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ค าน า 

 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 - 2566 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใช้เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินงานได้อย่าง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ซึ่งได้จากการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมด าเนินการของบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ครูทุกคน ตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวแทนลูกจ้าง และตัวแทนนักเรียน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากทุก ๆ ฝ่าย 
 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 - 2566 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฝ่ายและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จะน าไปใช้ในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 

 
           

          (นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง                     หน้า 
ค าน า 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 - ความเป็นมา         1 
 - สภาพทั่วไป         2 
 - สภาพปัจจุบัน         5 
 - ผลงานดีเด่น         12 
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก       25 
 - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน      27 
ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา 
 - วิสัยทัศน์         30 
 - พันธกิจ         30 
 - เป้าประสงค์หลัก        30 
 - ประเด็นกลยุทธ์         31 
 - มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก    32 
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
 - ประเด็นกลยุทธ์         34 
ส่วนที่ 5 โครงการ/งบประมาณ 
 - โครงการตามกลยุทธ์        47 
ส่วนที่ 6  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 - ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ   64 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2566 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ...................................................... 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้ร่วมพิจารณาการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2566 ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  มีมติ
เห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2566 ได ้
 
 
 
 
 
 

(นายส่งศักดิ์  สุชานิธิกุล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์) 
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1. ความเป็นมา  

 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลละหานทราย เลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ตําบล
ละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-649007,044-649157  โทรสาร  
044-649007 Website www.lrp.ac.th  ไปรษณีย์อิเลคโทรนิค lrpschool@hotmail.com มีพ้ืนที่ 239 ไร่  
3 งาน 95 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 
2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน จํานวน  
9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศทางต่างๆ ทั้ง 8 ทิศ และให้ตั้งอยู่ที่ส่วนกลางอีก 1 โรงเรียน และเพ่ิมโรงเรียนรัชดาภิเษก 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในภายหลัง รวม 10 โรงเรียน ประกอบด้วย 
 1. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก  จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  อําเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
 4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
 5. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  อําเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
 6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก   อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 8. โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก อําเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. โรงเรียนรัชดาภิเษก   อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เปิดทําการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยมี 
นายกิมยง  นันทวิเชตพงษ์ เป็นผู้บริหารคนแรก และปัจจุบันผู้บริหาร คือ นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์ 

 ที่ตั้งของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกอยู่ทางทิศตะวันออกจองที่ว่าการอําเภอละหานทราย ติดทาง
หลวงสาย ละหานทราย - บ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย 
ทิศเหนือ โรงเรียนละหานทรายวิทยา  อําเภอละหานทราย    ระยะทางห่างกันประมาณ   7   กิโลเมตร 
ทิศใต ้  โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา    อําเภอละหานทราย    ระยะทางห่างกันประมาณ  25   กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์    อําเภอละหานทราย    ระยะทางห่างกันประมาณ  12   กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก โรงเรียนปะคําพิทยาคม    อําเภอปะคํา            ระยะทางห่างกันประมาณ  15  กิโลเมตร 

ชื่อโรงเรียน   ละหานทรายรัชดาภิเษก 
ประเภทโรงเรียน   สหศึกษา 
อักษรย่อโรงเรียน  ล.ร.ภ. 
วันสถาปนาโรงเรียน  9 มิถุนายน 2514 
 

http://www.lrp.ac.th/
mailto:rpschool@hotmail.com
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สัญลักษณ์โรงเรียน      
 

สีประจ าโรงเรียน       เหลือง – น้ําเงิน 
สีเหลือง                เป็นสีประจํารัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสีประจําวันพระราชสมภพ  
                          เป็นสัญลักษณ์แห่งจงรักภักดี มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน 
สีน้ําเงิน                 คือสีเงิน เป็นความหมาย รัชดาเป็นสัญลักษณ์ของความดี  
                          ความมีระเบียบ ความมีคุณค่า และความกตัญญูกตเวที 

คติธรรม        น สิยา โลก วฑฺฒโน อย่าเป็นคนรกโลก 
วิสัยทัศน์       เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี มีปัญญาเลิศ 
เอกลักษณ์โรงเรียน            แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ รื่นรมย์ 
อัตลักษณ์โรงเรียน             ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
1. นายส่งศักดิ ์    สุชานิธิกุล   ประธานกรรมการ 
2. นางแสงดาว   ศักดิ์วิเศษวัฒนา  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
3. นายสุพจน์   ติยะวานิช   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นางนันทนา   สาละ    กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นางถนัด         มีสมาน   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
6. นายเชาวิวัฒน์   มหาโยชนธ์นิศร  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
7. พระครูรัตนาภิรักษ์    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8. พระมหาเรืองฤทธิ์  สุธีโร   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
9. นายจิตใจ   ประสงค์ทรัพย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายธนาวุฒ ิ   ศรีกิมแก้ว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นางสารภี      ราชรักษ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวีระพงษ์   ถุงทองไพศาล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นางยุวด ี   กิตติโชคอนันต์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายประเสริฐชัย  พิสาดรมัย์   กรรมการและเลขานุการ 

 
2. สถานภาพทั่วไป 

      สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงที่มีความลาดชันจากทิศใต้ลงมายังทิศเหนือ  สูงกว่าระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 
163 เมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร การติดต่อคมนาคมระหว่างอําเภอและจังหวัดมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ทางหลวงชนบท หมายเลข บร 4013 อําเภอละหานทราย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 อําเภอละหานทราย อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ทางหลวงจังหวัด เส้นทางอําเภอละหานทราย อําเภอปะคํา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. ทางหลวงชนบท ตําบลละหานทราย ตําบลโคกว่าน ตําบลจะบก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์    
5. เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตามตําบลและหมู่บ้านเป็นสภาพลูกรังและถนนคอนกรีตซึ่งยังไม่เต็มทุกสาย   
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกตั้งอยู่บ้านเลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย 

จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง มีความลาดชันมีที่ราบลุ่มและที่ดอนสลับกันไป ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา มีแหล่ง
น้ําธรรมชาติคือ หนองละหานทราย มีแม่น้ํา ไหลผ่าน คือ ลําปะเทีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1  แผนที่โรงเรียน 
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ภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 
    -   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
    -   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่เดือนมิถุนายน - กันยายน 
    -   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม - มกราคม  

การปกครอง   
แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ประกอบด้วย 6 ตําบล คือ 
 1. ตําบลละหานทราย มี         12 หมู่บ้าน 
 2. ตําบลโคกว่าน  มี 11 หมู่บ้าน  
 3. ตําบลสําโรงใหม่ มี 14 หมู่บ้าน  
 4. ตําบลหนองตะครอง มี 12 หมู่บ้าน 
 5. ตําบลหนองแวง มี 13 หมู่บ้าน 
 6. ตําบลตาจง  มี 22 หมู่บ้าน 

สภาพทางเศรษฐกิจ   

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตอําเภอละหานทรายประกอบอาชีพด้านการเกษตรและรองลงมาประกอบอาชีพ
การพาณิชย์อุตสาหกรรม ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม คือการทํานา ทําไร่ ทําสวนยางพาราและเลี้ยง
สัตว์   

เกษตรกรรม  

รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมและมีการปลูกพืชค่อนข้างมากเกือบทุกตําบล 

การปศุสัตว์และประมงน  าจืด 

 การเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือนามาเป็นการทําฟาร์ม
สัตว์มากขึ้น ซึ่งส่วนมากเป็นไก่พันธุ์ไข่ และไก่พันธุ์เนื้อ  ส่งจําหน่ายในจังหวัด และมีการเลี้ยงกบซึ่งส่งไปจําหน่าย
ต่างประเทศด้วย  ส่วนการประมงส่วนใหญ่ทําเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

การอุตสาหกรรม 
     มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งได้แก่กิจการประเภทสี
ข้าวซึ่งกระจายอยู่ทุกตําบลแต่ก็มีการจ้างงานไม่เพียงพอที่จะรองรับประชาชนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในเมืองหลวง 

การท่องเที่ยว 
     อําเภอละหานทรายมีสถานที่ที่น่าสนใจในด้านที่เป็นโบราณสถาน  และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สําคัญ คือ 

      1. หินหลุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตําบลสําโรงใหม่ อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ เกิดจากการกัดเซาะของน้ําจนลานในหลุม 
       2. วัดโพธิ์ทรายทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
       3. วัดป่าละหานทราย หมู่ 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
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การพาณิชยกรรม 
       ภาวะการค้าโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับราคาสินค้าเกษตรเป็นสําคัญ  ถ้าปีใดสินค้าเกษตรมีราคาสูงก็ส่งผลให้
ประชากรมีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  การซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะคึกคักไปด้วย   การค้า
ขายเป็นในลักษณะที่เกษตรกรนําสินค้าเกษตรมาขายตามหมู่บ้าน  ตลาดประจําตําบล   ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม
จะอยู่ในรูปของตลาดนัดสินคา้เสาร์-อาทิตย ์และตลาดประชารัฐทุกวันพุธ 

ภารกิจของโรงเรียน 
   โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีภารกิจในการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 

       1. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ม.1-6 กําหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการเฉพาะมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป 

       2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 2 สาย คือ 

สายสามัญ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
สายอาชีพ       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. สภาพปัจจุบัน 
 ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนดังนี้ 
  1. จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 433 คน (ระดับชั้น ม. 1) 
            2. จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,614 คน 
อัตราส่วนครู : นักเรียน 1 : 23 จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนปีการศึกษา 2562 
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หมายเหตุ   ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 

ระดับชั น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 10 224 250 474 

ม.2 10 195 262 457 

ม.3 10 181 238 419 

ม.4 10 136 272 408 

ม.5 9 120 243 363 

ม.6 9 134 241 375 

ปวช.1 1 10 28 38 

ปวช.2 1 7 37 44 

ปวช.3 1 2 34 36 

รวม 67 1009 1605 2614 
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ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562 

 ผู้บริหาร จํานวน  5 คน    ครูประจําการ จํานวน 133 คน          รวมข้าราชการครู  จํานวน 138 คน 
 พนักงานราชการ  จํานวน 8 คน   ครูอัตราจ้าง จํานวน 5 คน รวมทั้งหมด จํานวน 151 คน 

ตารางแสดงจ านวนครูแยกเป็นกลุ่มสาระ คุณวุฒิ ต าแหน่ง และวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กลุ่มสาระ ตรี โท 
ครู 

คศ.3 
ครู 

คศ.2 
ครู 

คศ.1 

ครู พนักงาน ครู 
อัตรา
จ้าง 

รวม 
ร้อยละ 

ผู้ช่วย ราชการ 
ของ

ทั งหมด 
1 ผู้บริหาร 0 5 4 1 0 0 0 0 5 3.31 

2 ภาษาต่างประเทศ 14 3 5 5 5 2 0 0 17 11.26 

3 ภาษาไทย 9 5 5 3 3 2 1 0 14 9.27 

4 คณิตศาสตร ์ 11 8 8 5 5 1 0 0 19 12.58 

5 สังคมศึกษา  14 4 7 7 4 0 2 0 20 13.25 

6 วิทยาศาสตร ์ 14 10 10 6 5 2 0 1 24 15.89 

7 พาณิชยกรรม/คอมพวิเตอร์ 14 3 7 4 5 1 0 0 17 11.26 

8 การงานอาชีพ 8 3 3 1 3 4 0 0 11 7.28 

9 ดนตรี/ศิลปะ/นาฏศิลป ์ 8 0 2 4 0 2 3 0 11 7.28 

10 สุขศึกษา/พลศึกษา 11 1 3 0 3 1 2 3 12 7.95 

11 ครูธุรการ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.67 

รวมทั้งหมด 109 42 54 36 33 15 8 5 151  

คิดเป็นร้อยละ 72.19 27.81 35.77 23.84 21.86 9.93 5.29 3.31  100.00 

**ครูบรรณารักษ์ อยู่ในกลุม่สาระฯ สังคมฯ ครูแนะแนว อยู่ในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ   *ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 9 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารประกอบที่ได้รับงบจัดสรรตามโครงการ มพช. 2 

5.2 จํานวนห้องเรียนทั้งหมด 61 ห้องเรียน แบ่งเป็น 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงขั้นที่ 3)  10/10/10 
-  มัธยมศกึษาตอนปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) 10/9/9 
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 1/1/1 

สภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนที่กําลังพัฒนาเป็นชุมชนเมือง ทั้งนี้เพราะโรงเรียน

ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลตําบลละหานทราย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ 
ทิศเหนือ   จรด   ทางหลวงหมายเลข 2075 (ละหานทราย–บ้านกรวด-ประโคนชัย) 
ทิศตะวันออก    จรด    หมู่บ้านหนองตาแอก   
ทิศใต้               จรด    หมู่บ้านชลประทานเหนือ 
ทิศตะวันตก       จรด    โรงเรียนบ้านละหานทราย  
อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืนๆ

ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย เป็นอาชีพรอง เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคน
หลายกลุ่มที่อพยพมาจากที่อ่ืน จึงทําให้มีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
ด้านภาษา มีท้ังภาษาไทยอีสาน ภาษาเขมร ภาษาส่วย ภาษาไทยโคราช เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยังยึด
และนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก เพ่ือเป็นแนวทางแห่งการดําเนินชีวิต สําหรับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักและเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน คือ เจรียง กันตรึม ประเพณีเบนทม และเบนตู๊จย์  

ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 75 ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ 

 ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย 
 ร้อยละ  5  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 20,080 บาท (อ้างถึง พัฒนาการอําเภอละหานทราย) 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
เนื่องจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีแนวโน้มว่าในการศึกษา 2566 

จะมีจํานวนนักเรียนเพิ่มข้ึน และเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จขึ้น
ครองราชย์ครบ 25 พรรษา(รัชดาภิเษก) โรงเรียนจึงได้รับการพัฒนารุดหน้าไปมากพอสมควร ตามแนวปรัชญา
และคําขวัญที่ว่า รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ จนกระทั่งได้รับการพิจารณาจัดตั้ง ให้
เป็นโรงเรียนโรงเรียนในฝัน และนอกจากนี้โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับการพิจาณาให้เป็น ศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2545–ปัจจุบัน โดยภาระหลักแห่งการดําเนินการงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และปีการศึกษา  
2554 โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรขั้นที่ 1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนก็ยังมีข้อจํากัดที่เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการดําเนินงานทางการศึกษา  ที่เป็น
ปัญหาสําคัญคือ แนวโน้มในปีการศึกษา 2566 จะมีจํานวนนักเรียนเพ่ิม ก็ทําให้เกิดปัญหาด้านอาคารเรียน 
ห้องเรียน ครูหรือปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยดําเนินการ   ดังนี้ 
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 1.  จัดการเรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ  
 2.  จัดครูอัตราจ้างที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ โดยใช้เงินอุดหนุน (รายหัว) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก   จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

สําหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ปี พ.ศ.2551  ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน   ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ระดับชั น เวลาเรียน   (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

 ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ กิจกรรม รวม 

ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 

10.71 
10.71 
14.29 

10.71 
10.71 
10.71 

16.07 
8.93 
8.93 

14.29 
14.29 
14.29 

12.50 
12.50 
12.50 

5.36 
5.36 
5.36 

5.36 
12.50 
8.92 

14.29 
14.29 
14.29 

10.71 
10.71 
10.71 

100 
100 
100 

รวม 11.90 10.71 11.31 14.29 12.50 5.36 8.93 14.29 10.71 100 
หมายเหตุ   จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,120 ชั่วโมง แยกกลุ่มสาระพ้ืนฐาน 1,000ชั่วโมง และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ เศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุดและการค้นคว้า การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 (แผนการเรียนวิทย์–คณิต) 
ระดับชั น เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  
 ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ กิจกรรม รวม 
ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

6.67 
6.67 
6.67 

16.67 
16.67 
16.67 

30.00 
26.67 
26.67 

10.00 
10.00 
10.00 

3.33 
3.33 
3.33 

3.33 
3.33 
3.33 

6.67 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 

13.33 
13.33 
13.33 

100 
100 
100 

รวม 6.67 16.67 27.78 10.00 3.33 3.33 8.89 10.00 13.33 100 
หมายเหตุ สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ โลกและดาราศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 (แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป) 

ระดับชั น 
เวลาเรียน   ( คิดเป็นร้อยละต่อปี )  

ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ กิจกรรม รวม 
ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

13.33 
13.33 
13.33 

6.67 
6.67 
6.67 

10.00 
6.67 
6.67 

13.33 
13.33 
13.33 

6.67 
6.67 
6.67 

10.00 
10.00 
10.00 

13.33 
16.67 
16.67 

13.33 
13.33 
13.33 

13.33 
13.33 
13.33 

100 
100 
100 

รวม 13.33 6.67 7.78 13.33 6.67 10.00 15.56 13.33 13.33 100 
หมายเหตุ   จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนทั้งปีเท่ากับ 1,200 ชั่วโมง แยกกลุ่มสาระพ้ืนฐาน 1,040 ชั่วโมง     
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และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 ชั่วโมง  สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ ภาษาจีน การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น 

ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) (แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 
หมวดวิชาทักษะชีวิต ภาษาไทย 3 2.75 

ภาษาต่างประเทศ 6 5.50 
วิทยาศาสตร์ 4 3.67 
คณิตศาสตร์ 4 3.67 
สังคมศึกษา 3 2.75 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.83 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 18 16.51 
ทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 22.02 
ทักษะวิชาชีพเลือก 21 19.27 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 3.67 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 3.67 

หมวดวิชาเลือกเสรี  12 11.01 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  2 1.83 
 รวม 109 100.00 
หมายเหตุ   แสดงจํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนทั้ง 3 ปี  

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีห้องสมุดขนาด 328 ตารางเมตร  (คิดเป็นประมาณ 4 ห้องเรียน) และมีห้องสมุดเปิดขนาดประมาณ   

820 ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด 35,000 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม–คืน ใช้ระบบ E–Library 2001  
จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเป็น 1,200 คน/วัน 

ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
 คอมพิวเตอร์ มีจํานวนทั้งหมด 210 เครื่องใช้เพื่อการเรียนการสอน 150 เครื่องใช้สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้  200  เครื่อง ใช้ในงานบริหาร 45  เครื่อง 
 จํานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 2,650 คน ต่อวัน  คิดเป็น
ร้อยละ 91.60 ของนักเรียนทั้งหมด 

ปริมาณสื่อมีจํานวนประมาณ 1,000–1,200 ชิ้น  
ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมมีทั้งหมด  21  ห้อง  ได้แก่ 

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      5   ห้อง    
  2. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ      1   ห้อง 
   3. ห้องศูนย์สื่อฯ สังคมศึกษา       1   ห้อง 
  4. ห้องอินเทอร์เน็ต / แปลภาษา  1   ห้อง 
  5. ห้องจริยศึกษา    1   ห้อง 
  6. ห้องสมุด    1   ห้อง 
  7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์      1   ห้อง 



                         แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2566  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก   11 
 

  8. ห้องโสตทัศนศึกษา   1   ห้อง 
  9. ห้องดนตรีสากล   1   ห้อง 
           10. เรือนธรรม    1   หลัง 
           11. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4   ห้อง 
           12. ห้องพิมพ์ดีด    2   ห้อง 
                     13. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา  1   ห้อง 
            14. ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ  1   ห้อง 
                     15. ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ตสําหรับครูและบุคลากร     1   ห้อง 
            16. ศาลาธัญญาธรรมานุสรณ์ สําหรับเรียน/ปฏิบัติธรรม  1   หลัง  
 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ (บริเวณลานร่มไม้หน้าห้องประชาสัมพันธ์) 
ลานกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปักตะกร้อ 
สนามฟุตซอล สวนกาญจนาภิเษก และอ่ืนๆ    

นอกจากห้องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนดังนี้ 
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั ง / ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั ง / ปี 
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
2. ศูนย์สื่อกลุ่มสาระ 
3. แปลงเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ 
4. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
5. สวนป่าธรรมชาต ิ
6. สวนวรรณคดี 
7. สวนสมุนไพร 

200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 

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

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

1-2 
1-2 

20 วัน/ป ี
1 
 

8. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
9. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
10. ศูนย์สื่อประชาคมอาเซียน 

200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 

  

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

 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียน  ให้เต็มศักยภาพตาม
ความสามารถและความสนใจ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวทําให้นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถดังที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

ด้านนักเรียน 

 1.1 ผลงานดีเด่นระดับประเทศ   

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อผู้ฝึกสอน/ 
ผู้ควบคุมดูแล 

ว/ด/ป  
ที่ได้รับ 

หน่วยงานที่
มอบ 

1 การแข่งขัน To Be Number One Teen 
Dancercise Thailand Championship 
2019 รุ่น Teenage (อายุ 15 – 22 ปี)  

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก 1.นางลักษณ์มี  สังคมศิลป ์
2.นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศร ี
3.นางเบญจรตัน์  ใจภพ 
4.นายพิสิทธิ์  น้อยพลี 
 

27  
ม.ค.
2562 

ถ้วย
พระราชทาน
ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตัน์
ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  

2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคีตะ 
มวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี งาน สพฐ.
เกมส์ ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 
2561 ในระหว่างวันท่ี 11-16 ธันวาคม
พ.ศ. 2561  

1. นายนพรัตน์  สิบอ่อน 
2. เด็กหญิงธัญธร    โพธิ์ศร ี
3. นางสาวปัทมน  นามฝาง 
4. นางสาวณัฐภรณ์  โยชนไ์ธสง 
5. เด็กชายภัทรพล   ดีมาก 
6. เด็กชายภูริทัต  วัชรสุทธิพงศ์ 
7. นายธนศักดิ์  ผะกาเกต ุ
8. นายปริวัฒน์  สําราญรื่น 
9. นางสาวเกศกนก  น้อยพล ี
10. นางสาวปัญจา เพิ่มด ี
11. นายนครินทร์  น้อยพล ี
12. นางสาวกานตมิา  แสงงาม 

1.นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศร ี
2. นายอํานาจ  ศิลป์ปักษา 
3. นายวุฒิชัย  เทียมเลิศ 

11-16  
ธ.ค.  
2561 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
มวยไทยสมัครเล่น รุ่นจูเนียร์มดิเดลิเวท 
น้ําหนักไม่เกิน 71 กิโลกรัม การแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 40 

นายอนุวัฒน์  เขียวมีส ี นายป้องยศ  สุนทรารักษ ์
 

22 -30  
ม.ค. 
2562 

กรมพลศึกษา 

4 รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด  4   400 
เมตร ชาย สถิติ 3.26.19 นาที การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 40 

นายพีรพล  ทําทอง นายภาณุวัฒน์  เหมนวล 6 – 16  
พ.ย.
2561 

กรมพลศึกษา 

5 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก 
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 

นายประเสริฐชัย  พิสาดรมัย ์ 6-8  
ธ.ค. 
2561 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
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ระดับชาติ จังหวดับุรีรมัย์ ระหว่าง  
วันท่ี 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
สรุปเหรียญรางวัล 
เหรียญทอง 22 รายการ 
เหรียญเงิน 7 รายการ   
เหรียญทองแดง 4 รายการ  
เข้าร่วม 2 รายการ 
รวม 35 รายการ 

ขั้นพื้นฐาน 

6 ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขัน 
คีตะมวยไทย ม.1-6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ ประจาํปีการศึกษา 
2561 ในระหว่างวันท่ี 6-8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย ์

1. นางสาวปัญจา เพิ่มด ี
2. เด็กหญิงธัญธร    โพธิ์ศร ี
3. เด็กหญิงปัทมน  นามฝาง 
4. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   ยางหงษ ์
5. นายปริวัฒน์  สําราญรื่น 
6. นายนครินทร์  น้อยพล ี
7. นางสาวณัฐภรณ์  โยชนไ์ธสง 
8. นางสาวจุฑารัตน์  มุกดา 
9. นางสาวเกศกนก  น้อยพล ี
10. นางสาวกานตมิา  แสงงาม 

1.นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศร ี
2. นายอํานาจ  ศิลป์ปักษา 
3. นายจักราวุธ  เปริบรมัย ์
4. นายวุฒิชัย  เทียมเลิศ 

  

7 เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถอ้ย
ความ (การเขียนเรียงความ)  
ม.1-ม.3 

เด็กหญิงพรรณิกา  แสนศร ี
  
 

นายสมเกียรต ิ ตีบจันทร ์
  
 

  

8 เข้าร่วม การแข่งขันวรรณกรรมพจิารณ์ 
ม.4-ม.6 

นางสาวกัญญาลักษณ ์ ยอดเยี่ยม
แกร 

นายทวีศักดิ ์ ทวันเวทย์   

9 เหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายชัชวาล  ชัชชาติ 
2. เด็กชายพีรพัฒน ์ ต่วนพิมาย 
3. เด็กชายอนุรัฐ  บุญนํา 

1. นางสาวทัศพร  บุญมาพิลา 
2. นางสาวทักษิณา  จัตุกูล 
  
 

  

10 เหรียญเงิน การแข่งขันสรา้งสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.
6 

1. นายชนะชนม์  สนหอม 
2. นายไชยกานต ์ จันศิลา 

1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศร ี
2. นางสาวนิตยา  สาละ 

  

11 เหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ  
ม.4-ม.6 

นางสาวพรสดุา  ได้พร้อม นางสาวกาญจนา  จ่าแสนช่ืน   

12 เข้าร่วม การแข่งขันเวทคณิต  
ม.1-ม.3 

เด็กชายวัชรินทร ์ สถานเถื่อน นางนรินทร ์ สุธรรม   

13 เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายคณาธิป  อินทร 
2. เด็กชายวาทิตย ์ ไพบูลย ์
3. เด็กหญิงวิวรรธน ี สมรูป 

1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี 
2. นางมัทรี  ศรีวงยาง 

  

14 เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คุณธรรมระดับช้ัน ม.1 – 3  

1. เด็กหญิงพุธิตา  ปุริมศักดิ ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จูกูล 
3. เด็กหญิงศริินทรา  กงค์ประโคน 
4. เด็กหญิงสรุิวิภา  ยิ้มมะเริง 
5. เด็กหญิงแพรวา  ปราณีต  

1.นางสาวสุกัญญา  หารโกทา 
2.นางเขมิกา  วงเวียน 

  

15 เหรียญทอง การประกวดละครคณุธรรม 1. นายจักรกฤษ  วอนวงค์ 1. นายเชาวิวัฒน ์ มหาโยชน์ธ   
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ม.1-ม.6 2. นางสาวจารุภา  มีอิสระ 
3. นางสาวดวงฤดี  วิริยะดวงอนันต์ 
4. นายประเวช  วงษ์บุญยัง 
5. นายปริญญา  ประทุม 
6. นายพิสิฐ  ขวัญด ี
7. นายพีรพัฒน ์ พรหมลักษณ ์
8. นายพีรภัทร  มณีศร ี
9. นายภูธเนศ  สุขเสกสันต ์
10. นางสาวยุวด ี คงรัมย ์
11. นายวรวิทย ์ ดียิ่ง 
12. นางสาววิลาวรรณ  เกิดนาร ี
13. นางสาวศิรลิักษณ ์ สุวรรณหงษ์ 
14. นายศุภกร  โพคา 
15. นายสุทิน  ศิริสวัสดิ ์
16. เด็กหญิงสุภจิรา  อ่อนกลิ่น 
17. นายอภิวรรธน ์ เอมโอฐ 
18. นายอัษฎา  ภารวงศ์ 
19. นายอานนท์  ศรีสรุิยาเย็น 
20. นางสาวเปลววะด ี อยู่ยั่งยืน 

นิศร 
2. นางสาวชุติมา  บําเพ็ญกลุ 
3. นางสาวศิริกานต ์ สีลา
เหลี่ยม 
4. นางสาวสมฤด ี อยู่สมบูรณ ์
5. นางสาวจารีฎา  สุทธิ 

16 เหรียญทอง การประกวดสวดมนตแ์ปล
อังกฤษ ม.1-ม.6 

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังวาลย ์
2. เด็กหญิงจันทิมาพร  กลิ้งรัมย ์
3. นางสาวนภารัตน ์ ไชยศรีรมัย ์
4. เด็กหญิงปณดิา  ประเมินชัย 
5. นางสาวปวรรณรัตน ์ ศรีกิมแกว้ 
6. เด็กหญิงระภีปาน  บุญมามอญ 
7. เด็กหญิงวิจิตรา  ประสงค ์
8. เด็กหญิงวิลาสิน ี วรรณกาล 
9. นางสาวศุภาลักษณ ์ เอี่ยมสอาด 
10. นางสาวสโรชิณ ี พุกรัดกรุด 

1. นางสาวปฤษณา  สาล ี
2. นางเพ็ญศร ี จันทร์อยู่จริง 
3. นางสาวบวรลักษณ ์ กะการ
ด ี

  

17 เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ม.1-ม.3 

เด็กชายภูธเนศ  แลตรง 
 

นายสุพจน์  วิชัด   

18 เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลกูทุ่ง 
ประเภททีม ข ม.1-ม.6 

1. นางสาวกัญญาภคั  สุพรรณ์นอก 
2. นางสาวกาญจนา  สุดา 
3. เด็กหญิงกุลวด ี ศรีสุพงษ ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ ์ แก้วไพฑูรย ์
5. เด็กหญิงจุรภีรณ ์ เรืองรัมย ์
6. นายชัศนัย  ป่าขมิ้น 
7. นายชิษณุพงศ์  ทองคํา 
8. เด็กหญิงฐิติมา  ปานทอง 
9. เด็กชายธนัช  ธรากรเทพธ ี
10. นางสาวนริศรา  ทํามวงศ์ 
11. นางสาวน้องหนึ่ง  ราษกล 
12. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งอ้อม
กลาง 
13. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มา

1. นายสุพจน์  ปานใจนาม 
2. นายเดชา  กัญญาโภค 
3. นายมานพ  ทองคํา 
4. นายศักดิ์ศร ี ดวงมาเกิด 
5. นางสาวชลนาฏ  ศรีกิมแก้ว 
6. นางสาวลภสัรดา  สมานสาร
กิจ 
7. นางสาวรัชวิน  โปร่งสูงเนิน 
8. นายธีรเมศร ์ ธีรจรรยารตัน ์
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ประจง 
14. นางสาวพลอยไพลิน  เตียงแก้ว 
15. เด็กหญิงพัชญามน  พันธุ์คง 
16. นางสาวพัทรียา  พันธุ์คง 
17. นางสาวพิมพ์ชัญญา  ยางหงษ ์
18. เด็กหญิงพุทธิดา  โลกประโคน 
19. เด็กหญิงมาริษา  เปียนขุนทด 
20. นางสาวยภุาวรรณ  สมพงษ ์
21. เด็กชายราเมศ  ม่วงสําเภา 
22. นายวรรณวัฒน ์ อุตราศร ี
23. นายวิชาญชัย  สําเร็จกิจ 
24. นางสาววิภา  สุขสงวน 
25. นายวิวัฒน์  อุตราศร ี
26. นายวุฒิพงษ ์ สุขเสกสันต ์
27. นายศักรินทร ์ เหล่าพิชิต 
28. นางสาวศิริพร  จีนรัมย ์
29. นางสาวศิรยิากรณ ์ จังอินทร์ 
30. นางสาวศิรริัตน ์ วันชาดา 
31. เด็กชายศุธิศักดิ ์ ทนงใจ 
32. นายสมบัต ิ พิทักษ์หมู่ 
33. เด็กหญิงสมฤทัย  มะโนบาล 
34. เด็กหญิงสุกฤตา  สิงหารโท 
35. นางสาวสุวาร ี บุญเจริญ 
36. นายอดิศร  เคนน้ําเที่ยง 
37. นางสาวอรอนงค ์ วงศ์ประมวล 
38. นายอานนท์  ทุมโคตร 
39. นางสาวอารยีา  แลตรง 
40. นางสาวเรไร  เตื่อยตุ่น 

19 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

เด็กชายบุญธฤทธ์ิ  ลีต ี นางสาวกาญจนา   จ่าแสนช่ืน 
 
 

  

20 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

นายศิริศักดิ์   อยู่แสง นางสาวกนกพร  เทพธ ี   

21 เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย  
ม.4-ม.6 

นายวีรชน  เกรียรมัย ์
 

นายวิทวัส  โชรัมย ์   

22 เหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

เด็กหญิงสิริวรรณ  ตั๋นต่อ นางสาวสุภาพร  พวงประโคน 
 

  

23 เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

นางสาวประภัสรา  พรมวงษา นางหัทยา  มีพวงผล   

24 เหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกฤติยา  คงเป็นนิจ 
2. เด็กหญิงสภุัทราวด ี ใสสดศร ี

1. นางสาวสิตาพัชญ ์ ไชยอํา
พรวัชร์ 
2. นางรัมภา  สุดาจันทร ์

  

25 เหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ นางสาวจรุงรักษ ์ แสนสุข นายบัญชา  พรหมโสฬส   
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ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) ม.4-ม.6 
26 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่าย

พักแรม ม.1-ม.3 
1. เด็กชายกฤษฎากร  เจริญราช 
2. เด็กชายพันธกานต ์ ม่วงสําเภา 
3. เด็กชายภานุพงษ ์ ศรีสมศักดิ ์
4. เด็กชายรัฐศาสตร ์ คงสุขมาก 
5. เด็กชายสหภพ  กองเสลา 
6. เด็กชายสิริวัฒน ์ ศรีจันทร ์
7. เด็กชายอณุวัฒน ์ โคสีงาม 
8. เด็กชายอนันต ์ คตประโคน 

1. นายสุรพล  วรศิร ิ
2. นายประยรู  บัวนาค 
3. นายสุทัศน์  บุญทาทอง 

  

27 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างอปุกรณ์
เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 

1. นางสาวกฤติยาภรณ ์ เป็นนวล 
2. นายจักรินทร ์ บุญเริก 
3. นางสาวผกามาศ  อนันตะวัน 
4. นายพัชรพล  วงษ์ใหญ่ 
5. นายสนธยา  คงชีวะ 
6. นางสาวสุจินดา  มูระคา 

1. นายบุญมา  สุภศร 
2. นางจิรกาล  สุภศร 
3. นางสาววิรัตน ์ สวายพล 

  

28 เหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมนกัเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกิตติธัช  ปานใจนาม 
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  ป้องแดง 
3. เด็กหญิงรัตนาวด ี โคตรภูธร 
4. เด็กชายสิรภพ  สารมัย ์
5. เด็กชายเจษฎา  วิชานนท์ 

1. นางนิภาภรณ ์ แย้มศร ี
2. นางสาวปิยนันท ์ เพชร
โกมล 

  

29 เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณิชาภา  ชะบัวรัมย ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  มานุจํา 

1. นางสาวสุธภา  กลมนุกูล 
2. นางสาวกมลพรรณ  คุ้ม
ไพฑูรย ์

  

30 เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 

1. นางสาวปิยวัลภ ์ ลีสม 
2. นางสาวพลอยไพลิน  ปุ่มสีดา 

1. นายนคร  สะเทินรัมย ์
2. นายวันชัย  ก้อมน้อย 

  

31 เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 

1. นายกรกิต  เกวียนโคกกรวด 
2. นายธีรศักดิ ์ โสมะม ี
3. นายอรรถชัย  ด้วงชํานาญ 

1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง 
2. นายอุดมศักดิ ์ สํารวจวงค ์

  

32 เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.1-ม.3 

1. เด็กชายชนินทร์  จันศิลา 
2. เด็กชายรัญชน ์ จันทร์ณภัทร 
3. เด็กชายวิษณ ุ เจรญิยิ่ง 

1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง 
2. นายอุดมศักดิ ์ สํารวจวงค ์

  

33 เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายจตุพร  ต้นโต 
2. เด็กชายนัทเศรษฐ ์ นุ่มนวลศร ี
3. เด็กชายสมบรูณ์แบบ  ปักเสต ิ

1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง 
2. นายวีรพันธ์  เสาเคหา 

  

34 เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 

1. เด็กชายทักษิณ  สังขระ 
2. เด็กชายอรรถพร  พระแก้ว 
3. เด็กชายอัครพงษ ์ วงศรีเขา 

1. นายกุศล  จันทร์วัน 
2. นายวิโรจน ์ นามนาค 

  

35 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบช้ืน ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญประดิษฐ ์
2. เด็กหญิงณัฐติยา  สุภผล 
3. เด็กหญิงทิพามณ ี สนวนรัมย ์

1. นายคมกฤษณ ์ เจียมทิพย ์
2. นางจุฬารัตน ์ สงสุกแก 

  

36 เหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ ์ หวาน
เหนือ 
2. เด็กหญิงทัตษพร  ปาระบับ 
3. เด็กหญิงนันท์วร ี ค่อยชัยภูม ิ

1. นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย 
2. นางสาวจิดาพัชญ ์ เกษร
จันทร์ 
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1.2 ระดับจังหวัด (งานแข่งขันทักษะ ฯ ดูอ้างอิงในรางวัลสถานศกึษา และรางวัลครู) 
ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อผู้ฝึกสอน/ 

ผู้ควบคุมดูแล 
ว/ด/ป  
ที่ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่มอบ 

1 รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแขง่ขัน 
เรียงร้อยถ้อยคํา ระดบัช้ัน ม. 1- 3  

เด็กหญิงกุลจิรา  เดชวงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน  
เรียงร้อยถ้อยคํา ระดบัช้ัน ม. 4- 6  

นางสาวนฤมล  ฉวีรัมย ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

3 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน  
พินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม. 1- 3  

เด็กหญิงพรรณิกา  แสนศร ี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

4 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
พินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม. 4-6  

นางสาวกัญญาลักษณ์   
ยอดเยี่ยมแกร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

5 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน  
คัดลายมือ ระดับชั้น ม. 1- 3  

เด็กชายณัฐพนธ์  พัลวลั กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

6 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน คัด
ลายมือ ระดับช้ัน ม. 4- 6  

นางสาวธีราพร  สหีาบุตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

7 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การย่อ
ความ ระดบัช้ัน ม. 1- 3  

เด็กหญิงกุลจิรา  เดชวงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

8 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน การย่อ
ความ ระดบัช้ัน ม. 4- 6  

นางสาวณัฏฐิกา  ชายประโคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

9 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน การแต่ง
คําประพันธ์ ระดับชั้น ม. 1- 3  

เด็กหญิงพิชามณช์ุ  พลศรีพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

10 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน การแต่ง
คําประพันธ์ ระดับชั้น ม. 4 - 6  

นางสาวสุทธิดา  เย็กรัมย ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9 มิ.ย. 
2561 

สพม.32 

11 สอบไดค้ะแนนสูงสุด ลาํดับที่ 1 ของ
จังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพ
ทางวิชาการ วิชา คณิตศาสตร ์(Math 
Genius) ครั้งท่ี 20 ประจําปีการศกึษา 
2561 

นางสาวภูริชญา  ดีรักชาต ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

20 ม.ค. 
2562 

บริษัท  
เซ็นเตอร์วัน 
เอ็ดดูเคชั่น 

จํากัด 

ระดับชั้น ม.5-ม.6 นายชนะชนม์  สนหอม 
นางสาวสุพิชญา  แป้นชุมแสง 

37 เหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวสุนิตา  สมัญญา 
2. นางสาวสุพรรษา  พ่อค้า 
3. นางสาวเพชรประภา  พิลาศร ี

1. นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย 
2. นางสาวจิดาพัชญ ์ เกษร
จันทร์ 

  

38 เหรียญทอง การแข่งขันทําอาหาร นํ้าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉ่ําโสฬส 
2. เด็กหญิงอารยา  มูระคา 
3. เด็กชายเสฎฐวิชญ ์ ใสสดศร ี

1. นางส่องศรี  เหล็กส ี
2. นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา 

  

39 เหรียญทอง การแข่งขันทําอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงญาดา  ฉ่ําโสฬส 
2. เด็กหญิงณัชชา  พงษ์สวัสดิ ์
3. เด็กหญิงทิพย์สดุา  นามวิเศษ 

1. นางส่องศรี  เหล็กส ี
2. นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา 

  

40 เหรียญทอง การแข่งขันทําอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 

1. นางสาวจีรนันท์  เหมทอง 
2. นางสาวณิพาพร  พิกุลหอม 
3. นางสาวไอรดา  เจริญคุณ 

1. นางส่องศรี  เหล็กส ี
2. นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา 
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ด้านผู้บริหาร 

 2.1 ระดับประเทศ 
ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ว/ด/ป  

ที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ 

1 ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการชุดที่ 2  
ด้านการรักษาความสะอาด 

นายประเสริฐชัย  พิสาดรมัย ์ 8 ธ.ค. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2 รางวัลพระพฤหสับดี ประเภท 
ผู้เสยีสละดา้นการศึกษา ประจําป ี2561 

นางลักษณ์มี  สังคมศิลป์  9  
ก.ย. 
2561 

สกสค. 

3 ครูดีศรีรัชดา ปี 2561 นายเรืองรวิศ  พายุหะธํารงรตัน์ 24 ส.ค. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 ระดับภาค 
ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ว/ด/ป  

ที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ 

1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ผู้มีผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2561 
ด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ 

นายประเสริฐชัย  พิสาดรมัย ์ 18 ก.พ. 2562 สมาคมศึกษานิเทศก ์
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

2.3 ระดับจังหวัด 
ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ว/ด/ป  

ที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ 

1 ได้ปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย ์

นายประเสริฐชัย  พิสาดรมัย ์ 23 ธ.ค. 2561 สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบรุีรมัย์และ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต32 

 2.4 รางวัลระดับสหวิทยาเขต 
ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ว/ด/ป  

ที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ 

1 ครูดีศรีละหานทรายในงานวันครู  
ครั้งท่ี 63 ประจําปี 2562 

นายประเสริฐชัย  พิสาดรมัย ์ 16 ม.ค. 2562 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ละหานทราย 
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ด้านครู 

 3.1 ระดับประเทศ 

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ว/ด/ป  
ที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบ 

1 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
คุรุสดุดี ประจําปี 2561 

นางสาวทักษิณา  จัตุกูล  17 ม.ค. 2562 คุรุสภา 

2 รางวัลครดูีศรรีัชดา ปี 2561 นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ ์
นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย ์
นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย 
นางรัชนี  วรศิริ 
นางสาวนิติกาญจน์  สิริพนมศักดิ ์
นางสาวบุญเรือง  อัมพาพัฒนะนันท์ 
นางสาวเสาวนยี์  สิงห์คํา 
นางสาวจุฑาทิพย์  เลิศล้ํา 
นางสาวสกนกวรรณ  เรืองชาญ 
นางสาวศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ 
นางสาวบวรลักษณ์  กะการด ี
นางสาวศริิกานต์  สีลาเหลีย่ม 
นางวงจันทร์  เพ็ชรรัตน ์
นายประบรู  บัวนาค 
นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร ์
นางสาววิรัตน์  สวายพล 
นางจุฬารัตน์  สงสุกแก 
นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา 
นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย 
นางสาวชลนาฏ  ศรีกมิแก้ว 
นางสาวรัชวิน  โปร่งสูงเนิน 
นางสาวลภสัรดา  สมานสารกิจ 

24  
ส.ค.  
2561 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 กรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรม
ความสามารถศลิปหัตกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิ
ประจําปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 6-8 ธ.ค.2561 

 6-8 ธ.ค. 
2561 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1 กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพจิารณ์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ 

2 กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ ์

3 กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นางเพ็ญแข  ไชยเทพ 

4 กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน  
ม.1-ม.3 

นางสาวกาญจนา  จ่าแสนช่ืน 
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5 กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นางรัชนี  วรศิริ 

6 กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

นายภาณุพงษ์  พรมศร 

7 กิจกรรม การแข่งขันการแสดง
วิทยาศาสตร ์(Science Show) ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 

นางมัทรี  ศรีวงยาง 

8 กิจกรรม การแข่งขันการแสดง
วิทยาศาสตร ์(Science Show) ระดับชั้น
ม.4-ม.6 

นางนิตยา  คนชุม 6-8 ธ.ค. 
2561 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

9 กิจกรรมการประกวดภาพยนตรส์ัน้
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

นางสาวศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ 

10 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดบัช้ัน
ม.1-ม.6 

นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศร ี

11 กิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ 
ระดับชั้น  ม.4-ม.6 

นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย 

12 กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศร ี
สู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา 

13 กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นางอรทัย  โรจน์สุกิจ 

14 กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1-ม.6  

นายอิสระ  ชุมศร ี

15 กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด์) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

นายบัญชา  พรหมโสฬส 

3.2 ระดับภาค 
ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ว/ด/ป  

ที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ 

 กรรมการตัดสินการประกวด การประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดเีด่นท่ีประสพ
ผลสําเร็จและเป็นท่ีประจักษ์  
รางวัลทรงคุณค่า (OBEC Awards)  
ครั้งท่ี 8 ประจําปีการศึกษา 2561  
(ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) 

 7-9  
มี.ค.  
2561 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1 ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษาตอน
ปลาย กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ด้านวิชาการ 

นางสาวกฤษณา  ไสยาศร ี   

2 ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษาตอน
ปลาย กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีน
การสอน 

นางสาวกฤษณา  ไสยาศร ี   

3 ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษาตอน
ปลาย กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาวกฤษณา  ไสยาศร ี   
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ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ว/ด/ป  
ที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบ 

ด้านบริหารจัดการ 

3.3 ระดับจังหวัด 
ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ว/ด/ป  

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบ 
1 รางวัลครดูีเด่นสมาคมผู้บริหารและครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรรีัมย์  
ประจําปี 2561 

นางสาวพรเพ็ญ  มาศวรรณา 
นางสาวเสาวนยี์  สิงห์คํา 
นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ ์
นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ 
นางเขมิกา  วงเวียน 
นางสาวสมฤดี  อยู่สมบรูณ ์
นางศิราณี  แสงแดง 
นางสาวจารฎีา  สุทธ ิ
นายภาณุพงษ์  พรมศร 
นางอุษณี  พรมศร 
นางณัฐญาดา  ภู่ระย้า 
นางสาววิรัตน์  สวายพล 
นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร ์

23 ธ.ค. 
2561 

สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบรุีรมัย ์

2 ครูพี่เลีย้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูดีเด่น 

นางสาวสุธภา  กลมนุกูล 16 ม.ค. 
2562 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

3 ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ดเีด่นดา้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

นายเฉลมิพล  คนชุม 
นางสาวกฤษณา  ไสยาศร ี
นางธีราพร  เสมยีนรัมย ์
นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร 
นายบุญมา  สภุศร 
นางสาวไพวรรณ  ศักดิส์ุระ 
นางนรินทร์  สุธรรม 
นางสาวทักษิณา  จัตุกลู 
นายไพฑูรย์  โจมพรม 
นางสาวนิตยา  สาละ 
นางวงจันทร์  เพ็ชรรัตน ์
นายประยรู  บัวนาค 
นางสาวกาญจนา  จ่าแสนช่ืน 
นางสาวกนกพร  เทพธ ี
นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ 
นายวิทวัส  โชรัมย ์
นางสาวทัศพร  บุญมาพลิา 
นายอิสระ  ชุมศร ี
นางสาวนันทยา  วงษา 

16 พ.ค. 
2562 

บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคช่ัน 
จํากัด 
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3.4 ระดับสหวิทยาเขต 
ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ว/ด/ป  

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบ 
1 ครูดีศรีละหานทรายในงานวันครู ครั้งท่ี 63 

ประจําปี 2562 
 

นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร 
นางอรทัย  โรจน์สุกิจ 

16  
ม.ค.  
2562 

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ละหานทราย 

 การประกวดกิจกรรมเนื่องในวันครู อําเภอ
ละหานทราย ครั้งท่ี 63 ประจําปี 2562 

 

2 การประกวดร้องเพลง/หญิง 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

นางสาวกนกพร  เทพธ ี

ชมเชย นางธัญธรณ์  วิสุทธิ์เมธากร 
นางสาวกาญจนา  จ่าแสนช่ืน 

3 การประกวดร้องเพลง/ชาย 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

นายวิทวัส  โชรัมย ์

ชมเชย นายกุศล  จันทร์วัน 
4 การประกวดเรยีงความ 

ชนะเลิศ 
 
นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวกฤษณา  ไสยาศร ี
5 การประกวดคําขวัญวันคร ู

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
นางสาวศศิปารย์ณิชา  ปุม
สันเทียะ 

ชมเชย นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย ์
นายสมเกียรติ  ตีบจันทร ์

6 การประกวดบทกลอน 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

 
นางสาวกฤษณา  ไสยาศร ี
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ส่วนที่ 2  

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47-51 และเป็นการให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้กําหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดทํา 
และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องคํานึงและนําไปปฏิบัติ ภายใต้การ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วม
พัฒนาจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  

ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดย
ส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติคือสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และ  ให้ความสําคัญ
กับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ ภายนอก
สถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและ  ภายนอก 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของ  บุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับ บริการทาง
การศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วน  เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนของ ผู้ปกครองผู้เรียน ผู้แทนของ
องค์การหน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน ให้เข้า มาร่วมจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือช่วยกันกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย เงื่อนไขและภาพแห่ง
ความสําเร็จซึ่งครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ  การศึกษาของสถานศึกษา โดย
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษากําหนด และสถานศึกษาจะต้องใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเป็น  แนวทางสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี ในการกําหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านที่ตรงกับความ  ต้องการยกระดับคุณภาพของ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ แผนปฏิบัติการประจําปีจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องดําเนินการอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น
ทางโรงเรียนจึงได้ประชุมครูและจัดทําการ SWOT Analysis ตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีต่อไป  

 
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ผลสรุปสําหรับกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพ่ือ 
พัฒนาสถานศึกษา ที่มีความชัดเจน จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา SWOT เป็นคํา ย่อ
มาจากคําว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats โดยมีความหมายดังนี้คือ 
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Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง การดําเนินงานภายในสถานศึกษาที่ทําได้ดี 
 Weaknesses คือ จุดที่ควรพัฒนา หมายถึงการดําเนินงานภายในสถานศึกษาที่ยังทําได้ไม่ดี  
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ 

ดําเนินการของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ทําให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ  

เป้าหมาย 
ผลการ SWOT Analysis โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดทํา SWOT Analysis โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) โดยวิเคราะห์ สภาพที่

เป็นโอกาส (Opportunity) หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถนํามาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุง แก้ปัญหาจุดที่ควร
พัฒนา และสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค (Treat) หรือสภาพที่สถานศึกษาต้องหาทาง หลีกเลี่ยง โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural) เทคโนโลยี (Technology) สภาพเศรษฐกิจ 
(Economics) การเมืองและกฎหมาย (Political & Legal) ที่มีผลกระทบต่อ สถานศึกษาโดยใช้หลักการระดม
สมอง ผลการวิเคราะห์ได้สภาพที่เป็นโอกาส และปัญหาอุปสรรคของ สภาพแวดล้อมภายนอก 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) โดย วิเคราะห์สภาพที่เป็น
จุดแข็ง (Strengths) เพ่ือคงสภาพหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือสภาพที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา (Weakness) หรือสภาพที่
ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้าน โครงสร้างและนโยบายการบริหาร 
(Structure & Policy) การบริการและผลผลิต (Service & Products) คน (Man) การเงิน (Money) วัสดุ 
อุปกรณ์ (Materials) และการบริหารจัดการ (Management) จากการประมวลผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็น
โอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน และสังเคราะห์หาสภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา ซึ่งเป็น
จุดยืน หรือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีผลเป็นดังนี้ 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) 

ตามแบบ STEP มีโอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Treat) ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด O(+) T(-) 
1.  ด้านสังคม และ
วัฒนธรรม (Social & 
Cultural) 

1. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. โรงเรียนอยู่ใกล้ประเทศกัมพูชาทําให้นักเรียนสามารถสื่อสาร 
2 ภาษาได้เป็นอย่างด ี
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ออกไปทํางานเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวทําให้
ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเท่าที่ควร 
4. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีแหล่ง
การศึกษา และทําให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ด ี
5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความสําคัญด้านการศึกษาและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาเป็นอย่างดี 
6.  ค่านิยมทางวัตถุและการบริโภคนิยมมีผลต่อพฤติกรรมของ
นักเรียน 
7. ผู้ปกครองบางส่วนประพฤติตนไม่เหมาะสม เสพยาเสพติด 
ทําให้นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง 
8. ชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาโรงเรียน จึงให้ความร่วมมือ
และ สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ด้าน เทคโนโลย ี

(Technology 

1. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการสืบค้น
ข้อมูลแก่ครู นักเรียน สามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
2. งบประมาณในการจัดการศึกษามีน้อย ทําให้สื่อและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน ไม่ทันสมัย และขาดการซ่อมบํารุง 
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
4. สื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทําให้ผู้เรียนปรับตัวไม่ทัน ส่งผลต่อ
การพัฒนา นักเรียนขาดทักษะชีวิตและกระบวนการตัดสินใจ
อย่างรอบด้าน 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) 

ตามแบบ STEP มีโอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Treat) ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด O(+) T(-) 
3. ด้านสภาพ 
เศรษฐกิจ 
(Economics) 

1. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําให้ผู้ปกครองจํานวนหนึ่งไม่สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ 
2. ค่าครองชีพในท้องถิ่นสูง ประชากรมีรายได้ต่ํา 
3. ชุมชนนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การดําเนินชีวิต จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา 
4. บิดามารดาไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด ปล่อยให้นักเรียนอยู่
ในความดูแลของผู้สูงวัย ส่งผลกระทบต่อการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ด้านการเมือง
และ กฎหมาย 
(Political & 
Legal) 

1. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มีผลทําให้โรงเรียน
ส่งเสริมการ จัดการศึกษาให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ 
2. โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ปี 2551 
3. . โรงเรียนเป็นนิติบุคคลทําให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4.การเปลี่ยนคณะรัฐบาล ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านนโยบาย
การศึกษา ของโรงเรียน 
5. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
6. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปกครองผู้เรียน 
7. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ทําให้โรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนามากข้ึน 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) 

ตามแบบ 2S 4M มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดอ่อน(Weakness) ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 
1. ด้าน โครงสร้าง
และ นโยบายการ 
บริหาร (Structure 
& Policy 

1. โรงเรียนมีนโยบายชัดเจน ทําให้การจัดการบริหารเป็นไปอย่าง
มี ประสิทธิภาพ 
2. นโยบายของส่วนราชการบางอย่างเป็นนโยบายเร่งด่วน ทําให้
การปฏิบัติตามนโยบายบางครั้งไม่ทันตามกําหนดเวลา 
3. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  มีสื่อเทคโนโลยีช่วยในการสอน 
เพียงพอต่อการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน 
4. คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบาย และไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน  
5. โรงเรียนกําหนดหน้าที่บุคลากรไว้ชัดเจน ทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ด้านการ บริการ
และ ผลผลิต 
(Service & 
Products) 

1. โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพและกําหนดมาตรฐานของ
ผู้เรียน 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทําให้นักเรียน
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. ห้องสมุดขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลให้การ
สืบค้นข้อมูลของผู้เรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน ทําให้ผู้เรียนได้รับ
หลักประกันคุณภาพชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านครูและ 
บุคลากร(Man) 

1. ครูส่วนมากมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง รับผิดชอบสูง 
เป็นครู มืออาชีพ ทําให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
 2. ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับการ พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. ครูและบุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
4. โรงเรียนมีบุคลากรตามเกณฑ์ ทําให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) 

ตามแบบ 2S 4M มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดอ่อน(Weakness) ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 
4.  ด้านการเงิน 
(Money) 

1. การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
บางอย่าง มีความคล่องตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน 
2. ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และ
จัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืนเป็น
อย่างดี 
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และ
เป็นระบบ 
4. โรงเรียนใช้งบประมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทําให้การ
ดําเนินงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบ 
5. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานราชการล่าช้า ทําให้การ
ปฏิบัติงานไม่เสร็จตรงตามกําหนดเวลา 
6. การใช้งบประมาณบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดลําดับ
ความสําคัญ ส่งผลให้การดําเนินการไม่ตรงกับความจําเป็น
เร่งด่วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ 
(Materials) 

1. อาคารเรียนส่วนใหญ่ มีบริบทและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการ เรียนรู้ 
2. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ อย่างสม่ําเสมอ ส่งผลต่อ
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี 
3. ห้องสมุดมีหนังสือที่ไม่หลากหลายและไม่เพียงพอต่อ
การศึกษาและสืบค้น 
4. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) 

ตามแบบ 2S 4M มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดอ่อน(Weakness) ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 
6. ด้านการ บริหาร
จัดการ 
(Management) 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและ
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
2. มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ดําเนินงานตาม
แผนและนิเทศกํากับติดตามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตาม
นโยบายของโรงเรียน 
4. การบริหารโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทําให้
โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า 
5. การปลูกฝังและพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะยังไม่
ชัดเจน 
6.  ระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล การจัดการ
ศึกษา ในระดับโรงเรียนยังไม่ต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

การบริหารงานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ 
  “เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี มีปัญญาเป็นเลิศ” 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ 
 3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการสื่อสาร 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าโครงงานและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้
เทคโนโลยี  
 5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของ
โลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
 7. ส่งเสริม สืบสาน ตระหนักและอนุรักษ์ในความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์หลัก 

 ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 2. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ น าระบบ ICT มาใช้ใน
การบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ผู้เรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และจัดท าโครงงานได้อย่างมี
คุณภาพ 
 5. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นพลเมืองดีและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ 100 
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 ประเด็นที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 6. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

 ประเด็นที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

 7. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อน
คุณภาพ ก ากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรม
การท างานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นกลยุทธ์ 

 ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับสากล 
 3. พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆใน
การสื่อสาร 
 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าโครงงานและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยี  
 5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของ
โลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 ประเด็นที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ
ใช้ผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศและระหว่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 
 ประเด็นที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

 8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบาย 

 1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ    
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยเน้นกิจกรรมมากข้ึน (70 : 30) รวมทั้ง
ก าหนดจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับให้ชัดเจน 
          3. ส่งเสริมการอ่าน การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่ 2 และภาษาถ่ิน 
          4. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียม กับมาตรฐานสากลบน
ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย 

จุดเน้น 

 1. ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก (ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคมฯ) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
(Studentachievement) 
 2. นักเรียน ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดข้ันพ้ืนฐาน 
(Literacy & Numeracy) 
 3. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  
(Sufficiency & Public Mind) 
 4. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์  
(Excel to excellence) 
 5. เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง ศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ  (Alternative Access) ลดอัตราการออกกลางคัน 
 6. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ 
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) และ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (Quality Schools) 
 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 เอกลักษณ์โรงเรียน            แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ รื่นรมย์ 
 อัตลักษณ์โรงเรียน             ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง 
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ส่วนที่ 4  

กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

จากวิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ “เรียนรู้อย่างสุขใจ 
ใฝ่คุณความดี  มีปัญญาเป็นเลิศ” โรงเรียนละหานทรายจึงได้ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ จ านวน 3 ประเด็น ก าหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จ านวน 8 เป้าประสงค์ฯ  ก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 8 กลยุทธ์ และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นกลยุทธ์ 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีเอกภาพ 

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับ
สากล 

3. พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการ
สื่อสาร 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าโครงงานและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยี  
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของโลก 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

ประเด็นที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและใช้
ผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศและระหว่างประเทศ 

ประเด็นที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

7. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีของนานาชาติ ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2566  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก    35 
 

 

เป้าประสงค์หลัก 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ น าระบบ ICT มาใช้ในการ

บริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
3.  ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และจัดท าโครงงานได้อย่างมี

คุณภาพ 
5. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

พลเมืองดีและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ 100 

ประเด็นที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

ประเด็นที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

7. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อน
คุณภาพ ก ากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายและ
วัฒนธรรมการท างานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร   การจัดการและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น 
และแก้ปัญหา   

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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สรุปประเด็นกลยุทธ์ และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เป้าประสงค์ข้อที่ 1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล  

 เป้าประสงค์ข้อที่ 2 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT เพ่ือการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ น าระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ                

 เป้าประสงค์ข้อที่ 3 ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เป้าประสงค์ข้อที่ 4 ผู้เรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค ์และจัดท าโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ข้อที่  5 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
มีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดีและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ 100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

2. พัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ข้อที่ 6 โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
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สรุปประเด็นกลยุทธ์ และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. พัฒนากระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

เป้าประสงค์ข้อที่ 7 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ข้อที่ 8 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายและวัฒนธรรมการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร   การจัดการและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก กลุ่มเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  
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ประเด็นกลยุทธ์ 
 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี 61 ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 ปี66 

เป้าประสงค์ข้อที่ 1 โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ข้อที่ 2 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม 
ICT เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ น าระบบ ICT มาใช้ในการบริหาร
จัดการและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ                

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

85 87 89 91 93 95 กลยุทธ์ข้อที่ 1 หลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้
เต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารจัดการให้มี
มาตรฐาน มีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น
ธรรม พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพระดับสากล 

 

2) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และ
แก้ปัญหา   

84 86 88 90 92 93 

3) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  

87 88 89 90 91 92 

4) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

87 88 89 90 91 92 

5) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

70 71 72 73 74 75 

6) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

 

85 87 89 91 93 94 
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ประเด็นกลยุทธ์ 
 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี 61 ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 ปี66 

เป้าประสงค์ข้อที่ 3 ผู้เรียนใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เป้าประสงค์ข้อที่ 4 ผู้เรียนน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนรู้ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และ
จัดท าโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ข้อที่  5 โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี
คุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดีและ
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ร้อยละ 100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

87 89 90 92 94 95 กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษา ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการ
สื่อสาร 

กลยุทธ์ข้อที่ 4  ผู้เรียนน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 
ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และ
จัดท าโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5  จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของ
โลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย  

87 89 90 92 94 95 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

87 89 90 92 94 95 

4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

87 89 90 92 94 95 
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ประเด็นกลยุทธ์ 2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี 61 ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 ปี66 

เป้าประสงค์ข้อที่ 6 โรงเรียนมีครูและบุคลากร
มืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 

1) ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

90 90 90 91 91 92 กลยุทธ์ข้อที ่6 ส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมือ
อาชีพ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้มีการ
น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและใช้ผลงานวิจัย
ยกระดับคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเป็นเครือข่ายร่วม
พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศ
และระหว่างประเทศ 
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ประเด็นกลยุทธ์ 
 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี 61 ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 ปี66 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.1 ร้อยละของครูทีมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

87 89 91 93 95 96 กลยุทธ์ข้อที ่6 ส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมือ
อาชีพ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้มีการ
น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและใช้ผลงานวิจัย
ยกระดับคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเป็นเครือข่ายร่วม
พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศ
และระหว่างประเทศ 

3.2 ร้อยละของครูทีมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

88 89 90 91 92 93 

3.3 ร้อยละของครูทีมีการมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

87 89 91 93 95 96 

3.4 ร้อยละของครูทีมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน  

85 87 90 91 92 93 

3.5 ร้อยละของครูทีมีการ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

85 87 90 91 92 93 
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ประเด็นกลยุทธ์ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี 61 ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 ปี66 

เป้าประสงค์ข้อที่ 7 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
ตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเป็นไทย ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ข้อที่ 8 ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการ
วิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานอย่างเปน็
ระบบ สรา้งเครือข่ายและวัฒนธรรมการท างาน
อย่างมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธภิาพ มีระบบ
บริหาร   การจัดการและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

90 91 92 93 94 95 กลยุทธ์ข้อที่ 7 ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และตระหนักใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีของนานาชาติ ส่งเสริม
สืบสานความเป็นไทยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต 

กลยุทธ์ข้อที่ 8 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

90 90 90 91 92 93 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุก กลุ่มเป้าหมาย 

90 91 92 93 94 95 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

90 91 92 93 94 95 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  

90 91 92 93 94 95 
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ประเด็นกลยุทธ์ 
 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปี 61 ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 ปี66 

 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่าพอเพียง” 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีความใฝ่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  และ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

87 89 90 92 93 94 กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารจัดการให้มี
มาตรฐาน มีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็น
ธรรม พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพระดับสากล 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความใฝ่รู้และ ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

87 89 90 92 93 94 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีการน าหลักการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับตนเอง ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

87 88 89 90 91 93 

สถานศึกษามีการส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียน   
“แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ 

4. ระดับคุณภาพของการด าเนินงานส่งเสริม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

“งานสวนพฤกษศาสตร์” 

89 90 91 92 93 94 
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คําอธิบายเกณฑ์คุณภาพของค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

ประเด็น ระดับคุณภาพ หมายถึง 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม (5) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ดีเลิศ (4) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 80-89 
ดี (3) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 70-79 
ปานกลาง (2) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 60-69 
ก าลังพัฒนา (1) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 59 

ด้านพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากร ยอดเยี่ยม (5) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ดีเลิศ (4) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 80-89 
ดี (3) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 70-79 
ปานกลาง (2) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 60-69 
ก าลังพัฒนา (1) ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นพิจารณาย่อยตั้งแต่ร้อยละ 59 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม (5)  
 

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาแต่ละประเด็น 
ดีเลิศ (4) 
ดี (3) 
ปานกลาง (2) 
ก าลังพัฒนา (1) 
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ส่วนที่ 5  

โครงการ/งบประมาณ 

ในชํวงปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๖ โรงเรียนมีโครงการหลักสําคัญๆ ในการดําเนินงานเพ่ือให๎บรรลุตาม วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ดังนี้ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา   

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 1 
หลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล             
ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎เต็ม
ศักยภาพ 

 

โครงการแข่งขันพัฒนา
อัจฉริยภาพทักษะนักเรียน 
- กิจกรรมแขํงขันทักษะ
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมอบรมการสร๎างสื่อ
คณิตศาสตร์ด๎วย GSP 
- กิจกรรมแขํงขันทักษะ
วิชาการตํางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 50,000 55,000 55,000 บริหาร
วิชาการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  

4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 1 
หลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล             
ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎เต็ม
ศักยภาพ 

 

-กิจกรรมแนะแนว 

-กิจกรรมTo be number 
one teen dancercise 

-โครงการแขํงขัน Sport 
Dance For The Queen 

 

200,000 205,000 205,000 300,000 บริหาร
วิชาการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 2 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ นําระบบ ICT มาใช๎ในการ
บริหารจัดการและระบบฐานข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนา
ระบบข๎อมูลสารสนเทศ
ใช๎สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการให๎มี
มาตรฐาน มีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ โปรํงใส 
และเป็นธรรม พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ
ระดับสากล 

- ปรับปรุง ติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตระบบ wifi 
 

 

200,000 205,000 205,000 300,000 บริหาร
วิชาการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

6) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 1 
หลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล             
ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎เต็ม
ศักยภาพ 

 

- พัฒนาบุคลิกภาพสูํงาน
อาชีพ 
- สร๎างผู๎ประกอบการรุํนใหมํ 
- อบรมทักษะอาชีพนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ตลาดนัดวิชาการ L.R.P 
- ฝึกอบรมสํงเสริมทักษะ
อาชีพ 
 
 

 

200,000 205,000 205,000 300,000 บริหาร
วิชาการ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 3 ผู๎เรียนใช๎ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด     

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนา
ทักษะการใช๎ภาษา 
สํงเสริมการใช๎ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตํางประเทศอ่ืนๆ
ในการสื่อสาร 

 

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการสูํความเป็นเลิศ 

--  แขํงขันทักษะวิชาการ
ภาษาตํางประเทศ 
 - พัฒนาการเรียนการสอน
แขํงทักษะกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย 
 

200,000 205,000 205,000 300,000 บริหาร
วิชาการ 

 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 4 ผู๎เรียนนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการเรียนรู๎ ผลิตผลงานอยํางสร๎างสรรค์ และจัดทําโครงงานได๎อยํางมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด     

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 4  ผู๎เรียน
นําเทคโนโลยีมาใช๎ใน
การเรียนรู๎ ผลิตผลงาน
อยํางสร๎างสรรค์ และ
จัดทําโครงงานได๎อยํางมี
คุณภาพ 

- คํายมหิงสาสายสืบ 
- โครงการกิจกรรม YC 
- อบรมพัฒนาศักยภาพสภา
นักเรียน 

- คบลูกรัชดาสร๎างบ๎าน 

 
 

200,000 205,000 205,000 300,000 บริหารกิจการ
นักเรียน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่  5 โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบตํอสังคม เป็น
พลเมืองดีและมีคํานิยมที่พึงประสงค์ร๎อยละ 100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 5  จัดระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน ให๎
มีประสิทธิภาพ ผู๎เรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรม รู๎
ภาวการณ์ของโลก 
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
รับผิดชอบตํอสงัคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พัฒนานักเรียนตามระบบ 
ชํวยเหลือดูแลนักเรียน 
-โครงการเครือขํายพัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียน 

-โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

200,000 205,000 205,000 300,000 บริหาร  
กิจการ
นักเรียน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่  5 โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ผู๎เรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบตํอสังคม เป็น
พลเมืองดีและมีคํานิยมที่พึงประสงค์ร๎อยละ 100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 5  
จัดระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน ให๎มี
ประสิทธิภาพ ผู๎เรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรม รู๎
ภาวการณ์ของโลก 
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
รับผิดชอบตํอสงัคมโลก 

-โครงการพัฒนาสํงเสริม
ประชาธิปไตย 
-โรงเรียนสุจริต  
-โรงเรียนวิถีพุทธ 
- ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด๎วย
จักรยาน 
โครงการพัฒนานักเรียน
พิเศษ (บกพรํองทางการ
เรียนรู๎ : LD) 
-  กีฬาสีภายใน คํายพัฒนา
ศักยภาพทางด๎านกีฬา 
- อาเซียนศึกษา 

- หมวดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน (ทัศนศึกษา) 
- หมวดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน (ลูกเสือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 405,000 500,000 550,000 บริหาร  
กิจการ
นักเรียน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 6 โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร              
จัดการชั้นเรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 6 สํงเสริม
ให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง
เป็นครูมืออาชีพ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สูํโรงเรียน
มาตรฐานสากล สํงเสริม
ให๎มีการนํา
กระบวนการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการศึกษา
ด๎านตําง ๆ อยําง
ตํอเนื่องและใช๎
ผลงานวิจัยยกระดับ
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล สํงเสริม
การจัดการศึกษาเป็น
เครือขํายรํวมพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
ระดับท๎องถิ่น ภูมิภาค
ประเทศและระหวําง
ประเทศ 

 

-พัฒนาการเรียนการสอน 
(ครูอัตราจ๎าง/ลูกจ๎าง/
วิทยากร 

-พัฒนาครูและบุคลากร 
(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ) 
 

100,000 100,000 150,000 150,000 บริหารงาน
งบประมาณ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 6 โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร              
จัดการชั้นเรียน  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
    

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 6 สํงเสริม
ให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง
เป็นครูมืออาชีพ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สูํโรงเรียน
มาตรฐานสากล สํงเสริม
ให๎มีการนํา
กระบวนการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการศึกษา
ด๎านตําง ๆ อยําง
ตํอเนื่องและใช๎
ผลงานวิจัยยกระดับ
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล สํงเสริม
การจัดการศึกษาเป็น
เครือขํายรํวมพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
ระดับท๎องถิ่น ภูมิภาค
ประเทศและระหวําง
ประเทศ 

 

 

- คํายภาษาอังกฤษ 
- วันคริสมาสต์ 
- วันตรุษจีน 
-โครงการตอบปัญหา
วิชาการภายในโรงเรียน 
- สํงเสริมทักษะทางดนตรี 
"เทิดไท๎คีตะราชัน" 
- คํายนิทรรศการศิลป์ 
- พัฒนาการเรียนการสอน
แขํงทักษะกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย 
- คํายอัจฉริยภาพภาษาไทย 
- สํงเสริมเพ่ิมรู๎สูํภาษาไทย 
- วันสุนทรภูํ และวัน
ภาษาไทย 

100,000 100,000 150,000 150,000 บริหาร
วิชาการ 
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ประเด็นกลยุทธ์กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 8 ใช๎เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
กํากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ สร๎างเครือขํายและวัฒนธรรมการทํางานอยํางมีสํวนรํวม
อยํางมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร   การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 8 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และสํงเสริมให๎
ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา
รับผิดชอบตํอสังคมโลก 

โครงการจัดทํา แผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการ ประจําปี 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 บริหารงาน
งบประมาณ 

 

ประเด็นกลยุทธ์กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 8 ใช๎เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ
ติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการดําเนนิงานอยํางเปน็ระบบ สร๎างเครือขํายและวัฒนธรรมการทํางานอยํางมีสํวนรํวมอยํางมี
ประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร   การจัดการและการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 8 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และสํงเสริมให๎ทุก
ภาคสํวนมสีํวนรํวมในการ
จัดการศึกษารับผิดชอบ
ตํอสังคมโลก 

โครงการประกัน คุณภาพ
ของ สถานศึกษา  

45,000 45,000 45,000 45,000 บริหารงาน
วิชาการ 
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ประเด็นกลยุทธ์กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 7 ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย ดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก กลุํมเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 7 สํงเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย และตระหนักใน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมประเพณีของ
นานาชาติ สํงเสริมสืบ
สานความเป็นไทยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต 

 

- ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ  
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
- อบรมการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไมํพร๎อม 
- เพ่ือนใจ T0 be Number 
One 
- อบรมพัฒนาศักยภาพสภา
นักเรียน 
- คํายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ม.4 
- ห๎องเรียนคุณธรรม 
- อบรมคุณธรรมนําวิถีพํอ 
- กิจกรรมอบรม ปปช. น๎อย 
- อบรมครูมาตรฐาน 
 - โรงเรียนสุจริต Best 
Practice 
- กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี 
- กิจกรรมคํายเยาวชนคนดี 
- สวนพฤกษศาสตร์ 
 

50,000 60,000 70,000 80,000 บริหารงาน   
กิจการ
นักเรียน 
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ประเด็นกลยุทธ์กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 7 ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย ดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
  2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 7 สํงเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย และตระหนักใน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมประเพณีของ
นานาชาติ สํงเสริมสืบ
สานความเป็นไทยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต 

 

-ปรับปรุงห๎องสภานักเรียน 
-ทําตาขํายนกพิราบอาคาร
อุตสาหกรรม 
-ขุดลอกสระน้ํา 
-ปรับปรุงถังสํงน้ําประปา 
ร.ร. 
-ใบไม๎ มูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ สร๎างอาชีพได๎ และ
โรงเรือนแพะ 
-ธนาคารขยะ 
- โครงการคบลูกรัชดาสร๎าง
บ๎านสืบสานงานพระราชดําริ 
 

45,000 45,000 50,000 50,000 บริหารงาน
ทั่วไป 
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ประเด็นกลยุทธ์กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ข้อที่ 8 ใช๎เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
กํากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ สร๎างเครือขํายและวัฒนธรรมการทํางานอยํางมีสํวนรํวม
อยํางมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร   การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  

 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ปริมาณการงบประมาณที่ต้องด าเนินการ หน่วย

ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 
กลยุทธ์ข้อที่ 8 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และสํงเสริมให๎
ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา 

 

-พัฒนางานอาคารสถานที่
ตามนโยบาย 
 -ติดกล๎องวงจรปิดพ้ืนที่
เสี่ยงภัย 
-พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ธรรมชาติในโรงเรียน 
 
  
 
 

500,000 500,000 500,000 550,000 บริหารงาน
ทั่วไป 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสามแล้ว) 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
เมื่อวันที่ 19 ถึง 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังตํอไปนี้ 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 

เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

ตัวบํงช้ีพื้นฐาน (8 ตัวบํงช้ีหลัก) 
ตัวบํงช้ีที่ 1  ผู๎เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี

     
 

ตัวบํงช้ีที่ 2 ผู๎เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคํานยิมที่พึงประสงค์       
ตัวบํงช้ีที ่3  ผู๎เรียนมีความใฝรู่ ๎และเรยีนรูอ๎ยํางตํอเนื่อง       
ตัวบํงช้ีที่ 4  ผู๎เรียนคดิเป็น ทําเปน็       
ตัวบํงช้ีที่ 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู๎เรียน      

ตัวบํงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเปน็      
ตัวบํงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา          
ตัวบํงช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด      
ตัวบํงช้ีอัตลักษณ์ (2 ตัวบํงช้ีหลัก) 
ตัวบํงช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

    
 

 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน เป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

     

กลุํมตัวบํงช้ีมาตรการสํงเสริม (2 ตัวบํงช้ีหลัก) 
ตัวบํงช้ีที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสรมิบทบาทของ 
สถานศึกษา 

     
 

ตัวบํงช้ีที่ 12  ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนา เพื่อใหส๎อดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 82.57   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง     ไมํรับรอง  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และข๎อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหนํวยงานต๎นสังกัด 
 1. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 
 3. ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 4. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
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 5. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 6. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 7. ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 8. ผู๎เรียนคิดเป็น ทําเป็น 
 9. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
 10. ผลกรพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเดํนเชิงประจักษ์ท่ีสอดคล๎องกับผลการประเมิน คือ ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย มีสุขภาพกายที่ดีการบริหารมีระบบ
โครงสร๎างที่ดี ครูอยูํในระเบียบวินัย การพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์รื่นรมย์ เป็น
จุดเดํนที่ควรสํงเสริมให๎เป็นทิศทางนําผู๎เรียนสูํคุณภาพตํอไป 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน 
 2. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด 
 3. ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
 จุดควรพัฒนาที่สอดคล๎องกับผลการประเมิน คือ บุคลากรยังไมํเป็นเอกภาพด๎านความเข๎าใจการประกันคุณภาพ
ภายใน และการพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุตามปรัชญา คือ ประพฤติดี วิชาดี กีฬาเดํน และวิสัยทัศน์ คือ เรียนรู๎อยํางสุขใจ ใฝ่คุณ
งามความดี มีปัญญาเลิศ ที่จะให๎สํงผลถึงอัตลักษณ์ที่กําหนด คือ ใฝ่ดี ใฝ่รู๎ อยูํอยํางพอเพียง กระบวนการพัฒนาผู๎เรียนในสํวนนี้
จึงไมํชัดเจน 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 1. ด๎านผลการจัดการศึกษา 
  1) ควรใช๎กระบวนการวิจัยในระดับสถานศึกษา ศึกษาหาทิศทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล๎องกับบริบท
ของสถานศึกษา เน๎นการศึกษาวิจัยในระดับชั้นเรียนและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียนอยํางจริงจัง มีการกํากับ ติดตาม อยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง 
  2) ควรปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู๎ ตามจุดเน๎นด๎านคุณภาพผู๎เรียนในการปฏิรูปการศึกษาอยํางเป็น
ระบบมีข๎อมูลรายบุคคลให๎ชัดเจน เพ่ือยกระดับคุณภาพด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3) ควรให๎บุคลากรมีความเข๎าใจอยํางเป็นเอกภาพในการพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน เชํน กําหนดคุณลักษณะ และตัวชี้วัดให๎ชัดเจน โดยเน๎นให๎สํงผลถึงอัตลักษณ์ที่กําหนดและจัดโครงการ/กิจกรรมให๎ทุก
คนมีสํวนรํวม 
 2. ด๎านบริหารจัดการศึกษา 
  1) ผู๎บริหารควรกระตุ๎นให๎ครูกระตือรือร๎นที่จะหาความรู๎ใหมํๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพ่ือให๎
เกิดแนวคิดหลากหลายมากขึ้น เชํน จัดห๎องสมุดหรือจัดมุมสําหรับค๎นคว๎าหรือพบปะสําหรับครู บอกแหลํงหรือสนับสนุนให๎ครู
ไปแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เชํน การประชุมสัมมนาวิชาการ การค๎นคว๎าจากเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2) สถานศึกษาควรจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให๎รู๎หน๎าที่ตามข๎อที่ 5 ข๎อที่ 
13 และข๎อที่ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2553 
 3. ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
  1) ควรจัดหารวิทยากรมาให๎ความรู๎ในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นกลุํมเป้าหมาย 
คือ ครูอัตราจ๎างและพนักงานราชการ 
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  2) ควรศึกษาวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให๎ละเอียดเป็นพิเศษ เพราะมีพ้ืนฐานมา
จากหลายแหลํง เพ่ือให๎ครูทุกวิชาใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดการเรียนการสอน 
 4. ด๎านการประกันคุณภาพภายใน 
  1) ควรจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให๎สอดคล๎องกับกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 ตามท่ีกําหนดในข๎อ 14 
จัดระบบการประกันภายใน ให๎เป็นวิถีชีวิตของการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ให๎มีการบูรณาการทั้งการพัฒนาคุณภาพ การ
ติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพอยํางเป็นระบบ และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณ 
  2) ควรจัดระบบประกันคุณภาพของกลุํมสาระทั้ง 8 กลุํม โดยการจัดทํามาตรฐานและพัฒนาอยํางเป็นระบบ
มีการจัดทํารายงานประจําปีเชํนเดียวกัน เพื่อให๎บุคลากรแตํละกลุํมสาระพัฒนาตามมาตรฐานที่กําหนดให๎เป็นสํวนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  - กระบวนการในการดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  แนวทางแก๎ไข/พัฒนา 
  - ควรมีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีเกิดจากการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง มีการประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให๎ครู บุคลากร ผู๎ปกครอง นักเรียน หรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รับทราบ 
 2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  - การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมํครอบคลุม การกําหนดแหลํงวิทยาการจากภายนอกที่ให๎การ
สนับสนุนทางวิชาการ บทบาทของบุคลากร ผู๎เรียน และการมีสํวนรํวมของบิดา มารดา ผู๎ปกครองและองค์กรชุมชน 
  แนวทางแก๎ไข/พัฒนา 
  - ศึกษารูปแบบและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ครอบคลุมแหลํงวิทยาการ บทบาทของบุคลากร 
ผู๎เรียน และการมีสํวนรํวมของบิดา มารดา ผู๎ปกครองและองค์กรชุมชน 
 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค – 
  แนวทางแก๎ไข/พัฒนา – 
 4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  - การดําเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ 
  แนวทางแก๎ไข/พัฒนา 
  - ควรดําเนินงานตามวงจรคุณภาพโดยการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
มีการนําเอาผลไปใช๎ในการพัฒนาการดําเนินงานอยํางตํอเนื่อง 
 5. การจัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  - ขาดเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับขอบขํายการติดตาม
ตรวจสอบ 
  แนวทางแก๎ไข/พัฒนา 
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  - ควรมีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดบทบาทหน๎าที่ที่ชัดเจน และจัดทําเครื่องมือติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับขอบขํายการติดตามตรวจสอบ มีการดําเนินการเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6. การจัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  - ขาดเครื่องมือประเมินตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา 
  แนวทางแก๎ไข/พัฒนา 
  - ควรมีเครื่องมือเฉพาะสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นรายมาตรฐานของสถานศึกษา เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

7. การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค  

– 
  แนวทางแก๎ไข/พัฒนา  

– 
 8. จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค  

– 
  แนวทางแก๎ไข/พัฒนา  

– 
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นําในการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ ดังนั้นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งต่อ
ความสําเร็จของการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา ถ้าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารจะต้องนําเสนอให้บุลากรรับทราบอย่างชัดเจน 
รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดข้ึน เมื่อองค์กรสามารถบรรลุถึง 
เป้าหมายในทุก ๆ ด้าน จึงจะถือว่าการประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 

ขั้นตอนการนําแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
1. ศึกษาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือจัดทําแผน 

  ที่กลยุทธ์และรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์  
2. ทบทวน / ปรับกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือพิจารณาว่า

เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ จากเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ 

   - นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน 
   - สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
   - กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการปัจจุบัน 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการ  ในขั้นนี้สถานศึกษาจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ 
  ( Action Plan ) โดยจัดทําโครงการ / กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  เป้าหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ และกําหนดงบประมาณ จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
  เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์และกลยุทธ์ และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีของ
  สถานศึกษา เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจ 

4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน   ในขั้นนี้ เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
สถานศึกษาพร้อมที่จะนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้สําเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการ
ทํางานระบบงาน บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวมีองค์ความรู้ที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากการพัฒนาองค์กร การจัดทําข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง 

  ( Blue print for Change ) 
5. ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการดําเนินการดังนี้ 

   - ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
   - กํากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
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   - การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
6. จัดทํารายงานประจําปี 

       การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานมีลักษณะ
ดังนี้ 
  1. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นแผนระยะปาน
กลาง ( 3 - 5 ปี ) เป็นการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะ
สิ้นสุดแผน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการสําคัญที่กําหนดไว้ในกรอบแผนงานโครงการ ( Initiative ) 
เพ่ือให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบายรัฐบาลกระทรวง กรม 
และความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา 
  2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ( Action Plan ) ซึ่งเป็นแผนใช้ 
เงิน เป็นการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนซึ่งอาจกําหนดเป็นจุดเน้นการ
ดําเนินงานประจําปี โดยติดตามความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส เพื่อให้สมารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา ทั้งนี้
เครื่องมือการติดตามผลการดําเนินงานอาจใช้แบบสํารวจ  สัมภาษณ์ โปรแกรม On Web และการศึกษาวิจัย 
รวมทั้งผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้รายงาน
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจาก
การรายงานรายบุคคลอาจไม่ครบถ้วน เมื่อนําเสนอคณะกรรมการฯของสถานศึกษาได้พิจารณาร่วมกันจะได้
เพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันมากขึ้น 
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นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
นางลักษณมี  สังคมศิลป รองผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
นายสุพจน  ปานใจนาม รองผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
นายบุญเยี่ยม   วงศรีษา  รองผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
นายอภิชา  วงศเมธชนัน รองผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
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1.  นายอภิชา  วงศเมธชนัน  รองผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2. นายสมพร   ราชรกัษ  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3. นายบุญมา   สุภศร  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  

4. นายพิสิทธิ์   นอยพลี  ครูชำนาญการ กรรมการ 

5. นายทวีศักดิ์   ทวันเวทย  ครูชำนาญการ กรรมการ 

6. นายเฉลิมพล  คนชุม  ครูชำนาญการ กรรมการ 

7. นางรัมภา  สุดาจันทร  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

8. นางปณรรธร  รัชนะปกิจ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

9. นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร  ครูชำนาญการ กรรมการ 

10. นายวิโรจน  นามนาค  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

11. นายอำนาจ  ศิลปกษา  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

12. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี  ครูชำนาญการ กรรมการ 

13. นายเชาวิวัฒน  มหาโยชนธนศิร  ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 

14. นางศิราณี  แสงแดง  ครูชำนาญการ                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

15. นางสาวจารีฎา   สุทธ ิ  ครู       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 
 

 


