรณรงคและจัดกิจกรรม
ปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดเปนเสมือนการเติมสิ่งที่ดีใหกับชีวิต เพื่อใหเกิดคานิยมของการ เปนหนึ่ง
โดยไมตองพึ่งยาเสพติด เพราะการเปนหนึ่งทุกคนเปนไดเพราะทุกคนตางมีดีอยู ในตัวเอง หากคนพบสิ่งที่
ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝกฝนและทำจนเปนผลสำเร็จได ทำแลวมีความสุข มีความ
เชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
ตามกรอบการดำเนินงานของโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีเปาหมายเพื่อมุงเอาชนะปญหายาเสพ
ติดใหไดอยางยั่งยืน และมีระบบเฝาระวังปญหา ยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการ
ปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด และเนนไปที่การรณรงคตอตานยาเสพติด การสรางภูมิคุนกันให
เยาวชนหางไกลยาเสพติด ในกลุม เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีมาตรการสำคัญคือ การสงเสริมให
สถานศึกษาเอาชนะปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน ดังคำกลาวที่วา ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ
ดังนั้น จึงจำเปนตองมีสถานที่เพื่อรับเรื่องราวรองทุกข และแกปญหาตางๆ ดวยความเปนสวนตัว
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2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. มีหองสำหรับปฏิบัติกิจกรรม To Be Number One และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
2. มีหองศูนยเพื่อนใจ To Be Number One และหองสำหรับใหคำปรึกษา
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
1. นักเรียนทุกคนสามารถใชบริการหอง เพื่อใหคำปรึกษา บำบัด แกปญหาดานตางๆ
2. นักเรียนที่เขารวมโครงการ ไดพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและความ
สนใจ เปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมอยางสรางสรรค
3. เปาหมาย
โรงเรียนมีหองสำหรับดำเนินการกิจกรรม To Be Number One กิจกรรมศูนยเพื่อใจ, กิจกรรม
เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ใหเปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมตางๆ อยาง
สรางสรรค สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม

- ออกแบบผังหอง
- จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหอง
- สรางหองตามแบบ ตกแตงหอง
- ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64

ผูรับผิดชอบ
- นางนิภาภรณ แยมศรี
- นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
- นายอิสระ ชุมศรี
- นายวิทวัส โชรัมย

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 100,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
1. คาออกแบบ เขียนแบบ
2. คาวัสดุอุปกรณในการกอสราง
3. คาแรงกอสราง
รวม

งบประมาณ นอกงบประมาณ
100,000
-

100,000

-

รวม
ไตรมาส
100,000
-

100,000

-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของความพึงพอใจตอคุณภาพ
ของหอง
ผลลัพธ (Outcomes)
- จำนวนนักเรียนที่ใชบริการหอง

ขอมูลป
ฐาน

คา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด

n/a

100

ตอบแบบสอบถาม สรุป/รายงาน
ความพึงพอใจ
ผลการแขงขัน

n/a

100

ดูจากสถิติการใช
บริการหอง

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

สรุป/รายงาน
ผลการแขงขัน
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพรองทางการเรียนรู : LD)
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 5
ลักษณะโครงการ ใหม
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางนิภาภรณ แยมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 –ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั ้น พื้ นฐาน กำหนดใหการดำเนิ นงานระบบดู แล
ชวยเหลือนักเรียนเปนนโยบายสำคัญที่จะตองขับเคลื่อนใหเกิดความเขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืน ในปการศึกษา
2553 และ ปการศึกษา 2554 ไดกำหนดใหเปนปแหงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางรอบดาน พรอมทั้ง
รณรงคใหจัดกิจกรรม เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งจากการ
จัดกิจกรรมดังกลาวทำใหโรงเรียนทราบวามีจำนวนนักเรียนที่ประสบปญหาและสมควรไดรับการบำบัด ฟนฟู
ดูแลชวยเหลือนักเรียนพิเศษอยางไร โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหคณะครู และบุคลากรโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก มีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทำแผนการเรียนรูนักเรียนพิเศษ (บกพรอง
ทางการเรียนรู : LD) อยางเปนระบบ และเพื่อใหนักเรียนนักเรียนพิเศษ ไดรับการชวยเหลือไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) นักเรียนพิเศษ (บกพรองทางการเรียนรู : LD) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนไดรับการพัฒนาทางการเรียนรู และสามารถเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพตามความสามารถและ
ความถนัดไดเต็มตามศักยภาพ ไมนอยกวารอยละ 80
2.2 ผลลัพธ ( Outcomes )
2.2.1 นักเรียนนักเรียนพิเศษ (บกพรองทางการเรียนรู : LD) ผานเกณฑการคัดเลือกเขา
ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดไดเต็มตามศักยภาพ ไม
นอยกวารอยละ 80
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนนักเรียนพิเศษ (บกพรองทางการเรียนรู : LD) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนและ
สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกอบอาชีพตามความสามารถ
และความถนัดไดเต็มตามศักยภาพ รอยละ 80 ของนักเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักเรียนพิเศษ (บกพรองทางการเรียนรู : LD) ผานเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับ
มัธยม- ศึกษาตอนปลายหรือประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดไดเต็มตามศักยภาพ รอยละ 80
ของนักเรียน
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนพิเศษ
2. ดำเนินการประเมินผลนักเรียนพิเศษ
3. ดำเนินการประชุมวางแผนงาน
คณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการ
4. ดำเนินการประชุมและประสานงาน
ครูที่ปรึกษาที่มีนักเรียนพิเศษ
5. ดำเนินการประชุมและประสานงาน
ผูปกครองที่มีนักเรียนพิเศษ
6. ออกนิเทศติดตามนักเรียนพิเศษในชั้น
เรียนและเยี่ยมบานนักเรียนพิเศษ
7. ดำเนินการสรุปผลความสำเร็จของ
นักเรียนพิเศษที่ผานการคัดเลือกเขา
ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกอบอาชีพ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.64 –ก.ย.65

ผูรับผิดชอบ
นางนิภาภรณ แยมศรีและคณะ

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบพัฒนาผูเรียน จำนวน 5,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
1 คาวัสดุ อุปกรณประชุมวางแผนงาน
คณะทำงาน ,ผูปกครอง,ครที่ปรึกษา
2 คาวัสดุ อุปกรณเอกสารแผนการเรียนรู
รายบุคคล IEP และ IIP
3 คาวัสดุ อุปกรณเอกสารรายงานผล
ความสำเร็จของนักเรียนพิเศษ และ
เอกสารนิเทศติดตามนักเรียนพิเศษ

งปม.
1,000

นอกงปม.
-

รวม
1,000

3,000

-

3,000

ไตรมาส
-

1,000

-

1,000

-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต(Outputs)รอยละนักเรียนพิเศษ(บกพรอง
ทางการเรียนรู : LD) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ไดรับการพัฒนาทางการเรียนรู และสามารถเลือก
ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพตามความสามารถ
และความถนัดไดเต็มตามศักยภาพ
ผลลัพธ (Outcomes)รอยละ นักเรียนนักเรียน
พิเศษ (บกพรองทางการเรียนรู : LD) ผานเกณฑ
การคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
หรือประกอบอาชีพตามความสามารถและความ
ถนัดไดเต็มตามศักยภาพ

ขอมูลป
ฐาน

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

n/a

80

คัดกรองและ
ประเมินผล

แบบคัดกรอง
และแบบ
ประเมินผล

n/a

80

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางเบญจรัตน ใจภพ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 - ก.ย.65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ปการศึกษา
2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ำกวาเกณฑที่กำหนด คือ 2.76 เพื่อเปนการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงตองพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเปน 3.00 และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ใหสูงขึ้นนอกจากนี้ยังเปน
การพัฒนานักเรียนตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วา “เราจะไมทิ้งเด็ กไว
หลังหอง” เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงเนนใหเกิดความเปนเลิศทาง
ดานวิทยาศาสตรใหกับผูเรียน กาวสูการเปนพลโลกที่มีศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล และการเปนโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงไดเสนอการจัดซื้อวัสดุ สารเคมีและครุภัณฑวิทยาศาสตร
เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของผูเรียน คายวิทยาศาสตรที่นักเรียนไดแสดงความสามารถศักยภาพ เรียนรู
เทคโนโลยีใหม ๆ นอกหองเรียน และสัปดาหวิทยาศาสตรที่ผูเรียนนำแนวคิด ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
มาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน และนำเสนอผลงาน แสดงศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียนใหผูชมจาก
หนวยงานภายนอกที่มาชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนเปนประจำทุกป
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อใหมีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจาก 2.76 เปน 3.00 และ
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
1. จัดทำสื่อการเรียนการสอน
ต.ค.64 - มี.ค.65
นางเบญจรัตน ใจภพ
2. สัปดาหวิทยาศาสตร
ส.ค.65
นางเบญจรัตน ใจภพ
3. ทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร
ส.ค.65– ก.ย.65
นางเบญจรัตน ใจภพ
4. ปรับหองกลุมสาระการเรียนรูฯ
ต.ค.64 - มี.ค.65
นางเบญรัตน ใจภพ
5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 290,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จำนวน 25,000 บาท รวม 315,000 บาท
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
คาวัสดุ สารเคมีและครุภัณฑวิทย ฯ
คายวิทยาศาสตร
สัปดาหวิทยาศาสตร
ปรับหองกลุมสาระการเรียนรูฯ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ปรับปรุงหองเรียนตาง
พัฒนากลุมสาระฯ(สื่อ ICT)

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูกลุมสาระเรียนรูวิทยาศาสตร

งบอุดหนุน
180,000
40,000
40,000
10,000
10,000
10,000

งบ กพร.
25,000
-

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

รวม
180,000
25,000
40,000
40,000
10,000
10,000
10,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

2.54

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

90

100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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แผนงาน/โครงการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประจำปงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษา
ลักษณะโครงการ
รหัสกิจกรรมยอย ตาม OUC
งานบริหารที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
กลุมเปาหมาย

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระคณิตศาสตร
ประจำปการศึกษา 2565
ขอที่ 3 พัฒนาและสงเสริมดานวิชาการสูความเปนเลิศ
มาตรฐาน 1 คุณภาพของผูเรียน
โครงการตอเนื่อง
……………………………………………………………………………………………………...
งานบริหารวิชาการ
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี และคณะครู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ปการศึกษา 2565
นักเรียนทุกระดับชั้น

1. หลักการและเหตุผล
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 ที่วา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ...” และในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดใหรายวิชา
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อเปนการนำความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการ
แกปญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ
และสรางสรรค นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตรเปนรายวิชาพื้นฐานที่สำคัญและจำเปนในการดำรงชีวิต
และการศึกษาตอ แตจากผลการประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาผูเรียน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2563
พบวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ยังต่ำกวาเกณฑขั้นต่ำรอยละ 50 จากการดำเนินงานอยางตอเนื่อง ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งมีผลงานที่นาพอใจระดับหนึ่ง แตควรไดรับการพัฒนาตอไป การที่ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนต่ำอาจเนื่องมาจากกิจกรรมในสถานศึกษามากเกินไปเวลาเรียนไมเพียงพอ
ขาดแคลนสื่อการเรียนรู เอกสารเพื่อคนควา แบบฝกหัดเสริมทักษะ ตลอดจนไมมแี รงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ขาดเปาหมายในการเรียน ขาดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ในที่ประชุมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เล็งเห็นวา
ควรจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตอไป
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจึงเล็งเห็นวาผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์เพื่อให
เต็มศักยภาพ โดยผานกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมคายคณิตศาสตรหรรษา กิจกรรมการแขงขันทักษะทาง
คณิตศาสตรภายในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กิจกรรมการติว O-NET กิจกรรมอบรมการใชโปรแกรม GSP
และกิจกรรมการอบรมเวทคณิต เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใหกับผูเรียน
และเพื่อเปนการจุดประกายฝน สรางเปาหมายในการเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สรางเจตคติที่ดีตอรายวิชาคณิตศาสตรตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร ครั้งที่ 12 ประจำป 2564 โดยมีวัตถุประสงค
2.1.1.1 สรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
2.1.1.2 พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
2.1.2.3 สรางคุณลักษณะที่ดีในการอยูรวมกันในคาย วินัย ความสามัคคี
การทำงานเปนทีม การมุงผลสัมฤทธิ์ การเสียสละ และการมีจิตสาธารณะ
2.1.2 จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะทางคณิตศาสตรภายในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1.2.1 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางคณิตศาสตรไดอยางเต็ม
ศักยภาพ
2.1.2.2 คนหานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรเพื่อนำนักเรียนเหลานั้นมาพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่อง
2.1.2.3 สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร
2.1.3 จัดกิจกรรมติว O-NET
2.1.3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับการสอนเสริมเพื่อเพิ่ม
ทักษะการทำขอสอบระดับชาติ O-NET ในวิชาคณิตศาสตร
2.1.3.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2.1.4 จัดกิจกรรมอบรมการใชโปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาและ
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร
2.1.4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายหองเรียนเขมขน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดรับการอบรมการใชโปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาและความคิด
สรางสรรคทางคณิตศาสตร
2.1.4.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2.1.5 จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมทักษะการคิดคำนวณการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต :
Vedic Mathematics) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2.1.5.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการอบรมสงเสริมทักษะการคิด
คำนวณการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics)
2.1.5.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนไดรับการพัฒนาเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
2.2.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
2.3.3 นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น
2.4.4 ไดแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในรายวิชาอื่น
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร ครั้งที่ 12 ประจำป 2564
3.1.1.1 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ 90 จากจำนวนนักเรียน 160 คน มีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรสูงขึ้น
3.1.1.2 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ 90 จากจำนวนนักเรียน 160 คน มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรสูงขึ้น
3.1.1.3 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ 90 จากจำนวนนักเรียน 160 คน มีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมในระดับมาก
3.1.2 จัดกิจกรรมการแขงขันทักษะทางคณิตศาสตรภายในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3.1.2.1 นักเรียนรอยละ 90 จากจำนวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม ไดเขารวมการแขงขันตาม
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ
3.1.2.2 นักเรียนรอยละ 100 จากจำนวนนักเรียนที่ไดรับรางวัลในการแขงขันไดรับเกียรติบัตร
และรางวัล
3.1.2.3 นักเรียนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
3.1.3 จัดกิจกรรมการติว O-NET
3.1.3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 อยางนอยรอยละ 90 เขารวมกิจกรรม
3.1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรระดับชาติ ONET ปการศึกษา 2564 สูงขึ้นกวาเดิม
รอยละ 5
3.1.4 จัดกิจกรรมอบรมการใชโปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาและความคิดสรางสรรค
ทางคณิตศาสตร
3.1.4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 50 คน และมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียน
เขมขนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดรับการอบรมการใชโปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาและ
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร
3.1.4.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นกวาเดิม รอยละ 5
3.1.5 จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมทักษะการคิดคำนวณการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต :
Vedic Mathematics) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
3.1.5.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 50 คน ไดรับการอบรมสงเสริมทักษะการ
คิดคำนวณการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics)
3.1.5.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นกวาเดิม รอยละ 5
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร ครั้งที่ 12 ประจำป 2564
3.2.1.1 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น
3.2.1.2 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสูงขึ้น
3.2.1.3 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับมาก
3.2.2 จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางคณิตศาสตรภายในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3.2.1.1 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดเขารวมการแขงขันตามกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
ตามศักยภาพ
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3.2.2.2 นักเรียนที่ไดรับรางวัลในการแขงขันไดรับคัดเลือกไปแขงขันในระดับที่สูงขึ้นตอไป
3.2.2.3 นักเรียนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเกินเปาหมายที่ตั้งไว
3.2.3 จัดกิจกรรมติว O-NET
3.2.3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจมาก
3.2.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรระดับชาติปการศึกษา 2562 สูงขึ้น
3.2.4 จัดกิจกรรมอบรมการใชโปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาและความคิดสรางสรรค
ทางคณิตศาสตร
3.2.4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจำนวน 50 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย หองเรียน
เขมขนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดรับการอบรมการใชโปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาและ
ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรและมีผลสัมฤทธิ์ตามโครงการในระดับมาก
3.2.4.2 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับมาก
3.2.5 จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมทักษะการคิดคำนวณการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต :
Vedic Mathematics) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
3.2.5.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 50 คน ไดรับการอบรมสงเสริมทักษะการ
คิดคำนวณการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) และมีผลสัมฤทธิ์ตามโครงการในระดับมาก
3.2.5.2 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับมาก
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.
2.
3.
4.
5.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ติดตอประสานงาน
เตรียมวัสดุอุปกรณ
ดำเนินการตามกิจกรรม
- คายคณิตศาสตร
- การแขงขันทักษะทาง
คณิตศาสตร
- การติว ONET

กันยายน 2564
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ปการศึกษา 2564
ปการศึกษา 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564

- GSP

พฤศจิกายน 2564 –
มกราคม 2565
พฤศจิกายน 2564

ผูรับผิดชอบ
กฤษณา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กฤษณา ทวีศักดิ์ ประยูร อิสระ นรินทร
ไพวรรณ วงจันทร นันทยา
คณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

- เวทคณิต
พฤศจิกายน 2564
6. นิเทศติดตาม
มกราคม - กุมภาพันธ 2565 งานวิชาการ
7. สรุปและประเมินผลโครงการ เมษายน - พฤษภาคม 2565 กนกพร กาญจนา วิทวัส
5. งบประมาณ จากเงินอุดหนุน และรายหัวหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งบ
ประมาณ
25,000

ที่
งาน/กิจกรรม
1. คายคณิตศาสตร
- คาตอบแทนวิทยากรเหมาจาย 2 วัน 1 คืน
- คาอาหาร (2 วัน 1 คืน 4 มื้อ)
- คาวัสดุอุปกรณแตละกิจกรรม และปายโครงการ
2. การแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร
10,000
- วัสดุอุปกรณในการแขงขัน
- ของรางวัล 2 ระดับ * 3 รางวัล * 7 กิจกรรม เดี่ยว คู
ทีม รวม 72 รางวัล
- คาจัดสวัสดิการคณะกรรมการตัดสิน 20 คน*10 วัน
3. การติว O-NET
- ขอใชงบบประมาณการจัดการเรียนการสอน
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการใชโปรแกรม GSP
4.1 การใชโปรแกรม GSP เบื้องตน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
- คาตอบแทนวิทยากรเหมาจาย 2 วัน
- คาอาหารกลางวัน (2 วัน 2 มื้อ 50 คน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2 วัน 4 มื้อ)
4.2 การใชโปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 10,000
ปลาย เพื่อการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร (หองเรียนเขมขนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร)
- คาตอบแทนวิทยากร 1 วัน
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง วิทยากร ครูและ
นักเรียน (1 วัน 70 คน)
- คาวัสดุ และอื่น ๆ
5. การอบรมเวทคณิต
10,000
- คาตอบแทนวิทยากร 1 วัน

นอกงบ
ประมาณ

รวม

ไตรมาส
ที่ใชงบฯ
25,000
3

10,000

4

10,000

1

10,000
1

10,000

1
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ที่

งาน/กิจกรรม
- คาอาหารกลางวัน อาหารวาง วิทยากร ครูและ
นักเรียน (1 วัน 70 คน)
- คาวัสดุ และอื่น ๆ
รวม
** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ

งบ
ประมาณ

นอกงบ
ประมาณ

รวม

ไตรมาส
ที่ใชงบฯ

65,000

6. สถานที่ดำเนินการ
- หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 321 และ 531
- หองเรียนคณิตศาสตร 542 – 547
- หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 541
7. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. คายคณิตศาสตรหรรษา
คะแนนเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร
คะแนนทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
ความพึงพอใจตอกิจกรรม
2. การแขงขันทักษะทาง
คณิตศาสตร
จำนวนผูเชารวมกิจกรรม
ผลการแขงขัน
ความพึงพอใจ
3. การติว O-NET
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรระดับชาติ
ความพึงพอใจ
4. การอบรมการใชโปรแกรม
GSP
จำนวนผูเชารวมกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์

ขอมูล
คา
ปฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมินผล

85

85

วัดเจตคติทางคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติ

85

85

85

85

วัดทักษะกระบวนการทาง แบบวัดทักษะ
คณิตศาสตร
กระบวนการ
สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถาม

350
44
85

500
70
85

บันทึก/ลงทะเบียน
จัดกิจกรรมการแขงขัน
สอบถามความพึงพอใจ

แบบลงทะเบียน
แบบสรุปผลการแขงขัน
แบบสอบถาม

21.54
19.18

23.00
21.00

ทดสอบระดับชาติ

85

85

สอบถามความพึงพอใจ

แบบทดสอบ ONET /
ผลคะแนน ONET
2562
แบบสอบถาม

40
80

100
85

บันทึก/ลงทะเบียน
ทดสอบ

แบบลงทะเบียน
แบบทดสอบ
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ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ความพึงพอใจ
5. การอบรมเวทคณิต
จำนวนผูเชารวมกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์
ความพึงพอใจ

ขอมูล
คา
วิธีวัดและประเมินผล
ปฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด
85
90
สอบถามความพึงพอใจ
50
80
85

100
85
90

บันทึก/ลงทะเบียน
ทดสอบ
สอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช
ประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบลงทะเบียน
แบบทดสอบ
แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธสถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ลักษณะโครงการ
รหัสกิจกรรมยอย ตาม OUC
งานบริหารที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
กลุมเปาหมาย

พัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ประจำปการศึกษา 2565
ขอที่ 3 พัฒนาและสงเสริมดานวิชาการสูความเปนเลิศ
ขอที่ 7 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู การผลิตสรางสรรคผลงานใหม ๆ ที่
เปนประโยชน
ขอที่ 12 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเปนครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร
มาตรฐาน 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
โครงการตอเนื่อง
……………………………………………………………………………………………………...
งานบริหารวิชาการ
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี และคณะครู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ปการศึกษา 2565
นักเรียนทุกระดับชั้น

1. หลักการและเหตุผล
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 ที่วา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ...” และในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดใหรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรเพื่อเปนการนำความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา การดำเนินชีวิต และ
ศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปนระบบและสรางสรรค นอกจากนี้วิชา
คณิตศาสตรเปนรายวิชาพื้นฐานที่สำคัญและจำเปนในการดำรงชีวิต
และการศึกษาตอ แตจากผลการประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาผูเรียน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2563 พบวา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ยังต่ำ
กวาเกณฑขั้นต่ำรอยละ 50 จากการดำเนินงานอยางตอเนื่อง ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งมีผลงานที่นาพอใจระดับหนึ่ง แตควรไดรับการพัฒนาตอไป การที่ผลสัมฤทธิ์นักเรียนต่ำ
อาจเนื่องมาจากกิจกรรมในสถานศึกษามากเกินไปเวลาเรียนไมเพียงพอ ขาดแคลนสื่อการเรียนรู เอกสารเพื่อคนควา
แบบฝกหัดเสริมทักษะ ตลอดจนไมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ขาดเปาหมายในการเรียน ขาดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
การพัฒนาสื่อการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพจะเปนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรเปนปจจัย สูความสำเร็จในดานตาง ๆ ของโรงเรียน ไมวาจะเปนดานงาน
บริหารวิชาการ ดานงานบริหารทั่วไป ดานงบประมาณ และดานงานบุคคล เพราะบุคลากรในโรงเรียนจะเปนพลังใน
การขับเคลื่อน สถานศึกษาสูคุณภาพไดตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะอยางยิง่ ครูผูสอนที่ควรไดรับการพัฒนาตนเองใน
รูปแบบทีห่ ลากหลาย เชน การแลกเปลีย่ นเรียนรู การประชุม อบรมสัมมนา การศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่เปนตนแบบ
ในเรื่องตาง ๆ
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจึงไดจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรขึ้น
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร จัดซื้อ จัดหา วัสดุฝกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และอบรมพัฒนา
บุคลากรดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูคณิตศาสตรหรือศึกษาดูงานในหัวขอเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1.1.1 จัดซื้อสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1.1.2 พัฒนาหองปฏิบัติการและจัดเก็บสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1.2 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรหรือศึกษาดูงาน
2.1.2.1 อบรมการสรางสื่อการเรียนรูคณิตศาสตรดวยโปรแกรม GSP
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่มีสื่อที่หลากหลายและทันสมัย
2.2.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร และสื่อการเรียนรู
ทางคณิตศาสตรที่หลากหลาย และมีการจัดเก็บที่เปนระบบ เปนระเบียบ
2.2.3 ครูคณิตศาสตรไดรับการพัฒนาตนเองในการสรางสื่อการเรียนรูคณิตศาสตรไดแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
2.1.1 พัฒนาสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1.1.1 จัดซื้อสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร สื่ออุปกรณการเรียนรูคณิตศาสตร
ตามความจำเปนของครูผูสอน จำนวน 20 คน จำนวนเงิน 50,000 บาท
2.1.1.2 พัฒนาหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องฉาย
ทึบแสง เครื่อง LCD Projector ติดตั้งชุดลำโพงเครื่องเสียง และจัดซื้อตูเก็บสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวนเงิน
100,000 บาท
2.1.1.3 พัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จัดทำอางลางมือ จำนวนเงิน 10,000
บาท
2.1.2 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรหรือศึกษาดูงาน
2.1.2.1 อบรมการสรางสื่อการเรียนรูคณิตศาสตรดวยโปรแกรม GSP จำนวนเงิน 25,000
บาท (ใชงบประมาณรวมกับโครงการอบรมการใชโปรแกรม GSP สำหรับนักเรียน)
2.1.2.2 อบรมการเวทคณิต จำนวนเงิน 10,000 บาท (ใชงบประมาณรวมกับโครงการ
อบรมเวทคณิตสำหรับนักเรียน)
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3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จัดซื้อสื่ออุปกรณ
3.2.1.1 จัดซื้อสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร ตามความจำเปนของครูผูสอน ครูผูสอนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก
3.2.1.2 พัฒนาหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร พัฒนาระบบ ICT และระบบเสียงจัดซื้อตู
เก็บสื่อการเรียนรูคณิตศาสตรสามารถเก็บสื่อไดอยางมีคุณภาพ
3.2.1.3 พัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใหครูปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2.2 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรหรือศึกษาดูงาน
3.2.2.1 อบรมการสรางสื่อการเรียนรูคณิตศาสตรดวยโปรแกรม GSP ครูผูเขาอบรมมี
ความพึงพอใจระดับมาก
3.2.2.2 อบรมการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย เวทคณิต ครูผูเขาอบรมมีความพึง
พอใจระดับมาก
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมดำเนินการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ติดตอประสานงาน
เตรียมวัสดุอุปกรณ
ดำเนินการตามกิจกรรม
- พัฒนาสื่อการเรียนรู
- วัสดุฝกแขงขันทักษะทาง
คณิตศาสตร
- อบรม GSP เวทคณิต หรือ
ศึกษาดูงาน
6. นิเทศติดตาม
7. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

กันยายน 2564
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
มกราคม 2564
ปการศึกษา 2564
มิถุนายน 2564
สิงหาคม 2564

กฤษณา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กฤษณา ประยูร กนกพร นรินทร
ไพวรรณ วงจันทร นันทยา
คณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565
มกราคม - กุมภาพันธ 2565
เมษายน - พฤษภาคม 2565

งานวิชาการ
กนกพร กาญจนา วิทวัส
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5. งบประมาณ จากเงินอุดหนุน และรายหัวหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งบ
ประมาณ
30,000

ที่
งาน/กิจกรรม
1. พัฒนาสือ่ การเรียนรูคณิตศาสตร
2. พัฒนาหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร สื่อ ICT
เชน computer printer LCD projector
Visual laser ชุดลำโพงขยายเสียง ฯลฯ
ตูเก็บสื่ออุปกรณ
3. พัฒนาหองกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3. อบรมพัฒนาครูสรางสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร

นอกงบ
ประมาณ

ไตรมาส
ที่ใชงบฯ
30,000
1
30,000
3

-

อบรมการสรางสื่อคณิตศาสตรดวย GSP
อบรมเวทคณิต

-

-

** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ
6. สถานที่ดำเนินการ
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 531
- หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 541

รวม

5,000
-

3
-

65,000

- หองเรียนคณิตศาสตร

7. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. พัฒนาสื่อการเรียนรูคณิตศาสตร
ความพึงพอใจ
2. วัสดุฝกทักษะทางคณิตศาสตร
ความพึงพอใจ
3. อบรมพัฒนาครู/ศึกษาดูงาน
ความพึงพอใจ

ขอมูล คาเปาหมาย
ปฐาน ตัวชี้วัด

วิธีวัดและประเมินผล

เครือ่ งมือที่ใช
ประเมินผล

85

85

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

85

85

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

85

90

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธของสพฐ.
สนองมาตรฐานของสพฐ.
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการคายภาษาอังกฤษ ล.ร.ภ. 2565( L.R.P. English Camp 2022 )
วิชาการ
โครงการตอเนื่อง (งบพัฒนาผูเรียนและงบกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ)
ขอที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ขอที่ 5
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการเขาคายภาษาอังกฤษเปนทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
นอกเหนือจากการเรียนในเวลาปกติ โดยกระบวนการดังกลาวจะสามารถเสริมเติมเต็มศักยภาพในการการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเปนการประมวลสาระการเรียนรูตรงตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักการของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีเปาหมายหลัก
คือ การพัฒนาการเรียนรูและทักษะทางภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือที่ชวยใหครูสามารถนำไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดตรงตามเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทางหนึ่งดวย
การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจน
ทักษะการคิด มุงเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะทางภาษาอยางจริงจัง โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริมการ
ปฏิสัมพันธระหวางกันของครูผูสอนและผูเรียน โดยครูผูสอนเปนผูมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะทางภาษาอังกฤษในสภาพจริงกับครูชาวตางประเทศซึ่งเปน
เจาของภาษา และเปนการใหขอมูลปอนกลับเพื่อผูเรียนจะไดนำไปเปนขอมูลในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหสูงขึ้น และการเตรียมความพรอมเขาสู
การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงไดเสนอโครงการนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับ
ระดับชั้นเรียนของตนเอง
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการใชภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เปาหมาย
ดานปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 100 คน
ดานคุณภาพ นักเรียนผูเขารวมโครงการมีความรู ทักษะทางภาษาและเจตคติตอการเรียนวิชาอังกฤษอยูใน
เกณฑที่สูงขึ้น
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กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ
/ ขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ประสานงาน/เชิญวิทยากร

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2565

งบประมาณ

พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565

-

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการอบรม
มิถุนายน 2565
4.1 คำกลาวพิธีเปดและปด
4.2 วัสดุในการเขาคาย และอื่นๆ
4.3 เกียรติบัตรและของรางวัล
5. ดำเนินการตามโครงการ
25 – 26 มิถุนายน
5.1 คาอาหารนักเรียน จำนวน 100 คน
2565
คนละ 30 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ
5.2 คาอาหาร / อาหารวางวิทยากร
จำนวน 28 คน คนละ 80 บาท / มื้อ
จำนวน 4 มื้อ
5.3 คาตอบแทน / ของทีร่ ะลึกวิทยากร
จำนวน 10 คน (เหมาจาย)
รวมทั้งสิ้น
6. ประเมินผลการดำเนินโครงการ
กรกฎาคม 2565
7. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ
นำเสนอผูบังคับบัญชา

กรกฎาคม 2565

25,000
-

ผูปฏิบัติ
นางรัมภา สุดาจันทรและคณะ
ผูอำนวยการโรงเรียน
นางสาวกนกวรรณ เรืองชาญ
และคณะ
นางสาวกนกวรรณ เรืองชาญ
และคณะ
นางรัมภา สุดาจันทรและคณะ

-

นางสาวกนกวรรณ เรืองชาญ
และคณะ
นางรัมภา สุดาจันทรและคณะ

ทรัพยากรที่ตองการ
1. ดานบุคลากร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
2. วิทยากร จำนวน 28 คน ประกอบดวย คณะครูและบุคลากรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวน 18 วิทยากรรับเชิญจากภายนอก จำนวน 10 คน
3. งบประมาณ งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและงบกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จำนวน 25,000 บาท
(สองหมื่นหาพันบาทถวน)
ระยะเวลาในดำเนินงาน
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สถานที่

บริเวณลานเอนกประสงค ศาลาธรรม สนามหนาเสาธง หองประชุมมหาชนก และอาคาร 5 โรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการรอยละ 80 มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษไดอยาง
เหมาะสมกับระดับชั้นของตนเอง
2. นักเรียนที่เขารวมโครงการ มีทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเพิ่มขึ้น
รอยละ 80
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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โครงการวันคริสตมาส
สนองกลยุทธ สพม.32
ขอที่ 2,8
สนองนโยบาย/เปาหมาย
มาตรฐานที่ 7
ผูรับผิดชอบ
นางพนาวัน แดงชาติ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
งานบริหารที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารวิชาการ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
งบประมาณ
ตามโครงการและงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมเปาหมาย
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ ผูเรียนจำเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของเจาของภาษา ดังนั้นกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงจัดงานวันคริสตมาสขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาประเพณีที่สำคัญของชาวคริสต
ทราบประวัติความเปนมาและความสำคัญของวันคริสตมาส
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสตมาส
2.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส
2.3 เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ
2.4 เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานมีความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในกิจกรรมตางๆ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 15 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,680 คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกลเคียง
และชุมชนมีแหลงเรียนรู ธรรมชาติไวศึกษา
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เขารวมกิจกรรม
3.2.2 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค มีความสุขในการรวมกิจกรรม
3.2.3 เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล
3.2.3 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความ
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
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4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ตุลาคม 2564
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2. ประชุมวางแผนงาน
พฤศจิกายน 2564
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
3. ดำเนินกิจกรรม
ตลอดปงบประมาณ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4. สรุปและประเมินผลโครงการ
30 กันยายน 2565
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
แหลงที่มาบประมาณ
1.เงินโครงการวันคริสมาสต
จำนวน 15,000 บาท
5. งบประมาณ 15,000บาท
รายการกิจกรรม
1. ตนคริสตมาสและอุปกรณตกแตง
จำนวน 5,000 บาท
3.กระดาษเกียรติบัตร
จำนวน 300 บาท
4. ของรางวัลกิจกรรมหนาเวทีวันคริสตมาส
จำนวน 2,500 บาท
5. คาเชาชุดการแสดง
5.2 การแสดงพิธีเปดวันคริสตมาส จำนวน 10 ชุด ชุดละ 300 บาท จำนวน 3,500 บาท
5.3 คาเชาชุดซานตาคลอส
จำนวน 500 บาท
6. รางวัลกิจกรรมวันคริสตมาส
6.1 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ม. 1
จำนวน 300 บาท
6.2 กิจกรรมประกวดประดิษฐหมวกวันคริสตมาส ชั้น ม. 2
จำนวน 300 บาท
6.3 กิจกรรมประกวดการดวันคริสตมาส ชั้น ม. 3
จำนวน 300 บาท
6.4 กิจกรรมประกวดกระเชาวันคริสตมาส ชั้น ม. 4
จำนวน 900 บาท
6.5 กิจกรรมประกวด snow man วันคริสตมาส ชั้น ม. 5
จำนวน 900 บาท
6.6 กิจกรรมประกวดตนคริสตมาส ชั้น ม. 6
จำนวน 900 บาท
7. ปายไวนิลวันคริสตมาส
จำนวน 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
จำนวน 15,000 บาท
6. สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
7. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใชประเมินผล
1. การจัดวันคริสตมาส
สังเกตการจัดกิจกรรม
แบบสังเกต,แบบสอบถาม
2. การแขงขันทักษะทางภาษาอังกฤษ
แบบประเมินกิจกรรม
แบบสังเกต,แบบสอบถาม
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสตมาส
8.2 นักเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส
8.3 นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ
8.4 นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในกิจกรรมตางๆ
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โครงการ
สนองกลยุทธ สพม.บร.
สนองนโยบาย/เปาหมาย
กลุมงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
กลุมเปาหมาย

วันตรุษจีน
ขอที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
เทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
แผนงานบริหารวิชาการ
นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โครงการตอเนื่อง
๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ

๑. หลักการและเหตุผล
ภาษาจีนเปนภาษาสากลลำดับที่ ๓ ที่ใชในการติดตอสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศ ผูเรียนจำเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของเจาของภาษา ดังนั้นกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงจัดงานวันตรุษจีนขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาประเพณีที่สำคัญของชาวจีน
ทราบประวัติความเปนมาและความสำคัญของวันตรุษจีน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสำคัญ และประเพณีในวันตรุษจีน
๒.๒ เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
๒.๓ เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาจีน
๒.๔ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในกิจกรรม
ตางๆ
๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ครู จำนวน ๑๘๐ คน
๓.๑.๒ นักเรียน จำนวน ๒,๗๐๙ คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกลเคียง
๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความความเปนมาของวันตรุษจีน และ
วัฒนธรรมจีน
๓.๒.๒ นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค มีความสุขในการรวมกิจกรรม
๓.๒.๓ นักเรียนเห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน
๓.๒.๔ นักเรียนรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๔. วิธีดำเนินการ
๔.๑ กิจกรรมดำเนินการ
๔.๑.๑ เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
๔.๑.๒ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
๔.๑.๓ ดำเนินกิจกรรมและ สรุปและประเมินผลโครงการ
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๔.๒ ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒. ประชุมวางแผนงาน
๓. ดำเนินกิจกรรม
๔. สรุปและประเมินผลโครงการ

๗ มกราคม ๒๕๖๕
๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา
นางสาวเสาวนีย สิงหคำ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา
นางสาวเสาวนีย สิงหคำ

5. งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
รายการกิจกรรม
๑. อุปกรณตกแตงหนาเวที
๒. ของรางวัลกิจกรรมวันตรุษจีน
๓. กระดาษเกียรติบัตร
๔. คาเชาชุดการแสดง
๔.๑ การแสดงพิธีเปดวันตรุษจีน จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๔๐๐ บาท
๕. ปายไวนิลวันตรุษจีน
รวมทั้งสิ้น
** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ
6. สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
7. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. ครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังเกตการณจัดกิจกรรม
รัชดาภิเษก ไดรับความรูความเขาใจ แบบประเมินกิจกรรม
ในเทศกาลวันตรุษจีน และรวม
กิจกรรมอยางมีความสุข

จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน)

เครื่องมือที่ใชประเมินผล
แบบสังเกต,แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา ความสำคัญ และประเพณีในวันตรุษจีนในระดับ
ดี
8.2 นักเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนในระดับดี
8.3 นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาจีนและความสนใจเพิ่มมากขึ้น
8.4 นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในกิจกรรมในระดับดี
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โครงการ
สนองกลยุทธ สพม.32
สนองนโยบาย/เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
งานบริหารที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
กลุมเปาหมาย

แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ
ขอที่ 2,8
มาตรฐานที่ 7
นางสาวสุภาพร พวงประโคน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมบริหารวิชาการ
โครงการตอเนื่อง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ตามโครงการและงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ ผูเรียนจำเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของเจาของภาษา ดังนั้นกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงจัดกิจกรรมแขงทักษะขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาประเพณีที่สำคัญของชาวคริสต
ทราบประวัติความเปนมาและความสำคัญของวันคริสตมาส
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสตมาส
2.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส
2.3 เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ
2.4 เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในกิจกรรม
ตางๆ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 157 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,680 คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกลเคียง
และชุมชนมีแหลงเรียนรู ธรรมชาติไวศึกษา
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เขารวมกิจกรรม
3.2.2 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค มีความสุขในการรวมกิจกรรม
3.2.3 เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล
3.2.3 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความ
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
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4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ตุลาคม 2564
2. ประชุมวางแผนงาน
พฤศจิกายน 2564
3. ดำเนินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
4. สรุปและประเมินผลโครงการ
30 กันยายน 2565
แหลงที่มาบประมาณ
1.กิจกรรมแขงขันทักษะ
5. งบประมาณ 13,000บาท
6.รายการกิจกรรม
รางวัลกิจกรรมแขงขันทักษะ
6.1 กิจกรรมประกวดรองเพลงม. ตน ชาย/หญิง
6.2 กิจกรรมประกวดรองเพลงม. ปลาย ชาย/หญิง
6.3 กิจกรรมแขงขัน spelling be
ม.ตน
6.4 กิจกรรมแขงขัน spelling be
ม. ปลาย
6.5 กิจกรรมแขงขัน Quit
ม. ตน
6.6 กิจกรรมแขงขัน Quit
ม. ปลาย
6.7 กิจกรรมแขงขัน Crossword
ม. ตน
6.8 กิจกรรมแขงขัน Crossword
ม. ปลาย
7. ปายไวนิลวันคริสตมาส
8 .กระดาษเกียรติบัตร
รวมทั้งสิ้น (หมื่นสามพันสามพันถวน)
** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ
6. สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
7. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1 การแขงขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

วิธีวัดและประเมินผล
แบบประเมินกิจกรรม

จำนวน 13,000 บาท

จำนวน 1800 บาท
จำนวน 1800 บาท
จำนวน 900 บาท
จำนวน 900 บาท
จำนวน 900 บาท
จำนวน 900 บาท
จำนวน 900 บาท
จำนวน 900 บาท
จำนวน 2,000 บาท
จำนวน 1000 บาท
จำนวน 13,000 บาท

เครื่องมือที่ใชประเมินผล
แบบสังเกต,แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสตมาส
8.2 นักเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูจากการแขงขันทักษะ
8.3 นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ
8.4 นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในกิจกรรมตางๆ
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โครงการ
หองปฏิบัติการทางภาษา
สนองกลยุทธ สพม.32
ขอที่ 2,8
สนองนโยบาย/เปาหมาย
มาตรฐานที่ 7
ผูรับผิดชอบ
นางรัมภา สุดาจันทร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
งานบริหารที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารวิชาการ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
งบประมาณ
ตามโครงการและงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมเปาหมาย
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ ผูเรียนจำเปนตองเรียนรูโดยผานทางเทคโลโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูผานการใชหองปฏิบัติการทางภาษา
2.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาภาษาตางประเทศดวยตนเองตนเอง
2.3 เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 157 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,780 คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกลเคียง
และชุมชนมีแหลงเรียนรู ธรรมชาติไวศึกษา
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดใชหองปฏิบัติการทางภาษา
3.2.2 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค มีความสุขในการรวมกิจกรรม
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
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4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ตุลาคม 2564
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2. ประชุมวางแผนงาน
พฤศจิกายน 2564
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
3. ดำเนินกิจกรรม
ตลอดปงบประมาณ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4. สรุปและประเมินผลโครงการ
30 กันยายน 2565
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
5. งบประมาณ 30,000 บาท
รายการกิจกรรม
1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ จำนาวน 20 เครื่อง เครื่องละ 13900
2. โตะคอมพิวเตอร จำนวน 20 ตัว ตัวละ 1000
3. อุปกรณสายไฟ
รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถวน) จำนวน 30,000 บาท
** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ
6. สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
7. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใชประเมินผล
1. หองปฏิบัติการทางภาษา
สังเกตการจัดกิจกรรม
แบบสังเกต,แบบสอบถาม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินกิจกรรม
แบบสังเกต,แบบสอบถาม
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสตมาส
8.2 นักเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส
8.3 นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ
8.4 นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในกิจกรรมตางๆ
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โครงการ
แผนงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
สนองกลยุทธ

สนองมาตรฐาน
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
กลุมเปาหมาย

มัคคุเทศกนอย (ภาษาจีน)
วิชาการ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลยุทธ ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริมความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรู
กลยุทธที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการ
พัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่น
ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
โครงการใหม
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๑๐ จำนวน ๔๕ คน

๑. หลักการและเหตุผล
ด ว ยเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญัต ิ การศึก ษาแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ ที่วา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ”
และในหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดใหน ักเรีย นไดน ำความรู ทั กษะและ
กระบวนการทางวิชาการไปใชในการแกปญหา การดำเนินชีวิต และศึกษาตอ และมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา
ตองเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษาในเรื่องตาง ๆ ตลอดจนความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมีความสุข เปน
การเรียนรูที่มุงพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพื่อคนพบ และใชศักยภาพของตน
เพื่อเตรียมตัวประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับตนเอง รูจักวิธีเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตเหมาะสม สามารถ
พึ่งตนเองและเลี้ ยงตนเองไดอยางพอเพี ยงแกอัตภาพ ภาษาจีนเปนภาษาสากลลำดั บ ที ่ ๒ ที่ใชในการ
ติดตอสื่อสารทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ผูเรียนจำเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม และประเพณีของเจาของภาษา ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะภาษาจีน และสงเสริมประสบการณ
เกิดทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต จึงไดจัด
โครงการมัคคุเทศกนอย (ภาษาจีน) ขึ้น
๒. วัตถุประสงค เพื่อ
๒.๑ กระตุนใหนักเรียนสรางเปาหมายในการเรียน
๒.๒ ฝกทักษะภาษาจีน
๒.๓ สงเสริมประสบการณ เกิดทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดและ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
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๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
๓.๒.๑ มีผูเขารวมโครงการตามจำนวนตามเปาหมายอยางนอยรอยละ ๙๐
๓.๒.๒ ผูเขารวมโครงการจำนวนรอยละ ๗๕ มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก
๓.๒.๓ ผูเขารวมโครงการจำนวนรอยละ ๗๕ มีทักษะภาษาจีน ในระดับมาก
๓.๒.๔ ผูเขารวมโครงการจำนวนรอยละ ๗๕ มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ในระดับมาก
๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผูเขารวมโครงการไดเขารวมกิจกรรมอยางเต็มศักยภาพ
๓๒.๒ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก
๓.๒.๓ ผูเขารวมโครงการมีเปาหมายในการศึกษาตอในรายวิชาภาษาจีนสูงขึ้น
๓.๒.๔ ผูเขารวมโครงการมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตสูงขึ้น
๔. วิธีดำเนินการ
๔.๑ กิจกรรมดำเนินการ
๔.๑.๑ เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
๔.๑.๒ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
๔.๑.๓ ดำเนินกิจกรรม
๔.๑.๔ สรุปและประเมินผลโครงการ
๔.๒ ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

๑.
๒.
๓.
๔.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

พฤศจิกายน ๒๕๖๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ธันวาคม ๒๕๖๕
ธันวาคม ๒๕๖๕

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

๕. งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
ที่
งาน/กิจกรรม

รายจายตามหมวดเงิน
รวม
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ
๑. คาวิทยากร
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒. คาบำรุงสถานที่
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓. คาอาหารกลางวัน ครู นักเรียน วิทยากร
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓. คาน้ำมันเชื้อเพลิง และคาคนขับรถ
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔ คาวัสดุ (ปายไวนิล ของที่ระลึกวิทยากร
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
เกียรติบัตร ฯลฯ)
รวม
๑๐,๐๐๐
** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ
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๖. สถานที่ดำเนินการ
- วัดปาละหานทราย วัดโพธิ์ และหินหลุมกุมพระลักษณ (อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย)
- วนอุทยานแหงชาติปราสาทหินพนมรุงและปราสาทเมืองต่ำ (อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย)
๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
๒. ผูเขารวมโครงการมีเปาหมายในการเรียน
๓. ผูเขารวมโครงการมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

วิธีวัดและประเมินผล
การสอบถาม
การสอบถาม
สังเกต สอบถาม
สัมภาษณ

เครื่องมือที่ใชประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
แบบสังเกต แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ นักเรียนที่เขารวมโครงการมีเปาหมายในการเรียน
๘.๒ นักเรียนไดแนวทางในการศึกษาตอโรงเรียน
๘.๓ นักเรียนไดแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตกระตุนใหนักเรียนสรางเปาหมายในการเรียน
๒.๒ ฝกทักษะภาษาจีน
๒.๓ สงเสริมประสบการณ เกิดทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดและ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพม.๓๒
โยบาย/เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
กลุมเปาหมาย

โครงการปรับภูมิทัศนหองกลุมสาระภาษาตางประเทศ
บริหารงานงบประมาณและงานบุคคล
ขอที่ ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นโยบายขอที่ ๕
นางหัทยา มีพวงผลและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โครงการใหม
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียน การจัดสภาพแวดลอมที่ดี การพัฒนาสงเสริม การปลูกฝง คุณธรรม
วัฒนธรรม และคานิยมที่ถูกตอง โดยเฉพาะการบริการแกผูรับบริการที่ทำใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสูการพัฒนา
ดานการเรียนรูตาง ๆ การกระตุนใหเด็กเกิดทักษะและกระบวนการที่ดีในการเลือกซื้อ การจัดสภาพแวดลอมที่ดี
ก็มีสวนทำใหสุขภาพรางกายแข็งแรงและนำไปสูการเรียนที่ดีขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ บุคลากรงานบุคลากรและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกภูมิทัศนในการทำงานที่ดี
ขึ้น
๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
๓.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
๓๒.๒ บุคลากรรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ มีบรรยากาศที่เสริมสรางและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
๔. วิธีดำเนินการ
๔.๑ กิจกรรมดำเนินการ
๔.๑.๑ เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
๔.๑.๒ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
๔.๑.๓ ดำเนินกิจกรรม
๔.๑.๔ สรุปและประเมินผลโครงการ
๔.๒ ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมวางแผนงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๖๔

งานบุคลากร

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งานบุคลากร
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๓. ดำเนินกิจกรรม
-จัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ
- จัดทำปายชื่อบุคลากรคร
-จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
- จัดซื้อตูจัดเก็บอุปกรณการ
แสดง
๔. สรุปและประเมินผลโครงการ

ธันวาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔
มกราคม ๒๕๖๕
มกราคม ๒๕๖๕
มกราคม ๒๕๖๕
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งานบุคลากร

งานบุคลากร

๕. งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
- งบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป
ที่
๑.

รวม

งาน/กิจกรรม
- จัดซื้อบอรดและปาย
ประชาสัมพันธ
- จัดทำปายชื่อบุคลากรครู
- -จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
- จัดทำปายขอมูลสารสนเทศ
-ตูจัดเก็บอุปกรณ
-

จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
รายจายตามหมวดเงิน
รวม
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑.๐๐๐

๕,๐๐๐
๕๐๐๐

๑.๐๐๐
๕,๐๐๐
๑.๐๐๐
๕๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

** ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ
๖. สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใหและ
รับบริการ
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ มีภูมิทัศนที่ดีในการปฏิบัติงาน

วิธีวัดและประเมินผล
การสอบถาม ,การสัมภาษณ

เครื่องมือที่ใชประเมินผล
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
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โครงการ
สนองกลยุทธ สพม.บุรีรัมย

วันทานาบาตะ
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
เทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองนโยบาย/เปาหมาย
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลุมงานที่รับผิดชอบ
แผนงานบริหารวิชาการ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวจิตมุทิตา แกวมุกดา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
งบประมาณ
งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมเปาหมาย
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
1. หลักการและเหตุผล
ภาษาญี่ปุนเปนภาษา ที่สำคัญอีกหนึ่งภาษาในประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ ผูเรียนจำเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของเจาของภาษา ดังนั้นกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงจัดงานวันทานาบาตะขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาประเพณีที่สำคัญของชาวญี่ปุน
ทราบประวัติความเปนมาและความสำคัญของวันทานาบาตะ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของวันทานาบาตะ
2.2 เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรมวันทานาบาตะ
2.3 เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาญี่ปุน
2.4 เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในกิจกรรม
ตางๆ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 165 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,709 คน และครู
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความความเปนมาของวันทานาบาตะ และ
วัฒนธรรมญี่ปุน
3.2.2 นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค มีความสุขในการรวมกิจกรรม
3.2.3 นักเรียนเห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีตอภาษาญี่ปุน
3.2.4 นักเรียนรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
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4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

21 มกราคม 2565
28 มกราคม 2565
5 กุมภาพันธ 2565
9 กุมภาพันธ 2565

นางสาวจิตมุทิตา แกวมุกดา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวจิตมุทิตา แกวมุกดา

5. งบประมาณ 10,000 บาท (งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
รายการกิจกรรม
1. อุปกรณตกแตงสถานที่
จำนวน 2,500 บาท
2. ของรางวัลกิจกรรมวันทานาบะตะ
จำนวน 2,500 บาท
3. กระดาษเกียรติบัตร
จำนวน 500 บาท
4. คาเชาชุดการแสดง
4.1 การแสดงพิธีเปดวันทานาบาตะ จำนวน 5 ชุด ชุดละ 400 บาท จำนวน 2,000 บาท
5. ปายไวนิลวันทานาบาตะ
จำนวน 2,500 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน)
6. สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
7. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. ครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังเกตการณจัดกิจกรรม
รัชดาภิเษก ไดรับความรูความเขาใจ แบบประเมินกิจกรรม
ในเทศกาลวันทานาบาตะ และรวม
กิจกรรมอยางมีความสุข

เครื่องมือที่ใชประเมินผล
แบบสังเกต,แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา ความสำคัญ และประเพณีในวันทานาบาตะ
ในระดับดี
8.2 นักเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรมวันทานาบาตะในระดับดี
8.3 นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาญี่ปุนและความสนใจเพิ่มมากขึ้น
8.4 นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสมในกิจกรรมในระดับดี
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.63 – ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อยูในเกณฑที่ต่ำ คือ 2.35 ยังไมเปนที่นาพอใจและมีความจำเปนตองแกไขปรับปรุง เพื่อใหนักเรียนไดรับ
การพั ฒ นาที ่ ด ี ข ึ ้ น สมบู ร ณ แ บบขึ้ น โดยเฉพาะกระบวนการที ่ น ำไปสู  ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสื่อการเรียนการสอน การสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การระดมสรรพกำลังที่มีอยูในทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดานเพื่อสนองตอนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ใหสูงขึ้นเปนผลสัมฤทธิ์คือ 2.85
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อใหมีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาระฯ
ต.ค.63 – ก.ย.64 นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร
2. จัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษดวยจักรยาน
ต.ค.63 – ก.ย.64
นางเขมมิกา เอี่ยมสะอาด
3. จัดกิจกรรมตอบปญหาวิชาการ
ต.ค.63 – ก.ย.64
นางสาวบวรลักษณ กะการดี
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 152,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งบอุดหนุน
30,000
ั ฑการศึกษา
1 คาวัสดุ สื่อ ครุภณ
112,010
2 คาอาหารนักเรียนระดับ ม. 1 ทองเที่ยว
เชิงอนุรักษดวยจักรยาน
10,000
3 ตอบปญหาวิชาการภายในโรงเรียน
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ ฯ

งบ กพร.

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

รวม
30,000
112,010

ไตรมาส
-

10,000

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการยกระดับการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,2
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 – ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยอยูในเกณฑที่ต่ำ คือ 2.33
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นเปน 2.67 กลุมสาระเรียนรูภาษาไทยจึงตองพัฒนากระบวนการเรียนรู ใน
ปจจุบันเพื่อจะไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ใหสูงตามโครงการหรือโครงงานที่มีความจำเปนที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูทั้งประสบการณทางตรงหรือทางออม ตลอดจนไดทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเปนตัว
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูความสามารถและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อใหมีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจาก 2.33 เปน 2.67
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1.วันสุนทรภูและวันภาษาไทย
2. คายวรรณกรรม
3. สงเสริมเพิ่มรูภาษาไทย
4. แขงทักษะภาษาไทย

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65
พ.ย.64 - ก.ย.65
ธ.ค.64- ก.ค.65
ต.ค.64 - ก.ย.65

ผูรับผิดชอบ
นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย
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5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 65,000 บาท
งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 105,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
60,000
25,000
1 วันสุนทรภูและวันภาษาไทย
2 คายวรรณกรรม
3 สงเสริมเพิ่มรูภาษาไทย
4 แขงทักษะภาษาไทย
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระเรียนรูภาษาไทย

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

รวม
85,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

92

93

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพทางดานกีฬา
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,6
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายอำนาจ ศิลปกษา
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 - ก.ย.65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เปนการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของประเภท
กีฬาและกรีฑาแตละประเภท ใหเกิดความตอเนื่องตั้งแตระดับโรงเรียน ระดับกลุมสหวิทยาเขต ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)นักเรียนที่สนใจ มีความถนัดดานกีฬาและกรีฑาแตละประเภทไดรับการ
สงเสริมพัฒนาทักษะดานกีฬาและกรีฑาใหเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.2565
2.2ผลลัพธ (Outcomes)นักกีฬา และนักกรีฑาแตละประเภทผานการคัดเลือก และชนะการ
แขงขันในระดับกลุม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศที่เปนตัวแทน
เพิ่มขึ้นและมีสถิติที่สูงขึ้นกวาเดิม
3. เปาหมาย
นักเรียนผานการคัดเลือกเปนตัวแทนระดับภาคและสรางชื่อเสียงใหกับทางโรงเรียน
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. กีฬาภายใน คายพัฒนาศักยภาพดานกีฬา
2. ฟุตบอลประเพณี “รัชดาคัพ”
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณดานกีฬา

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. – ก.พ. 65
พ.ย. – ธ.ค. 64
ม.ค. - ก.ย. 65

ผูรับผิดชอบ
ครูในกลุมสาระฯ
ผูฝกสอนกีฬา กรีฑา
ครูในกลุมสาระฯ

5. งบประมาณ
งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 135,000 บาท และงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 230,000
บาท รวม 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 กีฬาภายใน
230,000 230,000
2 ฟุตบอลประเพณี “รัชดาคัพ”
15,000
15,000
3 วัสดุอุปกรณดานกีฬา
120,000
120,000
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานกีฬาแตละประเภทสูงขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของนักเรียนที่ผานการแขงขันคัดเลือก
กีฬาแตละประเภทในระดับภาคสูงขึ้น

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

n/a

10

ผลการแขงขันแต แบบรายงานผล
ละระดับ
การแขงขัน

n/a

10

ผลการแขงขัน
ระดับภาค

แบบรายงานผล
การแขงขัน
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โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ใสใจวัฒนธรรมตางชาติ
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 7
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายสุพจน วิชัด และคณะ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 - ก.ย.65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะอยูในเกณฑที่ต่ำ คือ 2.92
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นเปน 3.00 เพื่อเสริมสรางและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ โดยมุงเนนใหนักเรียนไดมีทักษะ ประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติ ซึ่งจะทำใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชากลุมสาระศิลปะสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อใหมีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะจาก 2.92 เปน 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
2. ทักษะความสามารถทางศิลปะ
3. นิทรรศการทางศิลปะ

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65

ผูรับผิดชอบ
นายอำนาจ ตอบกิตติกุล

ส.ค. – ก.ย.65
ส.ค. 65

นายอำนาจ ตอบกิตติกุล
นายอำนาจ ตอบกิตติกุล

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 30,000 บาท
งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 55,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนคาวัสดุ สื่อ
30,000
2 คายนิทรรศการศิลป
25,000

รวม
30,000
25,000

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระเรียนรูศิลปะ

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

88
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ใสใจวัฒนธรรมตางชาติ
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะ (ดนตรีสากล)
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 7
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายมานพ ทองคำ และคณะ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 - ก.ย.65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ งานดนตรีสากล ไดสงเสริมใหมีวงโยธวาฑิต วงดนตรีลูกทุง วงดนตรีสตริง
และวงดนตรีโฟลคซอง เพื่อเปนการสงเสริมทักษะความสามารถทางดานดนตรีสากลแกผูเรียน และเนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ดนตรีสากล) อยูในเกณฑที่ต่ำ คือ 2.91 เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นเปน 3.00 การเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล และการสงเสริมทักษะดานดนตรีมี
ความจำเปน ตองเนนใหผูเรียนมีการฝกทักษะ หรือประสบการณตรง เพื่อนำไปสูการพัฒนาและปรับสภาพการ
ดำรงชีวิตประจำวันได ตลอดทั้งทำใหการเรียนกาสอนมีประสิทธิภาพ และทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อใหมีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรีสากล)
3. เปาหมาย
3.1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรีสากล) จาก 2.91 เปน 3.00
3.2 นักเรียนมีทักษะทางดานดนตรีสากล สรางผลงานเปนที่ภาคภูมิใจแกโรงเรียนและชุมชน
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดคายสงเสริมทักษะความสามารถ
ทางดนตรีสากลและคอมโบ
2. สงเสริมทักษะวงดนตรีโฟลคซอง
3. ซอมบำรุงเครื่องดนตรี
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.64 -ก.ย.65

ผูรับผิดชอบ
นายเดชา กัญญาโภค

ต.ค.64 -ก.ย.65
ต.ค.64 -ก.ย.65
ต.ค.63 -ก.ย.64

นายมานพ ทองคำ
นายศักดิ์ศรี ดวงมาเกิด
นายมานพ ทองคำ
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
40,000
40,000
1 จัดคายวงดนตรีลูกทุงคอมโบ คาชุด
แดนซเซอร คาวิทยากร วัสดุอุปกรณ
ประกอบการแสดง
40,000
40,000
2 พัฒนาปรับปรุงหองดนตรี
20,000
20,000
3 ซอมเครื่องดนตรี
20,000
20,000
4 คาวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ (ดนตรีสากล) เพิ่มขึ้น
2. มีวงโยธวาฑิต วงดนตรีลูกทุง วงดนตรี
สตริง และวงโฟลคซอง ประจำโรงเรียน
ผลลัพธ (Outcomes)
1. รอยละของผูเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูกลุมสาระเรียนรูศิลปะ (ดนตรีสากล)
2. วงโยธวาฑิต วงดนตรีลูกทุง วงดนตรีสตริง
และวงโฟลคซอง สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
และชุมชน

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
91

91

92

92

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา
การจัดกิจกรรม
ทางดนตรีสากล

แบบทดสอบ

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา
การจัดกิจกรรม
ทางดนตรีสากล

แบบทดสอบ

รางวัล และการ
บริการสังคม

รางวัล และการ
บริการสังคม
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โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ใสใจวัฒนธรรมตางชาติ
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุมวิชานาฏศิลปไทย
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 7
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแกว
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 -ก.ย.65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปไทย) อยูในเกณฑที่
ต่ำ คือ 3.00 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นเปน 3.50 การเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทยมีความจำเปนตอง
เนนใหผูเรียนมีการฝกทักษะ หรือประสบการณตรง เพื่อนำไปสูการพัฒนาและปรับสภาพการดำรงชีวิต
ประจำวันได ตลอดทั้งทำใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)เพื่อใหมีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ผลลัพธ ( Outcomes ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปไทย)
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปไทย) จาก 3.00 เปน 3.50
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
พัฒนาการเรียนนาฏศิลปไทย
จัดซื้อเครื่องแตงกายนาฏศิลป
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาหองปฏิบัติงานนาฎศิลป

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ต.ค.64 -ก.ย.65
ต.ค.64 -ก.ย.65
ต.ค.64 -ก.ย.65
ต.ค.64 -ก.ย.65

ผูรับผิดชอบ
นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแกว
นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแกว
นางสาวลภัสรดา สมานสารกิจ
นางสาวรัชวิน โปรงสูงเนิน
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 59,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบ งบอุดหนุน งบ กพร.
ฯ
1. พัฒนาการเรียนนาฏศิลปไทย
10,000
2. จัดซื้อเครื่องแตงกายนาฏศิลป
50,000
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5,000
4. พัฒนาหองปฏิบัติงานนาฎศิลป
10,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปไทย) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปไทย)

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

รวม

ไตรมาส

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

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตร
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 2,8
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc 168
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายคมกฤษณ เจียมทิพย
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64 - ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ(เกษตร) อยูในเกณฑที่
ต่ำ คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นเปน 3.00 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาเกษตรจึงเปน
สิ่งจำเปนตอการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งประสบการณทางตรงหรือทางออม
ตลอดจนทั้งไดคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเปนตัวสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูความสามารถและอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลลัพธ (Outcomes) เพื่อใหมีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ (เกษตร) จาก 2.86 เปน 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำสื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตร
2. ทักษะความสามารถทางเกษตร

ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. 64 และ มี.ค. 65 นายคมกฤษณ เจียมทิพย
ต.ค.-ธ.ค.64
นายคมกฤษณ เจียมทิพย

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 20,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 คาวัสดุ อุปกรณ สื่อวิชาเกษตร
20,000
2 คาวัสดุฝกทักษะทางเกษตร
-

รวม
20,000
-

ไตรมาส
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ (เกษตร) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระเรียนรูการงานอาชีพ (เกษตร)

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

2.86

3.00

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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100

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการฝกทักษะอยางสรางสรรค สูผูประกอบการอยางมืออาชีพ
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาขาคหกรรม
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 4
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ใหม
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคหกรรม)
ผูรับผิดชอบ นางสาวพัชรี โคแสงรักษา นางสาวจันทรเพ็ญ ชาภักดี
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรูงานคหกรรมเนนการเรียนรูพื้นฐานการทำอาหารประเภทตางๆเพื่อใหนักเรียนรูการ
ทำอาหารของทองถิ่น ของประเทศ และตางประเทศ เปนการปลูกฝงความภาคภูมิใจในศิลปะการประกอบ
อาหารใหเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค และสามารถนำไปพัฒนา
การทำขนมเปนการปูพื้นฐานอาชีพเพื่อการมีงานทำใหนักเรียนไดในอนาคตอีกทางหนึ่ง ซึ่งเปนการ
เรียนรูทั้งดาน การทำธุรกิจ การทำตลาด การจำหนาย ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรูที่ได ไปประกอบอาชีพใน
อนาคตไดจริง จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษานโยบาย มาตรการ กลไก และการสงเสริมการเปนผูประกอบการรุนเยาว
2. เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพที่สุจริตรับผิดชอบตอสังคม และพัฒนาตนเองสูการเปน
ผูประกอบการรุนเยาว
3. เพื่อใหเด็กสามารถนำความรูความเขาใจการประกอบอาชีพไปแขงขันการทำงาน ประกอบอาชีพ
อันกอใหเกิดรายไดตอไป
3. เปาหมาย
1. นักเรียนระดับชั้นม.3
2. ครูผูเกี่ยวของ
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
คหกรรม
2. ทักษะความสามารถทางคหกรรม

จำนวน 40 คน
จำนวน 5 คน
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการ
ต.ค. 64 และ มี.ค.65 นางสาวพัชรี โคแสงรักษา
ต.ค.-ธ.ค.64

นางสาวพัชรี โคแสงรักษา
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 30,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 ฝกอบรมสงเสริมทักษะอาชีพการทำเคก
10,000
คุกกี้ขนมปง
2 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม
10,000
(อาหารและขนมไทย)
3 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาหคกรรม
10,000
(งานประดิษฐ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนสามารถผลิตสินคาเพื่อจำหนายได
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูเรียนจุดประสงคตามโครงการ

ขอมูลป คาเปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

รวม
10,000

ไตรมาส
-

10,000

-

10,000

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

ผลิตภัณฑ

ภาคปฏิบัติ

91

92

มีการจำหนาย
สินคา

ผลิตภัณฑ
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โครงการฝกทักษะอยางสรางสรรค สูผูประกอบการอยางมืออาชีพ
กิจกรรม พัฒนการเรียนการสอนกลุม สาขาพาณิชยกรรม
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 4
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานพาณิชยกรรม
ผูรับผิดชอบ นางชลธิชา หลาบนอก นายนคร สะเทินรัมย
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน-มกราคม 2565
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การคมนาคม การติดตอสื่อสารตาง ๆ ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตของ
มนุษยใหมี การเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ฉะนั้นการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา ทันตอการเปลี่ยน
ดังกลาวขางตน จึงเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่ง ในการจัดทำโครงการ กรวด-ทราย สานสัมพันธ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จึงมีความจำเปนในการสรางเครือขายกลุมโรงเรียน ซึ่ง
เปนทางเลือกหนึ่งเพื่อแกไขปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ใหเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งเปนประโยชน
ในการจัดทำนโยบายเพื่อสงเสริมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนมีเครือขายการเรียนรูแลกเปลี่ยน ทักษะและกระบวนการทางวิชาชีพ
2. เพื่อประสานการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
บรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ (พาณิชยกรรม)
3. เปาหมาย
เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูแลกเปลี่ยนทักษะกระบวนการทางวิชาชีพ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1- 3
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมกรวด – ทราย สานสัมพันธ
2. พัฒนาบุคลิกภาพสูงานอาชีพ
3. สรางผูประกอบการรุนใหม
4. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
5. สัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ย.64 - ม.ค.65
พ.ย.64-ม.ค.65
พ.ย.64-ม.ค.65
พ.ย.64-ม.ค.65

ผูรับผิดชอบ
นางชลธิชา หลาบนอก
นายนคร สะเทินรัมย
นางชลธิชา หลาบนอก
นายนคร สะเทินรัมย
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 45,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 จัดกิจกรรมกรวด – ทราย สานสัมพันธ
10,000
2 พัฒนาบุคลิกภาพสูงานอาชีพ
10,000
3 สรางผูประกอบการรุนใหม
10,000
4 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
5,000
5 สัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ
10,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
เพื่อใหนักเรียนมีเครือขายการเรียนรู
แลกเปลี่ยน ทักษะและกระบวนการทาง
วิชาชีพ
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูเรียนจุดประสงคตามโครงการ

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รวม
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

91

92

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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โครงการฝกทักษะอยางสรางสรรค สูผูประกอบการอยางมืออาชีพ
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนกลุมวิชาคอมพิวเตอร
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 4
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.64-ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร) อยูในเกณฑที่ต่ำ คือ 2.86 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นเปน 3.00 การพัฒนาการเรียนการ
สอนจึงเปนปจจัยสำคัญที่มุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใหรูจักศึกษาและคนควาดวยตนเองจากสื่อการเรียนที่
หลากหลายและเพื่อใหผูเรียนมีความสนใจ สามารถนำทักษะวิชาคอมพิวเตอรไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คอมพิวเตอร) ใหสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลลัพธ (Outcomes) เพื่อใหมีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
3. เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
จาก 2.86 เปน 3.00
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ปรับปรุงและติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
2. จัดซื้อชุดเรียนรูไมโครคอนโทรลเลอร

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค.64 -ก.ย. 65
ต.ค.64 -ก.ย. 65

ผูรับผิดชอบ
นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย
นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว 90,000 จำนวน
งบประมาณจาก งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 ปรับปรุงและติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
15,000
2 จัดซื้อชุดเรียนรูไมโครคอนโทรลเลอร
90,000
-

105,000 บาท
รวม ไตรมาส
15,000
90,000
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร) เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสูความเปนเลิศ กลุมบริหารงานงบประมาณ
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64 – ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนไดแบงการบริหารออกเปน 4 กลุมงาน ซึ่งประกอบไปดวย
กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุมบริหารทั่วไป และกลุมบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้
เพื่อใหแตละกลุมงานไดบริหารไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรรี ัมยโดยผานความรับผิดชอบของหัวหนาสถานศึกษา
การบริหารตามนโยบายดังกลาวจะบรรลุหรือประสพผลสำเร็จหรือไม จึงเปนเรื่องที่ทางโรงเรียน
จะตองจะตองมีการกำหนดงาน โครงการ กิจกรรม ใหสอดคลองกับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนสูการปฏิบัติแก
บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผูปฏิบัติ
ดวยความจำเปนดังกลาวกลุมบริหารงานงบประมาณ ซึ่งเปนกลุมงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการ
วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดการจัดสรรจนไปสูการปฏิบัติและ
บรรลุหรือประสพผลสำเร็จตามนโยบาย จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสูความเปนเลิศ
2. วัตถุประสงค
ผลผลิต ( Outputs ) เพื่อกำหนดงานในกลุมบริหารงานงบประมาณไปสูการปฏิบัติตามกรอบงาน
ของกลุมบริหารงานงบประมาณ
ผลลัพธ ( Outcomes ) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตางๆในกลุมบริหารงานงบประมาณ เพื่อ
สนองนโยบาย
3. เปาหมาย
การบริหารงานของกลุมบริหารงานงบประมาณสามารถดำเนินงานบรรลุตามนโยบายและเปาหมาย
ของโรงเรียน
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1.พัฒนางานสาธารณูปโภค
ต.ค. 64 – ก.ย. 65
2. พัฒนางานยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง) ต.ค. 64 – ก.ย. 65
3. พัฒนาสำนักงานบริหารงบประมาณ
ต.ค. 64 – ก.ย. 65
4. พัฒนางานนโยบายและแผนงาน การเงิน ต.ค. 64 – ก.ย. 65
และบัญชี

ผูรับผิดชอบ
นางวิไลพร สุขประเสริฐ
นางรัสรินทร แพรงสุวรรณ
นายธงชัย ดียิ่ง
นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร
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5. สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน
7. พัฒนางานระดมทรัพยากร
8. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
9. พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม

น.ส.ไพวรรณ ศักดิ์สุระ และ
คณะ

5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 1,545,400 บาท
งบบำรุงการศึกษา จำนวน 300,000 บาท รวมยอดทั้งสิ้น 1,845,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบอุดหนุน บำรุง กศ.
รวม
ไตรมาส
1 คาไฟฟา น้ำประปา โทรศัพท
1,500,000 200,000 1,700,000
2 คาน้ำมันเชื้อเพลิง
100,000 100,000
3 คาพัฒนาสำนักงานบริหารงบประมาณ
9,000
9,000
4 พัฒนางานนโยบายและแผนงาน การเงิน
9,000
9,000
และบัญชี
5 สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
9,000
9,000
6 พัฒนาระบบการควบคุมภายใน
4,500
4,500
7 พัฒนางานระดมทรัพยากร
4,500
4,500
8 พัฒนาสวัสดิการงานปฏิคม
9,000
9,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละการบริหารงานของกลุม
บริหารงานงบประมาณเปนไปตามกรอบ
งานของกลุมบริหารงานงบประมาณเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละการบริหารงานในกลุม
บริหารงานงบประมาณสนองนโยบาย
โรงเรียนเพิ่มขึ้น

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

92

93

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

92

93

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะและศักยภาพครู สูครูมืออาชีพ
กิจกรรม พัฒนางานกลุมบริหารงานบุคคล
สนองกลยุทธ ขอที่ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ขอ 2.4
ผูรับผิดชอบ นางรัมภา สุดาจันทร กลุมงานบุคคล
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบุคคล
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเปนปจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกดานของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเปนผูมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน การบริหารงานโดยการจัดการใหคนรวมกันทำงานอยางมีนำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานดวยความพึง
พอใจ ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจเปน
สภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกใหเห็นถึงลักษณะและความรูสึกที่มีตอการปฏิบัติงาน บุคลากร
ที่มีความรูความสามารถสูงหากกำลังใจไมดีการปฏิบัติงานอาจจะไมมีประสิทธิภาพดีเทาที่ควร ในทางตรงกัน
ขามคนที่มีความรูความสามารถไมสูงนักแตถามีกำลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะไดผลมากกวาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถสูง การจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกบุคลากรเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจบุคลากร ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกบุคลากร
2. เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกันระหวางบุคลากร
3. เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเปนการสรางความรัก ความหวงใยของทางโรงเรียนตอบุคลากร
3. เปาหมาย
3.1 เชิงคุณภาพ
3.1.1 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันตอ
โรงเรียน
3.2 เชิงปริมาณ
3.2.1 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน
3.2.2 ครูไดรับการอบรมเรื่องวินัยและระเบียบและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ดำเนินงานตามโครงการตาม
กิจกรรม
3 ดำเนินกิจกรรม
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

ระยะเวลาดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ก.ย.64- ต.ค. 65 นางรัมภา สุดาจันทร
ก.ย.64- ต.ค. 65 นางรัมภา สุดาจันทร
ก.ย.64- ต.ค. 65
1 – 28 ก.พ. 65
1 – 28 มี.ค. 65

นางรัมภา สุดาจันทร
นางสาวสุภาพร พวงประโคน
นางรัมภา สุดาจันทรและคณะ

5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 65,000 บาท
งบบำรุงการศึกษา จำนวน 200,000 บาท รวมยอดทั้งสิ้น 265,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบอุดหนุน บำรุง กศ.
1 เสริมสรางขวัญและกำลังใจ
40,000
2 พัฒนาบุคลากร เครือรัชดา
200,000
3 อบรมสัมมนาพัฒนางาน PA
5,000
4 ปรับภูมิทัศนหองงานบุคลากร
10,000
5 ศึกษาดูงานแหลงเรียนรู
10,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละการบริหารงานของกลุม
บริหารงานงบุคคลเปนไปตามกรอบงานของ
กลุมงานเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
- การสรางความสัมพันธอันดีซึ่งกันและ
กันระหวางบุคลากร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

รวม
40,000
200,000
5,000
10,000
10,000

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

91

92

การสังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รูเทาทันภาวการณโลก
กิจกรรม โรงเรียนสุจริต
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ขอ 1.2
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ นางศิราณี แสงแดง
ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน 2564 - ตุลาคม 2565
1. หลักการและเหตุผล
ทุจริตเปนปญหาสำคัญที่สงผลเสียหายตอชาติบานเมืองมาอยางตอเนื่องยาวนาน แมกระทั่งคานิยมที่
ถูกตอง ดีงามของสังคมไทยก็ไดรับผลกระทบจนบางสวนของสังคมไทยมีความคิดวาการทำงานของราชการ
อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบางก็ไมเปนไร และยอมรับไดหากการทำงานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเปนประโยชนแก
ประชาชนหรือชุมชนบาง คานิยมเชนนี้นับวาเปนอันตรายอยางยิ่งตอสังคมไทย เพราะสื่อใหเห็นไดวาการทุจริต
กำลังจะไดรับการยอมรับวาเปนเรื่องปกติธรรมดา และอาจแผขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน
ในอนาคตอยางรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งหากไมมีการดำเนินการแกไขโดยเร็วแลว สังคมไทยจะไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรงและไดรับความเสียหายอยางมากมาย
การศึกษาเปนทางออกที่สำคัญ เนื่องดวยการศึกษานั้นนอกจากจะเปนกระบวนการสรางความรูแลว
ยังจะทำใหเกิดแนวคิด คานิยมที่ถูกตอง ดีงาม ในการที่จะดูแลความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติ
บานเมือง ดังนั้น การที่จะสรางคานิยมใหกับสังคมจึงจำเปนตองเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหเยาวชน
ที่ผานกระบวนการศึกษา เปนบุคคลที่มีคุณภาพเปนประโยชนตอการพัฒนาชาติบานเมือง และมีความรักชาติ
ถูกทางที่จะรักองคประกอบตางๆ ของชาติ บานเมือง เชน คนในชาติ แผนดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) รอยละของนักเรียนเกิดการตอตานในการทุจริต
3. เปาหมาย
นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของชาติ คุณคา คุณประโยชนขององคประกอบตางๆ ที่สราง
ความเปนชาติเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. กิจกรรมอบรม ปปช.นอย
2. อบรมครูเรื่องมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
Best Practice (BP)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ย.64 – ก.ย.65
พ.ย.64 – ก.ย.65
พ.ย.64 – ก.ย.65

ผูรับผิดชอบ
นางศิราณี แสงแดง และคณะ
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3. กิจกรรมบริษัทสรางการดี
4. กิจกรรมคายเยาวชนคนดี

พ.ย.64 – ก.ย.65
พ.ย.64 – ก.ย.65

5. งบประมาณ
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 20,185 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 กิจกรรมอบรม ปปช.นอย
5,000
2 กิจกรรมอบรมครูมาตรฐานโรงเรียน
5,185
สุจริต และ Best Practice (BP)
3 กิจกรรมบริษัทสรางการดี
5,000
4 กิจกรรมคายเยาวชนคนดี
5,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของนักเรียนเกิดความตระหนักและ
เห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต
-รอยละของครูและบุคลากรเกิดความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนิน
กิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละของนักเรียนเกิดการตอตานในการ
ทุจริต
-รอยละของครูและบุคลากรมีพฤติกรรมตอตาน
การทุจริต

ขอมูลป คาเปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
91

92

91

92

91

92

91

92

รวม
5,000
5,185

ไตรมาส
-

5,000
5,000

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

สอบถาม
สัมภาษณ
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสังเกต

สอบถาม
สัมภาษณ
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสังเกต
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม การพัฒนาหองบริหารทั่วไป
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ งานธุรการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียน การจัดสภาพแวดลอมที่ดี การพัฒนาสงเสริม การปลูกฝง คุณธรรม
วัฒนธรรม และคานิยมที่ถูกตอง โดยเฉพาะการบริการแกผูรับบริการที่ทำใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสูการ
พัฒนาดานการเรียนรูตาง ๆ การกระตุนใหเด็กเกิดทักษะและกระบวนการที่ดีในการเลือกซื้อ การจัด
สภาพแวดลอมที่ดี ก็มีสวนทำใหสุขภาพรางกายแข็งแรงและนำไปสูการเรียนที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 บุคลากรงานบริหารทั่วไปและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดรับการอำนวยความ
สะดวกในการทำงานมากขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีบรรยากาศ และเครื่องอำนวยความสะดวกที่เสริมสรางและสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
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. ดำเนินกิจกรรม
- ไวนิลติดกระจกหอง
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564

กลุมบริหารทั่วไป
กลุมบริหารทั่วไป

พฤศจิกายน 2564
30 กันยายน 2565

กลุมบริหารทั่วไป
กลุมบริหารทั่วไป

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม. นอกงปม.
1 ไวนิลติดกระจกหอง
40,000
2 คอมพิวเตอรตั้งโตะ Dell Inspiron One
2020
3 เครื่องปริ๊นท CANON PRINTER PIXMA
4 G3000 Multifunction InkJet (Black)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
บุคลากรมีความพึงพอใจในการใหและรับ
บริการ
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจใน
การใหและรับบริการ

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92
92

รวม ไตรมาส
40,000
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

93

การสอบถาม ,
การสัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

93

การสอบถาม ,
การสัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม พัฒนาโสตทัศนศึกษา
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ งานธุรการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ใหครอบคลุมภารกิจและภาระงานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเปนสิ่งจำเปนที่จะตองดำเนินการใหบรรลุผลสำเร็จ สำหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
สูคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและทำใหเกิดความชัดเจนในระบบการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา งาน
โสตทัศนศึกษาจัดวาเปนงานสำคัญงานหนึ่งในสถานศึกษาเพราะในการจัดกิจกรรมตาง ๆของโรงเรียนเชนการ
ประชุมผูปกครอง การจัดกิจกรรมของนักเรียนในงานตาง ๆ การจัดประชุมอบรมสัมมนาจากหนวยงาน
ภายนอก จำเปนตองใชเครื่องมือและอุปกรณมัลติมิเดียตาง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่เกี่ยวของเชน
หองโสตทัศนูปกรณ หอประชุม ดังนั้นงานโสตทัศนูปกรณจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมและพรอม
ที่จะใชอยูตลอดเวลา งานโสตทัศนูปกรณจึงเห็นควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมาเปนแนวทางในการดำเนินงาน
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลลัพธ (Outcomes)
2.1.1 เพื่อใหงานโสตทัศนูปกรณมีความพรอมในการใชจัดกิจกรรมตาง ๆ
2.1.2 เพื่อใหมีวัสดุสื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
และเพียงพอ
2.2 ผลผลิต (Outputs)
2.2.1 มีครุภัณฑงานโสตทัศนศึกษาไวบริการที่เพียงพอ

3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ผูใชสวนใหญมีความพึงพอใจ รอยละ 80
3.1.2 มีรายงานผลการประเมินงาน จำนวน 1 เลม

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีหองที่เกี่ยวของกับงานโสตทัศนูปกรณที่พรอมใชงานได
3.2.2 มีวัสดุสื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมและ
เพียงพอ
3.2.3 มีผูแทนชุมชน ผูปกครอง ภาคเอกชน องคกรภาครัฐ มีสวนรวมในการพัฒนางาน
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4. กิจกรรมดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
-ซอมบำรุงเครื่องมือแลอุปกรณ
มัลติมิเดียตาง ๆ
- ซื้อเครื่องขยายเสียงเครื่องมือและอุปกรณ
มัลติมิเดีย อื่น ๆ
ที่จำเปน
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564

งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา

ตลอดปงบประมาณ

งานโสตทัศนศึกษา

30 กันยายน 2565

งานธุรการ

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

นอกงปม.

ซื้อและซอมแซมเครื่องขยายเสียงเครื่องมือและอุปกรณมัล 40,000
ติมิเดีย อื่น ๆ ที่จำเปน

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
บุคลากรมีความพึงพอใจในการใหและรับบริการ
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการใหและ
รับบริการ

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

93

92

93

-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การสอบถาม ,
การสัมภาษณ
การสอบถาม ,
การสัมภาษณ

รวม

ไตร
มาส
40,000
-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

110
โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม พัฒนางานประชาสัมพันธ
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ งานธุรการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนตองใหบริการเสียงตามสาย บริการขาวสาร สาระนารู และเผยแพรขาวสารของโรงเรียนให
ชุมชนไดทราบตลอดเวลาทำการ จึงมีความจำเปนตองใชงบประมาณในการปรับปรุง ซอมแซมและจัดหา
พัสดุ และครุภัณฑที่จำเปนในการใหบริการ
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลลัพธ (Outcomes)
2.1.1 นักเรียนทั้งโรงเรียนไดรับบริการเสียงตามสายอยางทั่วถึง
2.1.2 นักเรียนไดรับทราบขาวสารและสาระความรูที่เปนประโยชนทุกวันทำการ
2.1.3. ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบขาวสารและความเคลื่อนไหวผลงานของ
โรงเรียนจากจดหมายขาวรัชดาสาร
2.2 ผลผลิต (Outputs)
2.2.1 นักเรียนทุกคนไดรับบริการเสียงตามสายอยางทั่วถึง
2..2.2 นักเรียนไดรับฟงขาว และสาระความรูทุกวันทำการ
2.2.3 จดหมายขาวรัชดาสาร ภาคเรียนละ 4 เลม
2.2.4 จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ ที่มีความจำเปนซอมแซมครุภัณฑใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ผูใชสวนใหญมีความพึงพอใจ รอยละ 80
3.1.2 มีรายงานผลการประเมินงาน จำนวน 1 เลม
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีหองที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธที่พรอมใชงานได
3.2.2 มีวัสดุสื่อประชาสัมพันธที่ทันสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมและ
เพียงพอ
3.2.3 มีผูแทนชุมชน ผูปกครอง ภาคเอกชน องคกรภาครัฐ มีสวนรวมในการพัฒนางาน
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4. กิจกรรมดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
1.จัดซื้อ-ซอมแซมวัสดุงาน
ประชาสัมพันธ
2.จัดทำวารสารโรงเรียน
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564

งานประชาสัมพันธ
งานประชาสัมพันธ

พฤศจิกายน 2564

งานประชาสัมพันธ

ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565
30 กันยายน 2565

งานประชาสัมพันธ
งานประชาสัมพันธ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 30,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส
1. จัดซื้อวัสดุเครื่องเสียง
30,000
30,000
2. ซอมแซมวัสดุงานประชาสัมพันธเดินระบบเสียงตามสาย
3. จัดทำวารสารงานประชาสัมพันธ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

93

92

93

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การสอบถาม
การสัมภาษณ
การสอบถาม
การสัมภาษณ

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม งานคณะกรรมการสถานศึกษา
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กำหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
สงเสริม การจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โรงเรียนบานดอนติ้วจึงตองมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพื่อวาง
แผนการจัดการศึกษารวมกัน
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปการศึกษา 2565
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามระเบียบการประชุมและมี
การบันทึกการประชุมทุกครั้ง
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564

งานโรงเรียนกับชุมชน
งานโรงเรียนกับชุมชน
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3. จัดการประชุมและรายงานผล
การประชุม
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

พฤศจิกายน 2564กันยายน 2565
30 กันยายน 2565

5. งบประมาณ 10,000 บาท
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 10,000
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
1. คาน้ำมันรถ สงหนังสือเชิญคณะคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีการประชุมเพื่อ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมเพื่อวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน

92

งานโรงเรียนกับชุมชน

บาท
งปม.
5,000

นอกงปม.
-

รวม
5,000

ไตรมาส
-

5,000

-

5,000

-

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

งานโรงเรียนกับชุมชน

93

93

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การสังเกตการเขา
รวมการประชุม
ตรวจบันทึกการ
ประชุม
การสอบถาม
การสัมภาษณ

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม งานสารบรรณ
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ งานธุรการ(สารบรรณ) กลุมบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การรับสงหนังสือราชการในปจจุบันตามนโยบายของ สพฐ. หรือแมแตละเขตพื้นที่การศึกษาไดกำหนดให
มีการรับสงหนังสือราชการทางระบบอินเตอรเน็ต ดังนั้นเพื่อใหระบบงานสารบรรณมีการดำเนินงานที่ดีขึ้นจึง
ไดจัดโครงการพัฒนาระบบการรับสงหนังสือราชการทางระบบอินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาบุคลากรในงานสาร
บรรณ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ใน ปการศึกษา 2565 ตามที่ไดจัดตอเนื่องทุกป
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลลัพธ (Outcomes)
2.1.1 บุคลากรงานสารบรรณไดรับการพัฒนาระบบงานตามศักยภาพอยางเหมาะสม
2.1.2 เพื่อใหบุคลากรงานธุรการไดเรียนรู และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสาร
บรรณเพื่อจะไดรับประสบการณตรงเพื่อพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับระบบการรับสงหนังสือราชการ
2.2 ผลผลิต (Outputs)
2.2.1 บุคลากรงานสารบรรณไดเรียนรูเกี่ยวกับการรับสงหนังสือราชการตางๆตามที่ได
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพอยางเหมาะสม
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรงานสารบรรณ(ธุรการ) จำนวน 12 คน
3.1.2 ครูและบุคลากร จำนวน 189 คน นักเรียน จำนวน 2,909 คน และหนวยงานอื่น
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรงานธุรการเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
3.2.2 นักเรียน ครู และบุคลากรหนวยงานอื่น มีความพึงพอใจในการรับบริการ
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4. กิจกรรมดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
กิจกรรมดำเนินการ

ที่
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรงานสารบรรณ
รับสงหนังสือราชการ
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 254
พฤศจิกายน 2564
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
งานสารบรรณ

30 กันยายน 2565

งานสารบรรณ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 6,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
1. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรงานสารบรรณ
6,000
2. คาน้ำมันรับสงเอกสาร
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
บุคลากรงานสารบรรณไดเรียนรูเกี่ยวกับการรับสง
หนังสือราชการตาง ๆตามที่ไดสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพอยางเหมาะสม
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของบุคลากรงานสารบรรณไดรบั การ
พัฒนาระบบงานตามศักยภาพอยางเหมาะสม

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92

92

93

93

นอกงปม.
-

รวม
6,000

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การสังเกตการเขา
รวมการประชุม
ตรวจบันทึกการ
ประชุม
การสอบถาม
การสัมภาษณ

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม ประสานสัมพันธกับชุมชน
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ กลุมบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนคือสวนหนึ่งของชุมชน โรงเรียนที่ดีจะตองไมแตกแยกกับชุมชน ดั้งนั้น
การประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนแนวทางการนำไปสูการพัฒนาคุณภาพใหเกิดประโยชน
สูงสุดของความรวมมือ ระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่ดีทั้งดานการใหบริการดานตาง ๆ แกชุมชนและดานการ
เขารวมกิจกรรมกับชุมชน
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลลัพธ (Outcomes)
2.1.1 บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนไดมีโอกาสรวมกิจกรรมรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอันเปนผลใหเกิดความรวมมือ รวมพัฒนาซึ่งกันและกันของโรงเรียน และชุมชน
2.1.2 จัดกิจกรรมเพื่อประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ภาคเรียนละ 5 ครั้ง
2.1.3 ใหบริการดานตาง ๆ แกชุมชนตามความตองการของชุมชน
2.2 ผลผลิต (Outputs)
2.2.1 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2.2.2 เพื่อใหบริการดานตาง ๆ แกชุมชน
2..2.3 เพื่อเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.1.2 ชุมชนในเขต ต. ละหานทราย
3.1.3 รวมกิจกรรมกับชุมชนภาคเรียนละ 5 ครั้ง
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
3.2.2 ชุมชนไดใชบริการดานตางๆ จากทางโรงเรียน
3.2.3 ไดรวมกิจกรรมตางๆกับชุมชน
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4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดำเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ
ที่

กิจกรรมดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรม
-วันลอยกระทง
- วันคลายวันพระราชสมภพใน
หลวงรัชการที่ 9
- วันสถาปนาโรงเรียน
- วันเขาพรรษา
- วันคลายวันพระราชสมภพใน
หลวงรัชการที่ 10
- วันแม
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

งานโรงเรียนกับชุมชน

พฤศจิกายน 2564

งานโรงเรียนกับชุมชน

พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564

งานโรงเรียนกับชุมชน

มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
30 กันยายน 2565

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 30,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
1. 1.กิจกรรมวันลอยกระทง
30,000
- คาอุปกรณการทำกระทงรวมกับชุมชน
2. วันคลายวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่ ๙
-ปายกิจกรรมและอุปกรณตกแตง
3. กิจกรรมวันเขาพรรษา
-ซื้อเทียนพรรษาและอุปกรณใน
การจัดการแหเทียน
4. วันคลายวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่ ๑๐
-ปายกิจกรรมและอุปกรณตกแตง
5. กิจกรรมวันแม

งานโรงเรียนกับชุมชน

นอกงปม.
-

รวม
30,000

ไตรมาส
-

118
-ปายกิจกรรมวันแมอุปกรณตกแตง
6. วันสถาปนาโรงเรียน
- ปายกิจกรรม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ความพึงพอใจการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละบุคลากรในโรงเรียน และชุมชนไดมีโอกาส
รวมกิจกรรมรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
อันเปนผลใหเกิดความรวมมือ รวมพัฒนาซึ่งกัน
และกันของโรงเรียนและชุมชน

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92
92

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

93

การสอบถาม
การสัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

93

การสอบถาม
การสัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม พัฒนาแหลงเรียนรูธรรมชาติในโรงเรียน (ศูนยสิ่งแวดลอม)
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ งานศูนยสิ่งแวดลอม กลุมบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนปญหาสำคัญที่ทุกองคกร, หนวยงาน, ประชาชน ตอง
ตระหนัก ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงเปนผูนำดานการศึกษาใน
สถานศึกษา ทองถิ่น เครือขายศูนยฯ ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอม
2.วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตร บูรณาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
1.1.2 บุคลากรในโรงเรียนตระหนักและอนุรักษ พลังงานและสิ่งแวดลอม
1.1.3 เพื่อสรางจิตสำนึกและเผยแพรผลงานศูนย
2.1.4 ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาเสนทางศึกษาปาธรรมชาติในโรงเรียน
สิ่งแวดลอมศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จำนวน 133 คน
3.1.2 นักเรียน จำนวน 2,709 คน และครู นักเรียนในโรงเรียนใกลเคียง
และชุมชนมีแหลงเรียนรู ธรรมชาติไวศึกษา
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีสภาพพื้นที่สะอาดรม รื่นและสวยงามอยู เสมอแหลงเรียนรูธรรมชาติ
3.2.2 นักเรียน ครู และบุคลากรหนวยงานอื่น มีความตระหนักและจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดลอม

120
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
มกราคม 2565
30 กันยายน 2565

งานศูนยสิ่งแวดลอม
งานศูนยสิ่งแวดลอม
งานศูนยสิ่งแวดลอม
งานศูนยสิ่งแวดลอม

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 40,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1. พัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติและสวน
25,000
พฤกษศาสตรโรงเรียน
2. ธนาคารขยะรีไซเคิล
3. มหิงสาสายสืบ
15,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ความพึงพอใจการนักเรียนและบุคลากรไดเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละของนักเรียนและบุคลากรรูจักประหยัดอด
ออม

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด
92
92

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

รวม
25,000

ไตรมาส
-

15,000

-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

93

การสอบถาม
การสัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

93

การสอบถาม
การสัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม งานอนามัยโรงเรียน
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ งานอนามัยโรงเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สุขภาพและอนามัยที่ดีมีสวนสำคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปญหาดาน
สุขภาพเกิดการเจ็บปวยขึ้นภายในโรงเรียนยอมมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงจัดโครงการ
จัดซื้อยาเวชภัณฑประจำหองพยาบาล เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อนักเรียนเจ็บปวยขณะอยูโรงเรียน
กอนสงตอไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตอไป และเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนไดถูกตองตาม
หลักสุขบัญญัติ ไดรับการรักษาเปนเบื้องตนอยางทันเวลา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จึงจัดทำโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑประจำหองพยาบาล เพื่อให
บริหารแกนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุไดทันเวลาและปลอดภัย กอน
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตอไป
2.วัตถุประสงค
เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดรับบริการสุขภาพเบื้องตนทันท
เมื่อเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีเวชภัณฑยาสามัญประจำบานไวบริการนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีเวชภัณฑยาสามัญประจำบาน บริหาร
สุขภาพเบื้องตน อยางรวดเร็วและปลอดภัย
4. วิธีดำเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมดำเนินการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมวางแผนงาน
ดำเนินกิจกรรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
มกราคม 2565
30 กันยายน 2565

งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 90,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
1. จัดซื้อยาสามัญประจำบาน 18,000 บาท
2. จัดซื้ออุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) เจลแอลกอฮอลลางมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ
3. ผาปูที่นอน ผาหม
4. เปลสนาม
5. สติ๊กเกอรความรูเกี่ยวกับสุขภาพติดกระจกหนาตางหอง
พยาบาล
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมี
เวชภัณฑยาสามัญประจำบาน บริการสุขภาพ
เบื้องตน อยางรวดเร็วและปลอดภัย
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มี
เวชภัณฑยาสามัญประจำบาน บริการสุขภาพ
เบื้องตน อยางรวดเร็วและปลอดภัย

งปม.
18,000
60,000

นอกงปม.
-

รวม
18,000
60,000

2,000
10,000
-

-

2,000
10,000
-

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน
- แบบสอบถาม

92

93

- แบบสอบถาม

92

93

- แบบบันทึกการ - แบบบันทึกการ
ใชเวชภัณฑยา
ใชเวชภัณฑยา
และการปฐม
และการปฐม
พยาบาล
พยาบาล
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม พัฒนางานอาคารสถานที่
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอ 5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมงานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียน การจัดสภาพแวดลอมที่ดี การพัฒนาสงเสริม การปลูกฝง คุณธรรม วัฒนธรรม และ
คานิยมที่ถูกตอง โดยเฉพาะการบริการแกผูรับบริการที่ทำใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสูการพัฒนาดานการ
เรียนรูตาง ๆ การกระตุนใหเด็กเกิดทักษะและกระบวนการที่ดีในการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่ดี ก็มีสวน
ทำใหสุขภาพรางกายแข็งแรงและนำไปสูการเรียนที่ดีขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1 ครู นักเรียน บุคลากรงานบริหารทั่วไปและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกภูมิทัศนใน
การทำงานที่ดีขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวน 2,709 คน
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวน 189 คน
3.3 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีบรรยากาศที่เสริมสรางและสนับสนุนในการเรียนและปฏิบัติงาน
4. วิธีดำเนินการ
4.1 กิจกรรมดำเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
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. ดำเนินกิจกรรม
-ซอมบำรุงอาคารสถานที่
-ดูแลปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียน
4. สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564

งานอาคารสถานที่

พฤศจิกายน 2564

งานอาคารสถานที่

ตลอดปงบประมาณ

งานอาคารสถานที่

30 กันยายน 2565

งานธุรการ

6. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 246,000 บาท
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 286,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1. ซอมบำรุงอาคารสถานที่
246,000 40,000 286,000
2. ขุดลอกสระน้ำดานทิศตะวันออก
3. ดูแลปรับปรุงภูมิทศั นของโรงเรียน
4. ซอมบำรุงศาลามานั่งสำหรับนักเรียน
5. กอสรางถังน้ำประปา
6 ปรับปรุงซอมแซมพื้นอาคาร 5
7 ปรับปรุงหอง ผอ.
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
บุคลากรมีความพึงพอใจในการใหและรับ
บริการ
ผลลัพธ (Outcomes)
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในการให
และรับบริการ

คา
ขอมูลป
เปาหมาย
ฐาน
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

92

93

การสอบถาม
การประเมิน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

92

93

การสอบถาม
การประเมิน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
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โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม พัฒนานักเรียนตามระบบชวยเหลือนักเรียน
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ขอ 1.2
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ผูรับผิดชอบ นางรัชนี วรศิริ และคณะ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปจจุบันมีการแขงขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทำใหพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแกตัว จึงทำใหเกิดปญหาตาง ๆ มากหมายและมีความหลากหลาย นักเรียนเปน
เยาวชนของชาติที่ไดรับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทำใหพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอยางที่ไม
พึงประสงคไดเกิดขึ้น ซึ่งคอนขางจะเปนภาวะที่เสี่ยงตอการดำรงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Output)
2.1.1 เพื่อควบคุมดูแล และติดตามพฤติกรรมของนักเรียนระหวางบานกับโรงเรียน
2.1.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันตอตานพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
2.2.1 สรางสายใยความผูกพันระหวางนักเรียนกับโรงเรียนมากขึ้น
2.2.2 ลดปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน ในโรงเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.นักเรียนรอยละ 90 สามารถดำเนินชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีความสุขและไมสราง
พฤติกรรมที่เปนปญหาแกโรงเรียน
4. วิธีดำเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการ
1. จัดทำคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
พ.ย.64 – ธ.ค.65
น.ส.นิติกาญจน สิริพนมศักดิ์ และคณะ
2. จัดทำเอกสารตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พ.ย.64 – ธ.ค.65
นางรัชนี วรศิริ และคณะ
3. ประชุมผูปกครองสัญจร
ม.ค. 65
นายบุญมา สุภศร
4. ประชุมผูปกครองในชัน้ เรียน
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 นายบุญมา สุภศร
5. ธนาคารโรงเรียน (ออมทรัพย)
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 นางวงจันทร เพชรรัตน
6. โฮมรูม
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 น.ส.กนกพร เทพธี
7. โครงการสถานศึกษาสีขาว
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 นางเพ็ญแข ไชยเทพ และคณะ
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8. สถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุข
9. การเยี่ยมบานนักเรียน
10. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
11. การปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
12. ชายรักชาย (MSM)

พ.ย. 64 – ก.ย. 65
พ.ย. 64 – ก.ย. 65
พ.ย. 64 – ก.ย. 65
พ.ย. 64– ก.ย. 65
พ.ย. 64 – ก.ย. 65

น.ส.สิตาพัชญ ไชยอำพรวัชร
น.ส.นิติกาญจน สิริพนมศักดิ์
นางสาวนิภาพร แยมศรี และคณะ
นางสาวนิภาพร แยมศรี และคณะ
นางสาวนิภาพร แยมศรี และคณะ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 138,000 บาท
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 163,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม ไตรมาส
1 จัดทำเอกสารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
10,000
10,000
2 คาอาหารวางการประชุมผูปกครองชั้นเรียน
20,000
20,000
2 ครั้ง
3 วัสดุ ครุภัณฑสำนักงานธนาคารโรงเรียน
15,000
15,000
4 คาวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม
2,000
2,000
5 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
15,000 15,000
6 คาน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบานนักเรียน
66,000
66,000
7 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุข 5,000
5,000
8 กิจกรรม YC
10,000
10,000
9 การปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
10,000 10,000
10 ชายรักชาย (MSM))
10,000
10,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของนักเรียนที่ภูมิคุมกันตอตาน
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ผลลัพธ (Outcomes)
- ลดปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
นักเรียน ในโรงเรียน
- นักเรียนรอยละ 90 สามารถดำเนินชีวิตอยู
ในโรงเรียนไดอยางมีความสุขและไมสราง
พฤติกรรมที่เปนปญหาแกโรงเรียน

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

สังเกต
สัมภาษณ

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ

91

92

สังเกต
สัมภาษณ

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ

91

92

สังเกต
สัมภาษณ

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ
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โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม เครือขายพัฒนาศักยภาพผูเรียน
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ขอ 1.2
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ผูรับผิดชอบ นายบุญมา สุภศร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที ่ ส ั ง คมป จ จุ บ ั น มี ก ารแข ง ขั น ทางวั ต ถุ ม ากจนเกิ น ไป มี ผ ลทำให พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลในสั งคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแกตัว จึงทำใหเกิดปญหาตาง ๆ อยางหลากหลาย นักเรียนเปนเยาวชนของชาติที่
ไดรับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทำใหพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอยางที่ไมพึงประสงคไดเกิดขึ้น
ซึ่งคอนขางจะเปนภาวะที่เสี่ยงตอการดำรงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมีเครือขายที่
คอยควบคุม ดูแล เอาใจใส ในการเสริมสรางศักยภาพนักเรียน จะทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Output) มีองคกรเครือขายที่ชวยดูแลสอดสอง ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรม
ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
2.2.1 ลดปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน ในโรงเรียน
2.2.2 ปองปราม เฝาระหวังในกลุมนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง
3 เปาหมาย
ลดปญหาพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยง คุมครองสรางภูมิคุมกันนักเรียนกลุมดี
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมสัญจรเครือขายชุมชน
2. ประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียน
3. ประชุมเครือขายผูประกอบการรถรับสงนักเรียน
4. ประชุมเครือขายผูนำนักเรียนแตละหมูบาน

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ย. 64, พ.ค. 65
พ.ย. 64 , พ.ค. 65
พ.ย. 64
ก.พ. 65

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 5,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
นอกงปม.
1 เอกสารการประชุมสัญจรเครือขาย
1,000
ชุมชน 2 ครั้ง
2 คาอาหารวางการประชุมเครือขาย
2,000
ผูป กครองนักเรียน 2 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร
นายบุญมา สุภศร

รวม
1,000

ไตรมาส
-

2,000

-
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คาวัสดุ คาเอกสารการประชุมเครือขาย
ผูป ระกอบการรถรับสงนักเรียน
4 คาวัสดุ คาเอกสารการประชุมเครือขาย
ผูนำนักเรียนแตละหมูบาน

3

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- เพิ่มองคกรเครือขายชวยดูแลสอดสอง
ตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรมนักเรียน
ผลลัพธ (Outcomes)
- ลดปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
นักเรียน ในโรงเรียน

1,000

1,000

1,000

1,000

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

สำรวจ

แบบสำรวจ

91

92

สังเกต
สัมภาษณ

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ
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โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ขอ 1.2
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ผูรับผิดชอบ นายบุญมา สุภศร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะที่สังคมปจจุบันมีการแขงขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลทำใหพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแกตัว จึงทำใหเกิดปญหาตาง ๆ อยางหลากหลาย นักเรียนเปนเยาวชนของชาติที่
ไดรับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทำใหพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอยางที่ไมพึงประสงคได
เกิดขึ้น ซึ่งคอนขางจะเปนภาวะที่เสี่ยงตอการดำรงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมี
เครือขายที่คอยควบคุม ดูแล เอาใจใส ในการเสริมสรางศักยภาพนักเรียน จะทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Output) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามโครงสรางของหลักสูตรโรงเรียน
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
3. เปาหมาย
เพิ่มจำนวนนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร
3. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1. การปฐมนิเทศนักเรียนใหม
พ.ค. 64
2. อบรมขับรถดีมีวินัยปลอดภัย 100%
พ.ค. 64
3. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค พ.ย. 64 , มี.ค. 65
4. กิจกรรมสายตรวจประจำวัน
ตลอดปการศึกษา
พ.ค. 65
5. จัดทำปายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูก
ระเบียบวินัยของโรงเรียน

ผูรับผิดชอบ
นายบุญมา สุภศร
นายอิทธิฤทธิ์ ศรีดาพล
รองฯบุญเยี่ยม วงศรีษา และสภานักเรียน
นายอำนาจ ศิลปกษา
รองฯบุญเยี่ยม วงศรีษา
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 25,000 บาท
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 8,074 บาท รวมทั้งสิ้น 33,074 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
รวม
1 คาเอกสารปฐมนิเทศนักเรียนใหม
15,000
15,000
5,000
2 อบรมขับรถดีมีวินัย ฯ
5,000
3,074
3 คายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
3,074
4 คายานพาหนะในการออกตรวจ
5,000
5,000
5 จัดทำปายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบวินัย
5,000
5,000
ของโรงเรียน
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามโครงสรางของหลักสูตรโรงเรียน
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละนักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึงประสงค

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

ทดสอบ

แบบทดสอบ

91

92

ทดสอบ

แบบทดสอบ
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โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม การพัฒนาสงเสริมประชาธิปไตย
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ขอ 1.2
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ผูรับผิดชอบ นายอิสระ ชุมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพรอมผูเยาวใหเปนผูใหญที่ดี
ในสังคม การสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจักระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑและกติกาตลอดจนรูจัก
รับผิดชอบหนาที่ที่ตนพึงมีตอหมูคณะ ชุมชน และสังคมไดอยางเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำ
รูปแบบประชาธิปไตยมาใชในโรงเรียนเพื่อเปนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยใหดีขึ้นและรูจักปฏิบัติตนใหถูกตอง
ตามภาระหนาที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยใหสามารถดำรงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) เพื่อปลูกฝงวิถีประชาธิปไตยแกนักเรียนโดยการมีสวนรวมในการพัฒนา
โรงเรียนในนามของคณะกรรมการสภานักเรียน
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนมีบทบาทการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง
ของระบอบประชาธิปไตยในทุกโอกาส
3. เปาหมาย
เพิ่มบทบาทนักเรียนการมีสวนรวมในการดำรงชีวิตในโรงเรียนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
1. การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน มี.ค. 64
นายอิสระ ชุมศรี และคณะ
2. การมีสวนรวมของสภานักเรียนในภาระงานของ พ.ย.64 – ก.ย. 65
โรงเรียนและในโอกาสตางๆ เชน ดานความสะอาด
เวรประจำวัน เปนตน
3. การศึกษาดูงานสภานักเรียน
พ.ย. 64 – ธ.ค. 65

132
5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจำนวน 25,000 บาท
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจำนวน 15,000 บาท
งบประมาณจากงบบำรุงการศึกษาจำนวน 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 45,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. งบบำรุง กศ.
1 คาวัสดุอุปกรณในการจัดการเลือกตั้ง
10,000
สภานักเรียน
2 ปรับปรุงหองสภานักเรียน
15,000
3 คายอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
15,000
4 ศึกษาดูงานสภานักเรียน
5,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละการมีสวนรวมในกิจกรรมโรงเรียน
ของคณะกรรมการสภานักเรียนตามวิถีทางของ
ระบอบประชาธิปไตย
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละการมีสวนรวมในกิจกรรมโรงเรียน
ของนักเรียนตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย

รวม
10,000

ไตรมาส
-

15,000
15,000
5,000

-

ขอมูลป
ฐาน

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รูเทาทันภาวการณโลก
กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ขอ 1.2
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ผูรับผิดชอบ นางปฤษณา สาลี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เด็กวัยรุนมีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม จากวัย
เด็กสูวัยผูใหญ จึงจำเปนอยางยิ่ง ที่จะตองไดรับการเอาใจใสในการศึกษา เปนอยางดียิ่ง เพื่อใหเด็กเหลานั้น
มีพื้นฐานทางวิชาการ ในการที่จะไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และมีความรูพื้นฐานทางอาชีพ จนสามารถไป
ประกอบอาชีพไดอยางมีคุณคาแกชีวิต นอกจากจะพัฒนาดานความรู ความสามารถทางดานวิชาการแลว สิ่ง
หนึ่งที่ตองพัฒนา ใหเกิดกับเด็กและเยาวชน คือ การพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ที่พึง
ประสงค ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการ
ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และจุดมุงหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 ที่กำหนดจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาคน
ไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย
เยาวชนซึ่งเปนวัยรุน ซึ่งเปนวัยวิกฤติ เนื่องจากเปนวัยที่มีภาวะอารมณ แปรปรวนสูง วุฒิภาวะทาง
อารมณยังไมสมบูรณ มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเอง ในสังคม ขาดทักษะ และประสบการณ
ในการเผชิญกับปญหาของวัยรุน ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคม อาจทำใหวัยรุนมี
ปญหาดานสุขภาพจิต เชน ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงของรางกาย ความสับสนในการ
ปฏิบัติตัวตอกลุมเพื่อน เปนตน ซึ่งถาปญหาเหลานี้ ไมไดรับการปองกัน แกไขอยางเหมาะสม อาจ
กอใหเกิดปญหาหลายดาน อยางรุนแรงตามมาในอนาคตได
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs) นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ
2.2 ผลลัพธ (Outcomes) นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางของชาวพุทธ และดำเนินชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข

3. เปาหมาย
เพิ่มจำนวนนักเรียนใหมีวิถีชีวิตตามแบบอยางชาวพุทธ และดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. คายคุณธรรม จริยธรรม
2. หองเรียนคุณธรรม
3. หมูบานรักษาศีลหา
4. โครงการคุณธรรมนำวิถีพอ

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. 65
พ.ย. 64
วันเขาพรรษา
ตลอดปการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
นางสาวปฤษณา สาลีและคณะ
ครูที่ปรึกษา
นายบุญมา สุภศร และคณะ
นางสาวปฤษณา สาลี และคณะ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 20,000 บาท
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจำนวน 50,000 บาท รวม 70,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งบอุดหนุน งบ กพร.
1 คายคุณธรรม จริยธรรม
40,000
2 หองเรียนคุณธรรม
10,000
3 หมูบานรักษาศีลหา
10,000
4 โครงการคุณธรรมนำวิถีพอ
10,000
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของนักเรียนที่เห็นความสำคัญของ
ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ
ผลลัพธ (Outcomes)
- รอยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามวิถีทาง
ของชาวพุทธ และดำเนินชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

รวม
40,000
10,000
10,000
10,000

ไตรมาส
-

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสังเกต

91

92

สอบถาม
สัมภาษณ
สังเกต

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบสังเกต
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล

กิจกรรม พัฒนาผูเรียน
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบประมาณการจัดสรร ดังนี้
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 1,631,260 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบ กพร. งปม. งบ บำรุง
รวม
กศ.
656,860
1 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ทัศนศึกษา) 656,860
688,000
688,000
2 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ICT)
286,400
286,400
3 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ)
4 จัดซื้อคอมพิวเตอร
การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของนักเรียนทุกระดับชั้นมีความพึง
พอใจในการรวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
- ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนทุกกลุมสาระ
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตรการศึกษาทุกกลุมสาระเรียนรู

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด
92

93

92

93

92

93

ไตรมาส
-

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

สังเกต
นับสถิติ
ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบสังเกต
เครื่องนับจำนวน
แบบทดสอบ

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ
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โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่ดี
กิจกรรม จัดทำหองชมรม To Be Number One โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ขอที่ 2.5
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ผูรับผิดชอบ นางนิภาภรณ แยมศรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด ปญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเปนนโยบายที่ตองดำเนินการแกไขอยางจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปญหายาเสพติดที่มีการแพรระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ สงผล
กระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความหวงใยตอประชาชนชาวไทยเปน
อยางยิ่งโดยเฉพาะกลุมเยาวชน อายุระหวาง 6-25 ป จำนวน 21 ลานคน ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงสูง จึงทรงรับ
เปนองคประธานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือและรวมพลังจาก
ภาครัฐและเอกชน กระตุนและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักวาการที่
จะเอาชนะปญหายาเสพติดมิใชหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่ง แตทุกคนในชาติจะ
รวมแรงรวมใจกันเปนพลังของแผนดินที่จะตอสูและเอาชนะปญหายาเสพติดใหไดโดยเร็ว โครงการ To Be
Number One เปนโครงการเพื่อรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงคมุงเนน
การรณรงคในกลุมเปาหมายหลัก คือ วัยรุนและเยาวชน โดยกลวิธีสรางกระแสการแสดงพลังอยางถูกตอง
โดยไมของแวะกับยาเสพติด การเสริมสราง ภูมิคุมกันทางจิตใหแกเยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษา
รองรับ ภายใตโครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสูสังคมและปองกันการกลับมาเสพซ้ำ
ตลอดจนการสรางเครือขายสมาชิกและชมรม To Be Number One เพื่อรวมกันรณรงคและจัดกิจกรรม
ปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดเปนเสมือนการเติมสิ่งที่ดีใหกับชีวิต เพื่อใหเกิดคานิยมของการ เปนหนึ่ง
โดยไมตองพึ่งยาเสพติด เพราะการเปนหนึ่งทุกคนเปนไดเพราะทุกคนตางมีดีอยู ในตัวเอง หากคนพบสิ่งที่
ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝกฝนและทำจนเปนผลสำเร็จได ทำแลวมีความสุข มีความ
เชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
ตามกรอบการดำเนินงานของโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีเปาหมายเพื่อมุงเอาชนะปญหายาเสพ
ติดใหไดอยางยั่งยืน และมีระบบเฝาระวังปญหา ยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการ
ปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด และเนนไปที่การรณรงคตอตานยาเสพติด การสรางภูมิคุนกันให
เยาวชนหางไกลยาเสพติด ในกลุม เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีมาตรการสำคัญคือ การสงเสริมให
สถานศึกษาเอาชนะปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน ดังคำกลาวที่วา ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ
ดังนั้น จึงจำเปนตองมีสถานที่เพื่อรับเรื่องราวรองทุกข และแกปญหาตางๆ ดวยความเปนสวนตัว
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2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 มีหองสำหรับปฏิบัติกิจกรรม To Be Number One และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
2.1.2 มีหองศูนยเพื่อนใจ To Be Number One และหองสำหรับใหคำปรึกษา
2..2 ผลลัพธ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนทุกคนสามารถใชบริการหอง เพื่อใหคำปรึกษา บำบัด แกปญหาดานตาง ๆ
2.2.2. นักเรียนที่เขารวมโครงการ ไดพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ เปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมอยางสรางสรรค
3. เปาหมาย
3.1 โรงเรียนมีหองสำหรับดำเนินการกิจกรรม To Be Number One กิจกรรมศูนยเพื่อใจ, กิจกรรม
เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ใหเปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมตางๆ
อยางสรางสรรค สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
- ออกแบบผังหอง
- จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหอง
- สรางหองตามแบบ ตกแตงหอง
- ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64

ผูรับผิดชอบ
- นางนิภาภรณ แยมศรี
- นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
- นายอิสระ ชุมศรี
- นายวิทวัส โชรัมย

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 100,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
1. คาออกแบบ เขียนแบบ คาวัสดุอุปกรณใน
100,000
การกอสราง คาแรงกอสราง
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของความพึงพอใจตอคุณภาพ
ของหอง
ผลลัพธ (Outcomes)
- จำนวนนักเรียนที่ใชบริการหอง

รวม
ไตรมาส
100,000
-

ขอมูลป
ฐาน

คา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

92

93

ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

สรุป/รายงาน
ผลการแขงขัน

92

93

ดูจากสถิติการใช
บริการหอง

สรุป/รายงาน
ผลการแขงขัน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล
กิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด ปญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเปนนโยบายที่ตองดำเนินการแกไขอยางจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปญหายาเสพติดที่มีการแพรระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ สงผล
กระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความหวงใยตอประชาชนชาวไทยเปน
อยางยิ่งโดยเฉพาะกลุมเยาวชน อายุระหวาง 6-25 ป จำนวน 21 ลานคน ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงสูง จึงทรงรับ
เปนองคประธานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือและรวมพลังจาก
ภาครัฐและเอกชน กระตุนและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักวาการที่
จะเอาชนะปญหายาเสพติดมิใชหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่ง แตทุกคนในชาติจะ
รวมแรงรวมใจกันเปนพลังของแผนดินที่จะตอสูและเอาชนะปญหายาเสพติดใหไดโดยเร็ว โครงการ To Be
Number One เปนโครงการเพื่อรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงคมุงเนน
การรณรงคในกลุมเปาหมายหลัก คือ วัยรุนและเยาวชน โดยกลวิธีสรางกระแสการแสดงพลังอยางถูกตอง
โดยไมของแวะกับยาเสพติด การเสริมสราง ภูมิคุมกันทางจิตใหแกเยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษา
รองรับ ภายใตโครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสูสังคมและปองกันการกลับมาเสพซ้ำ
ตลอดจนการสรางเครือขายสมาชิกและชมรม To Be Number One เพื่อรวมกันรณรงคและจัดกิจกรรม
ปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดเปนเสมือนการเติมสิ่งที่ดีใหกับชีวิต เพื่อใหเกิดคานิยมของการ เปนหนึ่ง
โดยไมตองพึ่งยาเสพติด เพราะการเปนหนึ่งทุกคนเปนไดเพราะทุกคนตางมีดีอยู ในตัวเอง หากคนพบสิ่งที่
ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝกฝนและทำจนเปนผลสำเร็จได ทำแลวมีความสุข มีความ
เชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดรับการปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ ไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
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2.1.2 นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกไดรับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพใหเปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนที่เขารวมโครงการ เกิดคานิยมและเกิดภูมิคุมกันทางจิตใจ ไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
2.2.2 นักเรียนที่เขารวมโครงการ ไดพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ เปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค
3. เปาหมาย
นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One Teen Dancercise ของโรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษกไดรับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและความสนใจ ใหเปนคนรุนใหมที่
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค สามารถเขารวมการแขงขันในระดับ
ภาคและระดับประเทศ
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
- การประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนเขารวม
กิจกรรม
- นักเรียนเขาคายฝกซอมการเตน
นักเรียนตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมการ
แขงขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ทีมที่ไดรับการคัดเลือกจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขาคายฝกซอมและเตรียมทีม
เพื่อเขาแขงขันในระดับประเทศ
- ทีมที่ไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันใน
ระดับประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. 64
- นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
- นางเบญจรัตน ใจภพ
- นายพิสิทธิ์ นอยพลี
- นางนิภาภรณ แยมศรี
พ.ย. 64
- นางสาวศศิธร สังฆะวรรณา
ธ.ค. 64 - ม.ค. 65
ก.พ. 65

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 30,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
1. To Be Number One Teen
30,000
Dancercise โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

รวม
ไตรมาส
30,000
-
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be
Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความ
มั่นใจในตนเองสามารถเขารวมการแขงขัน
ได
ผลลัพธ (Outcomes)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be
Number One Teen Dancercise ของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ เขารวมการแขงขัน
ในระดับตางๆ ได

ขอมูลป
ฐาน

คา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด

92

93

จำนวนครั้งในการ สรุป/รายงาน
ผลการแขงขัน
เขารวมแขงขัน

92

93

สรุป/รายงาน
ดูจากผลการ
แขงขันระดับตางๆ ผลการแขงขัน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

141
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล
กิจกรรม แขงขัน Sport Dance
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจ ใหมีเวทีในการ
แสดงออกอยางสรางสรรค รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหางไกลจากสารเสพติด จึงไดจัดทำโครงการ
เพื่อสงนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษดานการเตน เขารวมประกวดและแขงขัน ในโครงการตามที่หนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยเนนเรื่องการใชเวลาวางใหเปนประโยชนใชกีฬาเปนสื่อ หางไกลจากสาร
เสพติด
ในปที่ผานๆ มา ทีม Group Royal Crew (G.R.C.) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดเขา
รวมการแขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ
บอยครั้ง และยังสามารถเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันระดับโลกดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ไดรับการปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ ไมยุงเกี่ยวกับ ยาเสพติด
2.1.2 นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกไดรับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพใหเปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผาน
กิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค
2.2 ผลลัพธ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนที่เขารวมโครงการ เกิดคานิยมและเกิดภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเกี่ยวกับ ยา
เสพติด
2.2.2 นักเรียนที่เขารวมโครงการ ไดพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ เปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค
3. เปาหมาย
นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและความสนใจ ใหเปนคนรุนใหมที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจใน
ตนเอง โดยผานกิจกรรมการเตนอยางสรางสรรค สามารถเขารวมการแขงขันในระดับภาคและระดับประเทศ
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4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม
- การประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนเขารวม
กิจกรรม
- นักเรียนเขาคายฝกซอมการเตน
- นักเรียนตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกเขารวม
การแขงขันในระดับจังหวัด
- นักเรียนตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกเขารวม
การแขงขันในระดับภาค
- ทีมที่ไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันใน
ระดับประเทศ ระดับอื่นๆ

ระยะเวลาดำเนินการ
ผูรับผิดชอบ
พ.ย.64 – ก.พ. 65 - นายกองเกียรติชัย ทบวงศรี
- นางเบญจรัตน ใจภพ
- นายพิสิทธิ์ นอยพลี
- นางสาวศศิธร สังฆะวรรณา
มี.ค. – มิ.ย. 65
ก.ค. – ส.ค. 65
ก.ย. – ต.ค. 65

5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 30,000 บาท
ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งบประมาณ นอกงบประมาณ
1. แขงขัน Sport Dance
30,000
การแขงขัน Sneaker Show Case
การแขงขัน Hip Hop Dance
Championship
การแขงขัน Secon Street Dance
การแขงขัน To Be Number One Idol
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number
One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความ
มั่นใจในตนเองสามารถเขารวมการแขงขันได
ผลลัพธ (Outcomes)
- นักเรียนในชุมนุม/ชมรม/ทีม To Be Number
One ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพตามความถนัดและ
ความสนใจ เขารวมการแขงขันในระดับตางๆ ได

รวม
ไตรมาส
30,000
-

ขอมูลป
ฐาน

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

92

93

จำนวนครั้งในการ สรุป/รายงาน
ผลการแขงขัน
เขารวมแขงขัน

92

93

ดูจากผลการ
สรุป/รายงาน
แขงขันระดับตางๆ ผลการแขงขัน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล

กิจกรรม วันอาเซียน
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางสาวศศิปารยณิชา ปุมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงบทบาท
และภารกิจสำคัญในการเสริมสรางความรวมมืออาเซียนเพื่อพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาอันจะนำไปสู
การพัฒนาศักยภาพประชาชนในภูมิภาคใหสามารถแขงขันบนเวทีโลก รวมทั้งชวยสงเสริมและสนับสนุน
เปาหมายการสรางประชาคมอาเซียน โดยขับเคลื่อนกลไกการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันเปนพื้นฐาน
สำคัญของการพัฒนาความเจริญรุงเรืองในภูมิภาคอยางยั่งยืน เพื่อใหอาเซียนเปนองคการที่มีประสิทธิภาพ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืนโดยมีประชากรเปนศูนยกลาง ซึ่งประเทศไทยจะไดรับ
ประโยชนทางดานการศึกษา จากความชวยเหลือทางดานวิชาการและเทคนิคภายใตโครงการตาง ๆ รวมทั้งยัง
เปนโอกาสเสริมสรางศักยภาพของประเทศ และโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงรักษาผลประโยชนของตนในเวทีโลก
ประเทศไทยจึงตองกำหนดทิศทางทางการศึกษาใหสอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการ
การศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งไดกำหนดแผนการพัฒนาเยาวชนไทยเปนพลเมือง
อาเซียนที่มีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อสารและอยูรวมกันไดบน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันในการเสริมสรางความมั่นคงในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของ
ภูมิภาคอาเซียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดเล็งเห็นความสำคัญในการสรางสื่อการเรียนรูอาเซียนเพื่อใหนักเรียน
มีความรูในการปูพื้นฐาน เตรียมความพรอมมุงสูประชาคมอาเซียน ใหนักเรียนเกิดความตื่นตัวและพรอมในการกาวสู
ประชาคมอาเซียนดวยกาวยางที่มั่นคงตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อมีพัฒนาหองศูนยอาเซียนศึกษา
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อใหเยาวชนไทยใหเปนพลเมืองอาเซียนที่มีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียน
2.4 เพื่อใหครูมีแหลงเรียนรูเรื่องอาเซียนเพื่อนำไปสูการจัดกิจกรรมบูรณาการในการสงเสริมการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
2.5 เพื่อสรางความตระหนักที่จะเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพใน
ชุมชน
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายดานคุณภาพ
3.1.1 พัฒนาหองศูนยอาเซียนศึกษา
3.1.2 ครูมีสถานที่เรียนที่สอนใหนักเรียนมีความรูเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนดวยกาวยางที่มั่นคง
3.1.3 นักเรียนเกิดการเรียนรูอาเซียนและสามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสูชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.4 ครู นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการมี
ความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
3.2 เปาหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวน 2,648 คน ไดมีศูนยเรียนรูอาเซียนเพื่อใชใน
การศึกษา คนควา ขอมูลประเทศตาง ๆ ในอาเซียน
- ครูและ- ครูและบุคลากร จำนวน 154 คน มีแหลงขอมูล เพื่อขยายผลสู นักเรียนโรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก 2,648 คน และชุมชน
4. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใชสงเสริมการเรียนรูอาเซียน(หองเรียนอาเซียน)
กิจกรรม
กำหนดเวลา
ขั้นเตรียมการ ( ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ )
1.1 ประชุม ชี้แจงและวางแผนงาน
เดือนกุมภาพันธ
1.2 ศึกษารายละเอียดสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่จะใชในการ – มีนาคม 2565
สงเสริมการเรียนรูอาเซียน
1.3 จัดซื้อ จัดหาตามแผนงาน
ขั้นดำเนินการ ( ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ )
ภาคเรียนที่
1.4 ดำเนินการ
1/2565
1.5 สรุปโครงการ ขยายผลโครงการสูกลุมเปาหมาย
2,648 คน และชุมชน
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอาเซียน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ ( ระบุรายละเอียดใหชัดเจนทุกรายการ )
2.1 ประชุมวางแผน/ปรึกษาหารือผูที่เกี่ยวของ
2.2 แตงตั้งคณะดำเนินงาน
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นดำเนินการ ( ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ )
2.4 จัดกิจกรรมคำถามรายวันอาเซียนศึกษา
2.5 กิจกรรมแฟนพันธุแทอาเซียน
2.6 เปดแผนปายใบคำ อาเซียน

กำหนดเวลา
ตลอดป

ตลอดป

ผูรับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวศศิปารยณิชา
ปุมสันเทียะ

ผูรับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวศศิปารยณิชา
ปุมสันเทียะ
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวศศิปารยณิชา
ปุมสันเทียะ
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กิจกรรมที่ 3 มุมสงเสริมการเรียนรูอาเซียน ในหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม
กำหนดเวลา
ผูรับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ ( ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ )
3.1 ประชุม ชี้แจงและวางแผนงาน
เดือนกุมภาพันธ – กลุมสาระการเรียนรู
3.2 ศึกษารายละเอียดสื่อวัสดุอุปกรณ ที่จะใชในการสงเสริม มีนาคม 2565
สังคมศึกษา ศาสนา
การเรียนรูอาเซียน
และวัฒนธรรม
3.3 จัดซื้อ จัดหาตามแผนงาน
นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร
5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 35,000 บาท
งบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม. งบ กพร.
รวม
ไตรมาส
1 จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใชสงเสริมการเรียนรูอาเซียน
30,000
30,000
(หองเรียนอาเซียน)
2 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอาเซียน
5,000
5,000
3 มุมสงเสริมการเรียนรูอาเซียน ในหองสมุดเฉลิม
5,000
5,000
พระเกียรติ
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- ครูและนักเรียนมีความรูความเขาใจและนำไป
ประยุกตในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพรอมเปน
พลเมืองอาเซียน
- โรงเรียนมีการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาขึ้นภายใน
โรงเรียนและ จัดนิทรรศการอาเซียนเผยแพร
ความรูอาเซียนสูชุมชน
- เกิดความรวมมือของกลุมนักเรียนและครู ในการ
ดำเนินงานสรางเสริมการเปนประชาคมอาเซียนใน
ระดับดีขึ้นไป
ผลลัพธ (Outcomes)
-รอยละของครูและนักเรียนมีความรูความเขาใจ
และนำไปประยุกตในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พรอมเปนพลเมืองอาเซียน

ขอมูลป
ฐาน

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

92

93

จำนวนครั้งในการ
เขารวมแขงขัน

สรุป/รายงาน
ผลการแขงขัน

92

93

ดูจากผลการ
แขงขันระดับตางๆ

สรุป/รายงาน
ผลการแขงขัน
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานสากล
กิจกรรม พัฒนางานหองสมุด
สนองกลยุทธโรงเรียน ขอ 1
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 1และ 3
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
หองสมุดโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนและเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระบบที่มีการจัดมวล
ประสบการณใหแกนักเรียนตามหลักสูตร คือ มุงใหนักเรียนรูจักหาวิธีการเรียนรูดวยตนเองโดยการคนควา
แสวงหาความรูเพื่อนำไปสูการคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรที่สราง
ขึ้นจากการปรับสภาพใหเขากับความเปนไปของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากอิทธิพลของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หองสมุดจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุก
กลุมสาระเพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค
3.1 ผลผลิต ( Outputs ) หองสมุดมีสื่อสำหรับการสืบคนที่หลากหลายและพอเพียงตอความ
ตองการของนักเรียนและบุคลากรทางศึกษา
3.2 ผลลัพธ ( Outcomes )
3.2.1 นักเรียนใชบริการการคนควาเพื่อแสวงหาความรูในหองสมุดเพิ่มขึ้น
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. เปาหมาย
เพิ่มอัตราจำนวนการอาน การคนควาและสืบคนของนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดหาแบบเรียน คูมือ วารสาร นิตยสาร
2. จัดซอมหนังสือ คูมือ วารสาร นิตยสาร
3. จัดซอมเครื่องสืบคันขอมูล และระบบ
อินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคน
4. สัปดาหหองสมุด อุปกรณนิทรรศการ

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ย. 64 , พ.ค. 65
มี.ค. 65 , ก.ย. 65
มี.ค. 65 , ก.ย. 65

ผูรับผิดชอบ
นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล
นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล
นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล

ก.ย. 65

นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จำนวน 25,000 บาท
งบประมาณจากงบบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 55,000 บาท
ที่
รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ
งปม.
งบบำรุง
รวม
ไตรมาส
กศ.
1 เครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่องและเครื่องปริ้น 110,000
110,000
1 เครื่อง
2 ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรเกาเปนหอง
8,000
8,000
หนังสืออางอิง
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
- รอยละของนักเรียนทุกระดับที่ใชบริการ
หองสมุดเพื่อการสืบคน คนควาหาความรู
- ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนทุกกลุมสาระ
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcomes)
นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตรการศึกษาทุกกลุมสาระเรียนรู

ขอมูลป
คา
ฐาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด
92

93

92

93

92

93

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช
ประเมิน

สังเกต
นับสถิติ
ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบสังเกต
เครื่องนับจำนวน
แบบทดสอบ

ทดสอบหลังจบ
การศึกษา

แบบทดสอบ

