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สวนที่ 1
ภาพรวมของโรงเรียน

หน้า 1

สวนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสารวิทยา
ป 2484 ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ตองหยุดทํา
การสอนจึงเปนเหตุใหบรรดาบุตรธิดาของขาราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตรทหารบก ไมสามารถจะ
หาที่เรียนได ที่ประชุมขาราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตรมีมติเห็นพองตองกันวาควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้น
ภายในกรมวิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ ทํ า การสอนเด็ ก เหล า นั้ น จึ ง ได ดํ า เนิ น การ ขอจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นต อ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยาศาสตรจึงได
ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนเปนการภายในโดยใชเรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เปนสถานที่ทําการสอน
โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เปนเจาของ และผูจัดการ นางสํารวย อุณหะเลขกะ เปนครูทําการสอนอยู
ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตรทหารบกและไดเริ่มทําการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2487
ป 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น)เจากรมวิทยาศาสตร
จึงไดจัดตั้งโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการและไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนราษฎรเปนการถูกตองตาม
พระราชบั ญญัติใหชื่อวา “โรงเรี ยนสารวิทยา” สอนตามหลักสู ตร ของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต
ชั้นประถม ปที่ 1-4 ประเภทสามัญ ( กอนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494 ) อนุญาตให
รับนักเรียนได 125 คนและใชบริเวณแผนกที่ 6 กรมชางแสง(แปรสภาพจากกรมวิทยฯ ) ถนนพหลโยธิน
บานพักหมายเลข 9-10 เปนที่ตั้งของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทําการสอน
3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เปนเจาของโรงเรียน โดยมี ร.อ.สุวัสตร ปทมานนท เปนผูจัดการ และ
นางจําเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ เปนครูใหญ โรงเรียนไดดําเนินการเรื่อยมา จนถึงป 2490 จึงไดขยายชั้นเรียนถึง
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีครูทําการสอน 9 คน เปดสอนแบบสหศึกษา
ป พ.ศ. 2498 โรงเรียนไดขยายรับนักเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได
รับรองวิทยฐานะ เทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตใหเปนหนวย สมทบสอบ และทําการสอบไล ไดเอง
ทุกชั้น
ตอมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยาไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภสารวิทยา” และมีนางวนิดา ปนเพชร เปนครูใหญแทน นางจําเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครูใหญคนเดิม
ซึ่งขอลาออกเพื่อติดตามครอบครัวไปตางจังหวัด
ป พ.ศ. 2503 โรงเรียนไดเปดทําการสอนนักเรียนเตรียมปที่ 1 แผนกวิทยาศาสตร และ
ป พ.ศ. 2504 ไดขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปที่ 2

หน้า 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภสารวิทยา ไดรับโอนเขาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดชื่อใหมวา “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแตป พ.ศ. 2519 จนถึงปจจุบันและ
วันที่ 1 กรกฎาคม เปนวันสถาปนาโรงเรียน

ผูบริหารโรงเรียนสารวิทยา จํานวน 10 ทาน ดังนี้
1. นายสําราญ ดีมงคล อาจารยใหญโรงเรียนสารวิทยา
และดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
2. นายณรงค

พ.ศ. 2519 - 2521
พ.ศ. 2521 - 2529

กาญจนานนท

พ.ศ. 2529 - 2534

3. นางสาวภาณี การุณยะวนิช

พ.ศ. 2534 - 2535

4. นายอัศวิน

พ.ศ. 2535 - 2537

วรรณวินเวศร

5. นางสาวผองศรี บัวประชุม

พ.ศ. 2537 - 2543

6. นายประวิทย

พฤทธิกุล

พ.ศ. 2543 - 2545

7. นายสรายุทธ

ฟูทรัพยนิรันดร

พ.ศ. 2545 – 2551

8. นายพชรพงศ ตรีเทพา

พ.ศ. 2551 – 2554
พ.ศ. 2559 – 2560

9. นายราชวัตร

สวางรักษ

พ.ศ. 2554 – 2559

10. นายประวัติ

สุทธิประภา

พ.ศ. 2561 ถึงปจจุบัน

รองผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
นางสุรีรัตน
สะสุนทร
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ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนสารวิทยา
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง

อักษรยอ
วันสถาปนาโรงเรียน
ที่ดิน
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
อัตลักษณโรงเรียนสารวิทยา
เอกลักษณโรงเรียนสารวิทยา
สัญลักษณ-ตราประจําโรงเรียน
เพลงประจําโรงเรียน
สีประจําโรงเรียน
ดอกไมประจําโรงเรียน
แผนชั้นเรียน
ผูกอตั้งโรงเรียน
ผูบริจาคที่ดิน
ผูบริหารโรงเรียนคนแรก
ผูบริหารโรงเรียนปจจุบัน

โรงเรียนสารวิทยา
2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 02-940-1066, 02-5793646
โทรสาร 02-940-1065, 02-5799106, 02-579-3340
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
www.srv.ac.th , e-mail: srv_sara@hotmail.com
รหัส Student2544 / Student2551 00103002
รหัส O-NET 1010022018 รหัส LAS 1010720123
รหัส SMIS 10022018 รหัส OBEC 720123
รหัส E-Me 720123
ส.ย.
1 กรกฎาคม 2487
31 ไร
พระศากยมุนีศรีสาระ
สุวิชฺโช ว ชเนสุโต “ผูมีวิชาดี เปนคนเดนในหมูชน”
“ประพฤติดี มีความรู รักษสิ่งแวดลอม”
ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม
พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยูใตพระมหาพิชัยมงกุฎ
มารชสารวิทยา
เขียว-ขาว
ดอกสาละ
12/12/10/12/12/12
พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยฯ
กรมวิทยาศาสตรทหารบก
นางสํารวย อุณหเลขกะ
นายประวัติ สุทธิประภา
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แสดงจํานวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ประจําปี การศึกษา 2561

ผูบริหาร และครู
เพศ
ตําแหนง

วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม ปริญญาตรี

ชาย หญิง

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

รวม

หญิง

ผูบริหาร

2

1

3

0

0

1

1

1

0

3

ครู

35

93

128

24

57

11

36

0

0

128

ครูอัตราจาง

3

6

9

3

5

0

1

0

0

9

รวมทั้งสิ้น

40

27

62

12

38

1

0

140

100 140

ผูบริหาร และครู
วิทยฐานะ
ตําแหนง

คศ.3
ชาย หญิง

รวม

คศ.2
ชาย หญิง

รวม

คศ.1
ชาย หญิง

รวม

ครูผูชวย
ชาย หญิง

รวม

รวม

ผูบริหาร

2

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ครู

5

14

19

3

15

18

18

38

56

9

26

35 128

รวมทั้งสิ้น

7

15

22

3

15

18

18

38

56

9

26

35 131

ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561
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ตารางแสดงจํานวน นักเรียน
ระดับชั้น

จํานวน
หองเรียน

ม.1

จํานวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

12

196

266

462

ม.2

12

241

266

507

ม.3

10

187

210

397

ม.4

12

177

271

448

ม.5

12

182

245

427

ม.6

12

204

270

474

รวม

70

1,187

1,528

2,715

ชวงชั้น

จํานวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

3

624

742

1,366

4

563

786

1,349

1,187

1,528

2,715

ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ (DMC)
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

สวนที่ 2
สภาพปจจุบันปญหา
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ส่ วนที่ 2 สภาพปัจจุบันปัญหา
การวิเคราะห์ ผลสภาพแวดล้อม (SWOT)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส
1. โรงเรี ยนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผูป้ กครอง
2. มูลนิธิ สมาคม เครื อข่ายต่างๆ และหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรี ยน
3. สถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็ นแหล่ง
บริ การให้กบั ชุมชน
4. มีแหล่งสื บค้นข้อมูล แหล่งเรี ยนรู ้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยูใ่ กล้โรงเรี ยน
5. มีสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย อุปกรณ์การสอน ห้องปฏิบตั ิการครบครัน
6. การระดมทรัพยากรของโรงเรี ยนเป็ นไปตามเป้ าหมาย
7. รายได้ของชุมชน และผูป้ กครองอยูใ่ นระดับปานกลางค่อนข้างดี มีผล
ต่อโรงเรี ยน
8. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
9.แนวทางพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่ทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
10. นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ส่งผลต่อการดําเนินงานของโรงเรี ยน

ภาวะคุกคาม
1. บริ เวณใกล้เคียงโรงเรี ยนมีแหล่งบริ การทาง
เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรี ยน
2. นักเรี ยนสามารถนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรี ยนรู ้ได้
คล่องแคล่ว
3. การให้บริ การสื่ อเทคโนโลยี และแหล่ง
เรี ยนรู ้ เพื่อการสื บค้นข้อมูล ส่งผลต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน
4. การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีท้ งั ของครู และ
นักเรี ยนขาดประสิทธิภาพ
5. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
6. องค์กร เอกชน มูลนิธิ สมาคม เครื อข่ายต่างๆ
สนับสนุนงบประมาณของโรงเรี ยน
7. นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดอัตราบรรจุ การ
คัดเลือกสรรหา
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ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง(S)
1. โรงเรี ยนมีการกําหนดนโยบาย ได้ชดั เจนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและ
คุณธรรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงสร้างการบริ หารราชการในสถานศึกษาชัดเจน
3. จัดหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุม
4. บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
5. เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรี ยนและองค์กร
6. ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา
7. โรงเรี ยนมีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินภายใต้ความถูกต้อง ถูก
กฎหมาย
8. วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน มีความพร้อมและเพียงพอ
9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่ วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรี ยนเพื่อการพัฒนา
10. กําหนดโครงสร้างการบริ หารแบบกระจายอํานาจเป็ นหลัก ประชุม
วางแผน นิเทศ การดําเนินกิจกรรม มีความสามัคคี เสริ มแรง แรงจูงใจ
สวัสดิการ

จุดอ่ อน(W)
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริ ม พัฒนาทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
3. บุคลากรด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความสามารถ
เฉพาะทางและเพียงพอ

สวนที่ 3
ทิศทางการบริหารโรงเรียน
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สวนที่ 3 ทิศทางการบริหารโรงเรียน

วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค/กลยุทธ/จุดเนน /ยุทธศาสตร
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก. บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติไวในมาตรา 54 วา “รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”
และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บ
คาใชจาย ไดมีคําสั่งไวในขอ 3 วา “ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย”
สํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให
เปน “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมือง
ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดทําการศึกษา วิเคราะห นโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐบาลจากยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศ
ไทยบรรลุวัสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ไดกําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระยะ 5 ป ดานการศึกษาไว ดังนี้ 1) ใหมีการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เปนการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากําลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสําคัญ
ในการจัดการศึกษา ประกอบดวยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งัยืน
(Sustainable Development Goals; SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เชน คุณภาพของคน
ทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติ ดาน
สิ่งแวดลอมโดยนํายุทธศาสตรชาติ (National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษา
แหงชาติและการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปงบประมาร พ.ศ. 2562 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา
ของประเทศครั้งสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุมผูเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ใหมีความพรอม
ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบ
ออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ
เปาประสงค และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
ข. วิสัยทัศน
สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
ค. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและ
เทาเทียม
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ง. เปาหมาย
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเรมและสรางนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวตอ เปนพลเมืองและ
พลโลกที่ดี
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรูที่
หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี
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4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทางวิชาการ มี
สํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ
5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและ
ผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียน
นวัตกรรม
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหมใชขอมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ
7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
จ. นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดดการ
ฉ. กลยุทธเชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. บทนํา
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่
พิเศษเฉพาะ ที่มีความลําบากในการบริหารจัดการ เชน การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอย
โอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพื่อสรางความ
มั่นคงของประเทศในระยะยาว
2. เปาประสงค
1. ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ไดรับการ
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสรางคุณภาพประกรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
สูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแง เพื่อสรางความมั่นคงของ
ประเทศในระยะยาว
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3. ประเด็นกลยุทธ
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น
(2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสออดคลองกับสังคม
วัฒนธรรม และภาษาของทองถิ่น
(3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ไดแก
(1) การศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา
(5) การศึกษาเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของมรพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง
ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ตองการ
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจาการไดเขาพักในโรงเรียนที่มี
หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย
(2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบอาหารการ
พัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพที่ดี อยาง
เหมาะสม
(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบท
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(4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
นักเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมดอยโอกาส กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารไดรับ
การพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ
(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3.2.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ตาทความจําเปนและเหมาะสม
กับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพัก
นอนตามความเปนจริง และเหมาะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และกิด
จิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(4) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น”การพัฒนาการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล
และเกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ
การติดจอสื่อสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website
Facebook และ Line เปนตน
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1. บทนํา
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเปาหมาย เพื่อใหผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพล
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมปจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
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ศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career
Education) 2) พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติและเปน
พลเมืองฌลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความ
เปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 4) พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และ 7) นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องง
ตลอดชีวิต
2. เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอ
บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองและเปนพลเมืองของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี
(Global Citizen)
2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนา
4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งในดานที่มี
พัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู หรือ
ความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการ
ชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน
5. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซับซอนและการปองกันตนเองจากภันคุกคามรูปแบบใหม
สามารถปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดได
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3. ประเด็นกลยุทธ
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
เปนรายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทํา (Career Education)
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในสตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน
รายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ และทักษะในการปองกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองความ
ตองการของผูเรียนและพื้นที่
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงสรืมให
ผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมูข และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา ทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความ
ตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถ
พิเศษ
3.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนตคิตอบานเมือง มีหลักคิดที่
ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
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3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมืองมี
หลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มัทีศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญสของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 แนวทางงการดําเนินการ
(1) สงเสริม และวนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม
และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศดาน
วิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) ดานผูเรียน
1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญา และมีความพรองที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ
วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน
3) รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน
4) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห
5) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่อง
การอาน (Reading Literacy)
6) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่อง
คณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
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7) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
8) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
9) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
10) รอยละของผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม
11) รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากการอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา
ที่ผานมา
12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่อง
การอานตั้งแตระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน
PISA
13) รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA
(2) ดานสถานศึกษา
1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ
STEM ศึกษา
3) รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือ
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่สงเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา
เพื่อที่จะเขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อ
ตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
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(4) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเกี่ยวกับการเลยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(5) จัดใหโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็กกอนประถม
ใหมีพัฒนาการความพรอม เพื่อเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน
3 ดาน
1) การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
2) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
3) การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
(7) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะ
ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(9) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัจิจริง (Active Learning)
(10) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ
STEM ศึกษา
(11) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
(12) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน
1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ
5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(13) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน
PISA ดวยระบบการสอบ แบบ Online ใหผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน
(14) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและผูสอน
(15) ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล
ผูเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing
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(16) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศ
ในแตละดาน
(17) สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปน
หองเรียนเฉพาะดาน
(18) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม
3.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
3.4.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิง
สมรรถนะและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน
ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะ
อาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ
(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของอนามัย
(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL) ในทุกชวงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental
Education Sustainable Development: EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
3.5.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม
และเศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development:
EESD)
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
3.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
3.6.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละระดับ
(2) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะ
อาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(3) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถพิเศษดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน
3.6.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนยการศึกษา
พิเศษ หนวยบริการและที่บานอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ ดวยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
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(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนยการเรียน
เฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรีนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดํารงชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
(8) สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยืทรงเปนประมุข
(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง
เหมาะสม และสรางสรรค
(10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโ,ยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษ
ในดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ อื่น ๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสู
สากล
(12) สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียน
การสอน
(13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ
(14) จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพภายในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
(15) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนาและ
เผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สํารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ
จัดทําแบบรูปและรายการสิ่งกอสราง
(17) สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
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(18) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
(19) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัด
(20) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกร
ปกครองในพื้นที่ พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว
ใหมีประสิทธิภาพ
(21) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัด
การศึกษา
3.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคม
ฐานความรู (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3.7.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองผาน Digital
Platform
3.7.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพื่อใหบริการ Digital Textbook ตาม
เนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประภทตาง ๆ และใหบริการ
แกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน
รายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. บทนํา
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต
การจูงใจ คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูใหเปนครูยุคใหมที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรง
ตามความตองการ เปนมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน”โคช” หรือ
“ผูอํานวยการเรียนรู” สรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ
เชียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง นอกจากนี้
มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอยางเปนระบบ ตั้งแตการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือน
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คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ใหสามารถจูงใจบุคคลที่เกง ดี มีความรู มาเปนครู มีการวางแผนอัตรากําลังระยะ
ยาว (20 ป) รวมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง โดยนํา Digital
Platform มาเปนเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทําฐานขอมูลกําลังคน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลประวัติครู
ประวัติการพัฒนา ฝกอบรม นําไปสูการวิเคราะห วางแผนกําลังคนไดอยางตอเนื่อง
2. เปาประสงค
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
3. ประเด็นกลยุทธ
3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู
ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการพัฒนาในศตสรรษที่ 21
และสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน
และความตองการครู
(2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครู
ใหสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป
(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
3.2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
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3.2.2 แนวทางการดําเนนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)
ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปน
ระบบและครบวงจร
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆ จัดทํา
หลักสูตรที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด
(4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
การวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Leaning)
(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมี
ความรูทักษะดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดย
ใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี
ความแตกตาง (Differentiated Instruction)
(10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรู
ความสามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ ตามศักยภาพของผูเนรบยแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของ
ความพิการ
(13) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ
Face-to-face Training
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(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมิน
จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา)
3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology
(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาที่ขาดแคลน
3.3.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
เชน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
1. บทนํา
การสรางโอกาสทางการศึกษา เพื่อใหประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศา กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร ไดเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เนนการสรางความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต
การสํามะโนประชากรวัยเรียน การรับแด็กเขาเรียน การตรวจสอบติดตามการเขาเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก
กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพื้นที่ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานในดานตาง ๆ สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ เชน มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ
เปนตน มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานดานระบบ
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งบประมาณ มาตรฐานดานความปลอดภัย และมาตรฐานดาน Digital Technology เปนตน 3) สรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 5) นํา
Digital Technology มาเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ
2. เปาประสงค
สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ
กันและลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา
3. ประเด็นกลยุทธ
3.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทพื้นที่
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทิภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช
ในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน
(0-6 ป)
(3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับพื้นที่ จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ
(4) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ไดเขาถึงการบริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ครบถวน
(5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล
ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
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3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
(2) รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด
3.2.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบขั้นพื้นฐาน
เพื่อสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูที่จะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
มาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เชน
1) ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อาคารเรียน
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ
เปนตน
2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ดานการบริหารจัดการ
4) ดานงบประมาณ
5) ดานความปลอดภัย และ
6) ดาน Digital Technology
(2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด
3.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับ
(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม
3.3.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร
แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโบยี
สารสนเทศและการทํางานแบบมีสวนรวม
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(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวง
เชื่อมตอ (Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาใน
ระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละ
บุคคล
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกฝาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ
และสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอยางเหมาะสม
(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู
อยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา
3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาทั้งดาน
ความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียน
3.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับ
โครงขายอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียนและ
เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

หน้า 29

3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปน
เครื่องมือในพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน
Digital
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสมเพื่อ
เปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีพ
(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และ Digital Pedagogy สําหรับครูอยาง
เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology: DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. บทนํา
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเนนการพัฒนาหนวยงานใน
สังกัด ใหเปนหนวยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพปละประสิทธิภาพ
แยกแยะบทบาทหนวยงานแตละระดับอยางชัดเจน เชน ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทําหนาที่ในการกํากับติดตาม เปน
หนวยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปรงใส เปนองคกรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับ
วัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางาน
ที่เปน Digital เขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง
เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) สรางเครือขายความรวมมือและ
สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมี
อิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4)
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ และ 5) สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยาง
เปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล
สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อ
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พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ตอไป
2. เปาหมาย
สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหมี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
3. ประเด็นกลยุทธ
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑ
การประเมินสวนราชการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
(2) รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
(4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency
Assessment)
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษา และองคคณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ
(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนน
คุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency
Assessment)
3.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการศึกษา
3.2.1 ตัวชี้วัด
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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3.2.2 แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”
(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน
เครือขายเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่
(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหความรู
ความเขาใจ และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา
(6) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ให
สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) รอยละของผูเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.3.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบบริหารงานของหนวยงานบทบาท
หนาที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษา 4 ดาน ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหสถานศึกษานํา
รองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)
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3) Autonomous School
(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise
Architecture) ในฐานหนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตาม
ใหเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
(4) ศึกษา วิเคราะห อกกแบบ พัฒนาDigital Technology ใชในการจัดการศึกษาทั้ง
ระบบ (Digital Transformation)
(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู เพื่อใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนา
ทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียนกีฬา ฯลฯ
(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษา
(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
(10) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
(11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณา
คาตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหได
ตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม
เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอยางเหมาะสม
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(2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู
อยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา
3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาทั้งดาน
ความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียน
3.5 สงเวริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูล
งบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ
นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน
(1) พัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหสางกระทรวงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนา
ตนเอง สุขภสพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ
ประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจ
ระดับนโยบายและปฏิบัติ
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(2) พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรที่
เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการ
พัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ
(4) พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแต
ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ
(5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วิสัยทัศน
“ เปนองคกรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย ”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
4. สงเสริมและปลูกฝงคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
6. พัฒนาใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. ผูเรียนมีคุณภาพ เปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สํานักงานพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล และจัดการเรียน
การสอนดวย STEM EDUCATION, PROBLEM-BASED LEARNING and INDEPENDENT STUDY เปนตน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
4. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทยและ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
1. สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
3. สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
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4. สงเสริมใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
6. สงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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โรงเรียนสารวิทยา
อัตลักษณโรงเรียนสารวิทยา
“ประพฤติดี มีความรู รักษสิ่งแวดลอม”
ปรัชญาโรงเรียน
“สุวิชฺโช ว ชเนสุโต “ผูมีวิชาดี เปนคนเดนในหมูชน”
เอกลักษณ
“ถิ่นสวนสวย โรงเรียนงาม”

วิสัยทัศน
โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กาวหนาดานเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมดี
ผูเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ”
พันธกิจ
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม
2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ เอื้อตอ
การพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
8. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสรางภาคีเครือขาย เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา
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เปาประสงค
1. ผูเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเปนไทย
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความ
ถนัดและความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม
4. โรงเรี ย นพั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาเพื่ อ ส ง เสริ มและสนั บ สนุ น ใหค รู แ ละนั ก เรี ย น
ใชในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
ที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
8. ชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
จุดเนน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก เพิ่มขึ้นรอยละ 1
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
3. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ( ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด
วิเคราะห แกปญหา )
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสูความ
เปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ
6. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดการ
วัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหนาที่ การวิจัย การสรางสรรค
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
9. สรางภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและ
ชุมชนกับทุกภาคสวน

หน้า 39

ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมีสวนรวม
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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การกําหนดยุทธศาสตรโรงเรียน เปาประสงค(กลยุทธระดับแผนงาน) และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ยุทธศาสตรโรงเรียน
เปาประสงค (กลยุทธระดับแผนงาน)
1. พัฒนาคุณภาพผูเ รียนตาม
1. เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสากลเปนผูมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม การศึกษาและศักยภาพเปนพลโลก
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. เพื่อใหครูไดรับการพัฒนาตนเองพัฒนา
งานโดยใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5. เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรที่
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปน ตอบสนองกับศักยภาพของผูเรียนและ
สําคัญตามมาตรฐานสากล
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของนักเรียนไดรับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. รอยละของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทาง
ความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรคและ
รวมกันรับผิดชอบตอสังคม
3. รอยละของนักเรียนมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตรมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. รอยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ีมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา
5. รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ
โรงเรียน
6. รอยละของนักเรียนผานเกณฑการ
ประเมิน คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
7. รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบั การอบรมและพัฒนาตนใหมี
ศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
8. รอยละของครูจดั ทํางานวิจัยในชั้นเรียน
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. รอยละของโรงเรียนมีหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญอยางมีประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
10. รอยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูเฉลีย่
ในระดับ 2.5
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ยุทธศาสตรโรงเรียน

4. พัฒนาระบบการบริหารการจัด
การศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนน
กระบวนการมีสวนรวม

เปาประสงค (กลยุทธระดับแผนงาน)

6. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัด
การศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพดวยหลัก
ธรรมาภิบาลเนนการมีสวนรวม

7. เพื่อใหมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เขมแข็งและยั่งยืน

5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่เอื้อ
ตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมแหลงเรียนรูและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
11.รอยละของนักเรียนไดรบั การพัฒนา
ศักยภาพดานภาษา ดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
12. รอยละของโรงเรียนมีการบริหารจัด
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพมีระดับ
คุณภาพอยูในระดับดี
13. รอยละของกลุมบริหารมีระบบการ
บริหารจัดการอยางมีคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
14. รอยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เขมแข็ง
บรรลุวตั ถุประสงคตามมาตรฐานมีคุณภาพ
อยูในระดับดี
15. รอยละของสถานศึกษาการจัด
โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมการจัด
บรรยากาศสิ่งแวดลอม ทรัพยากร แหลง
เรียนรู วัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ
16. รอยละของผูมสี วนรวมทุกภาคสวนมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การจัดการศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพ

สวนที่ 4
แผนการดําเนินงาน/โครงการ
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แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562
1. ประมาณการรายรับ – รายจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2562
1.1 จํานวนนักเรียน

2,717 คน

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

1,366 คน

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

1,351 คน

1.2 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินอุดหนุนที่ไดรับ

9,914,800

บาท

26,256,926

บาท

13,212,142

บาท

- กลุมบริหารทั่วไป

4,700,981

บาท

- กลุมบริหารงบประมาณ

3,396,682

บาท

- กลุมบริหารงานบุคคล

8,722,400

บาท

- สาธารณูปโภค

5,500,000

บาท

1.3 เงินรายไดสถานศึกษา
เงินรายไดสถานศึกษาที่ไดรับจัดสรร
1.4 เงินงบประมาณจัดสรร ปงบประมาณ 2562
- กลุมบริหารวิชาการ

- เงินสํารอง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

639,521 บาท
36,171,726 บาท

2. การจัดสรรเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2562
จําแนกเปนงบดําเนินการของงานประจําและโครงการตามแผนกลยุทธ
2.1 เงินสํารองจาย

639,521 บาท

2.2 สาธารณูปโภค

5,500,000 บาท

2.2 งบดําเนินการของงานประจํา

9,441,525 บาท

2.3 งบดําเนินการของโครงการตามแผลกลยุทธ 22 โครงการ
เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

20,590,680 บาท
36,171,726 บาท
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3. การจัดสรรเงินกิจกรรมพิเศษ ปงบประมาณ 2562
ดวยการขอรับเงินระดมทรัพยากรจากผูปกครอง มีหลักเกณฑที่ชัดเจนวา ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน แลวจึงขอความเห็นชอบจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
เงินบํารุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร) ปงบประมาณ 2562 มี 4 รายการ ดังนี้
1. คาจางครูชาวตางประเทศ

จํานวนเงิน

900 บาท

2. คาสอนคอมพิวเตอร

จํานวนเงิน

500 บาท

กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให (1 เครื่อง : นักเรียน 20 คน)
3. คาจางครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ

จํานวนเงิน

500 บาท

4. คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

จํานวนเงิน

600 บาท

5. คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียนปรับอากาศ

จํานวนเงิน

600 บาท

รวมเปนเงิน 2,500 บาท และรวมเปนเงิน 3,100 บาท สําหรับหองเรียนที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
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การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจําปี งบประมาณ 2562 โรงเรียนสารวิทยา
จําแนกตามกลุ่มบริหาร
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ที่

กลุ่มบริหาร

1 กลุ่มบริหารวิชาการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15ปี

เงินรายได้
สถานศึกษา

หมาย
เหตุ

เงินอื่น ๆ

2,910,959

1,844,970

10,301,183

1,314,100

2 กลุ่มบริหารงานบุคคล

557,220

271,700

8,165,180

-

3 กลุ่มบริหารงบประมาณ

111,444

326,040

3,285,238

-

4 กลุ่มบริหารทัว่ ไป

445,776

-

4,255,205

1,259,000

5 ค่ าสาธารณูปโภค

5,500,000

6

*** งบประมาณสํารอง ***

389,401

-

250,120.00

-

รวม

9,914,800

2,442,710

26,256,926.00

2,573,100

รวมทั้งสิ้น

41,187,536
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การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจําปี งบประมาณ 2562 โรงเรียนสารวิทยา
ที่

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน

1 กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
งานทะเบียนวัดผล
ห้องเรี ยนพิเศษ GIFTED
ห้องเรี ยนพิเศษ MEP
ห้องเรี ยนภาษาจีนเข้มข้น
ห้องเรี ยนภาษาเกาหลี
ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
ห้องเรี ยนเทคโนโลยี
หลักสูตรห้องเรี ยน STEM
หลักสูตรห้องเรี ยน EIS
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 กลุ่มบริหารงบประมาณ
แผนงานและสารสนเทศ
4 กลุ่มบริหารทัว่ ไป
5 ค่ าสาธารณูปโภค
6 *** งบประมาณสํารอง ***
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
รายหัว

977,920
153,759
50,000
382,000
109,500
441,700
100,000
107,000
89,330
179,000
71,750
146,000
90,000

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15ปี

165,100
7,000
5,000
30,000
6,000
20,000
20,000
10,000
60,000
1,517,870
4,000

8,000
5,000

เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินอื่น ๆ

251,000
7,600
15,200
106,400
7,600
260,000
15,200
209,000
2,074,166
16,017
38,000
60,000
2,160,400
2,325,000
1,023,400
708,000
423,000
211,200
390,000

85,600
361,000

97,500
770,000
557,220
83,109
28,335
445,776
5,500,000
389,401
9,914,800

271,700
326,040

8,165,180
3,135,000
150,238
4,255,205

1,259,000

250,120.00
2,442,710 26,256,926.00
41,187,536

2,573,100

หมาย
เหตุ

สวนที่ 5
งานตามโครงสรางการบริหาร

หน้า 49

แผนปฏิบัตกิ าร งานตามโครงสร้ างการบริหาร ประจําปี งบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.งานบริ หารสํานักงานวิชาการ
2. วัสดุของใช้สาํ นักงาน
87,180
3. งานจัดจ้าง, จัดซ่อมอุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์
4. งานแผนงานกลุ่มบริ หารวิชาการ
5. งานสารสนเทศกลุ่มบริ หารวิชาการ
6. งานบริ การเอกสารสิ่ งพิมพ์
7. งานการรับนักเรี ยน ห้องเรี ยนพิเศษ
8. งานการรับนักเรี ยน รอบทัว่ ไป
9. กิจกรรมห้องอัดสําเนา
10.งานสํารวจการจัดการเรี ยนการสอน
11.หนังสื อเรี ยนฟรี 15 ปี
12.งานนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1. จัดซื้อสื่ อ – วัสดุอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
และสํานักงาน
1.1 หมึก – กระดาษ
1.2 วัสดุอุปกรณ์สาํ นักงาน
1.3 จัดซ่อมเครื่ องปริ้ น
2. พัฒนาห้องศูนย์การเรี ยนรู ้ภาษาไทย
รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1. จัดซื้อและสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน
2. ดูแล/รักษา/ซ่อมบํารุ งสื่ อ การเรี ยนการสอน
วัสดุ ครุ ภณั ฑ์

135,740

30,000
700,000

922,920

30,000

64,859

64,859

ผู้รับผิดชอบ
ครู ปิยะมาศ
ครู เฉลิมศรี
ครู เฉลิมศรี
ครู ชนิกานต์
ครู สุกานดา
ครู สุณิสา
ครู สชั ฌุกร
ครู เฉลิมศรี
ครู อรอนงค์
ครู พฒั ตวรรณ
ครู ปิยะมาศ
ครู เฉลิมศรี
ครู เดียร์
ครู อรพรรณ
ครู สุกานดา

ครู ธณัฐฐา

7,600
7,600

40,000
10,200

ครู ธณัฐฐา

ครู วรางค์
ครู กมั ปนาท
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุน
รายหัว
40,000

รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
200,000
2. กิจกรรมซ่อมครุ ภณั ฑ์
20,000
3. กิจกรรมจัดซื้อครุ ภณั ฑ์
60,000
4. กิจกรรมการปรับปรุ งและซ่อมแซมห้อง
ศูนย์วชิ าวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
280,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
40,000
สังคมศึกษา
2. กิจกรรมจัดซ่อมบํารุ งครุ ภณั ฑ์
รวมทั้งสิ้น
40,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1. จัดซื้อ Printer
15,000
2. จัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน
28,000
3. จัดซื้อวัสดุทศั นศิลป์
17,000
4. จัดซื้อวัสดุดนตรี สากล
40,700
5. จัดซื้อเครื่ องวงโยธวาทิต
6. จัดซื้อวัสดุดนตรี ไทย
2,000
7. จัดซื้อเครื่ องแต่งกายนาฏศิลป์
30,000
8. จัดซ่อมเครื่ องดนตรี สากล
70,000
9. จัดซ่อมเครื่ องดนตรี ไทย
5,000
10. จัดซื้อวัสดุเครื่ องแต่งกายวงโยธวาทิต
20,000
รวมทั้งสิ้น
227,700
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน และ
50,000
วัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
2. จัดซื้อหุ่นจําลองการฝึ ก และสอนการช่วย
ฟื้ นคืนชีพ CPR
รวมทั้งสิ้น
50,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงานคหกรรม
50,000

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
10,200

106,400

ผู้รับผิดชอบ

ครู ประภาวดี
ครู ประภาวดี
ครู ประภาวดี
ครู ประภาวดี

106,400
ครู ณฐั ณิ ชา
7,600
7,600

150,000

150,000

ครู ณฐั ณิ ชา

ครู ชุมพล
ครู ชุมพล
ครู ธนั ย์ชนก
ครู ณฐั พล
ครู ณฐั พล
ครู ฉวีวรรณ
ครู นภวรรณ
ครู ณฐั พล
ครู ฉวีวรรณ
ครู ณฐั พล

ครู ทิพรวี
20,000

ครู ทิพรวี

20,000
ครู วนี ฐั ดา
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
2.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงาน
เกษตรกรรม
3.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงานธุรกิจ
4.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงาน
คอมพิวเตอร์
5.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงาน
อุตสาหกรรม
6. ปรับปรุ งห้องคหกรรม
7. ปรับปรุ งห้องคอมพิวเตอร์
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. หมึกและกระดาษ
2. วัดสุอุปกรณ์สาํ นักงาน
3. ซ่อม บํารุ ง วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
4. กิจกรรมปรับปรุ งห้อง 135
5. กิจกรรมปรับปรุ งห้อง 131
6. ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษใหม่
รวม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. การขอใช้หมึกและกระดาษ
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์
รวม
งานทะเบียนวัดผล
1. งานจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน
2. งานบันทึกข้อมูลด้วย โปรแกรม Secondary
Grading System
3. ตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรี ยนชั้น ม.3
และ ม.6
4. การจัดทําข้อมูลผลการเรี ยน
(กระดาษคําตอบและซ่อมบํารุ ง)
5. จัดทํา จัดซื้อแบบรายงานผลการสอบ
6. จัดการเรี ยนการสอนซ่อมเสริ ม (เรี ยนซํ้า

เงินอุดหนุน
รายหัว
5,000

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครู บุญรักษา

5,000
10,000

ครู พิชญ์สินี
ครู จตุพร

5,000

ครู ประทุม

75,000

20,000
180,000
200,000

80,000

80,000

14,478
10,000
100,000
100,000
158,918
383,396

ครู ประทุม
ครู จตุพร

ครู ทวิตย์
ครู ทวิตย์
ครู ทวิตย์
ครู วรี ์สุดา
ครู พิมพ์ประภา
ครู กฤติยา

24,345

ครู วนัสนันท์

10,055
35,000
69,400

ครู วนัสนันท์
ครู วนัสนันท์

80,000

ครู อรจิรา
ครู วชิ ชวิทย์
ครู ราตรี

10,000
-

20,000

ครู วชิ ชวิทย์

-

ครู ราตรี
ครู วชิ ชวิทย์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
รายวิชา)
7. งานจัดทํา/ ซื้อกระเป๋ าใส่อุปกรณ์ประจําห้อง
สอบ
8. จัดซื้อแฟ้มพลาสติกเก็บเอกสาร ปพ 1 ของ
นักเรี ยนที่จบหลักสูตร
รวม
งานแนะแนว
1 จัดทําระเบียนสะสม
2 ทุนการศึกษา
3 ติดตามผลและข้อมูลสารสนเทศในการศึกษา
ต่อของนักเรี ยนชั้น ม.3 และ ม.6
4 ทัศนศึกษาสัญจร ม.6
5 ทัศนศึกษาสัญจร ม.3
6 จัดป้ ายนิเทศและส่งเสริ มการค้นคว้าข้อมูล
7 แนะแนวโรงเรี ยนประถมศึกษา
8 งานพี่พบน้อง
9 นิทรรศการการศึกษาต่อ และอาชีพ
10 แนะแนวการศึกษาต่อ / รับสมัครโควต้า
11 ส่งเสริ มการศึกษาและอาชีพนอกเวลาเรี ยน
12 ทุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อนักเรี ยนยากจน
13 ครู ในดวงใจ
14 ตลาดนัดพอเพียง
15 จัดทําหนังสื ออนุสรณ์ สารวิทยาสําหรับ
นักเรี ยนชั้นม.6
16 งานรวบรวมข้อมูลนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วม
( LD )
17 ปรับปรุ งห้องแนะแนว พัฒนาศูนย์
สารสนเทศให้มีคุณภาพ บํารุ งดูแลซ่อมแซม
และจัดซื้อวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
18 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในสํานักงาน
-จัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน
-จัดซ่อมเครื่ องพิมพ์และ
ซ่อมแซมวัสดุครุ ภณั ฑ์ภายในห้องแนะแนว
รวม

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

-

20,000

ครู อรจิรา

-

20,000

ครู ราตรี

90,000

60,000

20,000
3,500
3,000

ผู้รับผิดชอบ

ครู ปาริ ชาติ
ครู วภิ าภร
ครู สุพตั รา

2,000
21,000
3,000
3,000

ครู สุพตั รา
ครู วภิ าภร
ครู ปาริ ชาติ
ครู วภิ าภร
ครู สุพตั รา
ครู วภิ าภร
ครู วภิ าภร
ครู ปาริ ชาติ
ครู สุพตั รา
ครู ปาริ ชาติ
ครู วภิ าภร
ครู สุพตั รา

3,000

ครู สุพตั รา

3,000

2,500

ครู ปารชาติ

19,750

4,017

ครู ปาริ ชาติ

71,750

16,017
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
งานห้ องสมุด
1. กิจกรรมจัดหาและบริ การสิ่ งพิมพ์
1.1 หนังสื อ
1.2 วารสาร
1.3 หนังสื อพิมพ์
1.4 สมุดทํามือ
2. กิจกรรมบรรยากาศดี ภูมิทศั น์เด่น
2.1 จัดซื้อจัดหา วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ในห้องสมุด
2.2 การบํารุ งรักษา วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ใน
ห้องสมุด
3. กิจกรรมจัดทําห้ องสมุดดิจติ อล ebook
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้นกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. จัดทําหนังสื อคู่มือนักเรี ยน
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์วสั ดุสาํ นักงาน
3. จัดซื้อ/ซ่อมบํารุ งครุ ภณั ฑ์
4. ดูแล ซื้อ/ซ่อม ระบบกล้อง CCTV
5. จัดทําสติกเกอร์ติดรถยนต์เข้า - ออก
6. จัดซื้อ/ซ่อมวิทยุสื่อสาร
รวมทั้งสิ้นกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
1.กิจกรรมบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์
2.กิจกรรมสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
0

เงินอุดหนุน
รายหัว

0

0

0

40,000
20,000
30,000
1,000

0

0

0

38,000
0

20,000

30,000
141,000

0

0

0

0

0

ผู้รับผิดชอบ

0

0

0

0

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

0

0

ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
ครู ธญ
ั ธร
ครู ธญ
ั ธร
ครู วราวุธ

38,000

0

5,000
79,220
25,000

109,220

100,000
6,000
20,000
126,000

83,109

ครู ลดาวัลย์
15,000

3.กิจกรรมสํานักงานกลุ่มบริ หารงบประมาณ
4.กิจกรรมวิเคราะห์และจัดทําแผนของ
สถานศึกษา
5.กิจกรรมจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรร
งบประมาณ
6.กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานการใช้เงินและการดําเนินงาน
7.กิจกรรมระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อ

ครู อรอนงค์
ครู อรอนงค์
ครู อรอนงค์
ครู พิทกั ษ์
ครู พิทกั ษ์
ครู พิทกั ษ์

รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

ครู ศิรธันย์
ครู ศิรธันย์
รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

45,000

รองฯ กลุ่มบริ หาร
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

การศึกษา
8.กิจกรรมบริ หารการเงิน
9.กิจกรรมบริ หารการบัญชี
10.กิจกรรมตรวจสอบภายใน

งบประมาณ

11.กิจกรรมจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
12.กิจกรรมติดตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี

ครู สนธิ กาญจน์

13.กิจกรรมอบรมบุคลากรกลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
- อบรมหน่วยงานภายนอก
14.กิจกรรมจัดหาบุคลากรรับผิดชอบงาน
สํานักงาน การเงินและพัสดุ
15.ซ่อมบํารุ งเครื่ องกรองนํ้า
16.ซ่อมบํารุ งเครื่ องถ่ายเอกสาร
17.การพัฒนาระบบ ICT
18.ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
19.ปรับปรุ งห้องสํานักงานกลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
20.ค่าเช่าเครื อข่าย Internet
รวม
งานแผนงานและสารสนเทศ
1. งานพัฒนาระบบสํานักงาน และโครงการ
- จัดซื้อวัสดุ
- จัดซื้อและซ่อมบํารุ งครุ ภณั ฑ์
2. จัดทําเล่มรายงานผลการปฏิบตั ิการ
งาน/โครงการ ปี งบประมาณ 2561
3. ระบบจัดทําแผนอิงระบบประกัน
4. จัดทําข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล DMC
5. การจัดทํารายงานการคํานวณต้นทุนผลผลิต
6. รายงานการสํารวจความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน
7. สรุ ปการประเมินผลการจัดกิจกรรม
8. จัดทําเล่มรายงานความก้าวหน้างาน /
โครงการ

ครู ดรุ ณี
ครู ไพลิน
รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

30,000
รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

50,000
15,000
100,000
2,670,000
200,000

83,109

28,335

326,040
326,040

ครู ลดาวัลย์
ครู ลดาวัลย์
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายบริ หาร
ครู สนธิ กาญจน์

3,125,000

3,838
10,000
3,000
60,000
1,200

ครู ศิรธันย์

ครู จุฑาทิพย์
ครู ศิรธันย์
ครู วรางค์
ครู ศิรธันย์
ครู พรประภา
ครู พรประภา
ครู จุฑาทิพย์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
9. จัดทําคู่มือประกอบการเขียนโครงการและ
กิจกรรม
10. วิเคราะห์การจัดทํารายละเอียดโครงการ /
กิจกรรม
11. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการหลอม
แผนปฏิบตั ิการและการจัดสรรทรัพยากร
12. จัดทําเล่มแผนปฏิบตั ิการประจําปี
13. จัดทําเล่มปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
รวม
รวมทั้งสิ้นกลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
งานพัฒนาระบบบริหาร
1. จัดซื้อเครื่ องใช้สาํ นักงาน
2. จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
รวม
งานธุรการ
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณั ฑ์ในการ
ปฏิบตั ิงานธุรการ
2. ปรับปรุ ง–ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุ ภณ
ั ฑ์ ในการปฏิบตั ิงานธุรการ
รวม
งานประชาสัมพันธ์
1. การพัฒนาระบบบริหารงานประชาสัมพันธ์
1.1 ซ่ อมวัสดุอุปกรณ์
1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2.1. กิจกรรมการจัดทําวารสารโรงเรียนสาร
วิทยาและสื่ อสิ่งพิมพ์
2.1.1 วารสารโรงเรี ยนสารวิทยา

2.2.กิจกรรมจัดทํา Line official แจ้งข้อมูล
ข่าวสารภายในโรงเรี ยนผ่านแอพพลิเคชัน่

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครู ศิรธันย์
คณะกรรมการ
แผนงาน
ครู ศิรธันย์

35,000
3,000
28,335
111,444

ครู ศิรธันย์
ครู ศิรธันย์

116,038
3,241,038

45,000
45,000

ครู นภวรรณ
ครู นภวรรณ

16,000
16,000

ครู พิชญ์สินี

68,775

68,775

25,001

40,000

30,000

40,000

30,000

19,000
11,205

200,000

3,000

ครู พิชญ์สินี

ครู กิตติพทั ธ์
ครู กญั ญารัตน์
ครู ธณัฐฐา
ครู ศรนรารัตน์

ครู กญั ญารัตน์
ครู ธณัฐฐา
ครู ณฐั ธยาน์
ครู ศรนรารัตน์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

Line
2.3. กิจกรรมจัดทําป้ าย / บอร์ดประชาสัมพันธ์
วันสําคัญต่างๆ

ครู กญั ญารัตน์
ครู ธณัฐฐา
ครู ศรนรารัตน์
ครู ศรนรารัตน์

2.4. การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร.สารวิทยา
ผ่านทาง E-mail เพื่อนําเสนอข่าวสารของ
โรงเรี ยนสู่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
2.5 การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร.สารวิทยา
ในระบบข่าวการศึกษาเครื อข่ายโรงเรี ยน eNetwork ไปยังเว็บไซด์ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.6 การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร. สารวิทยา
ผ่านกลุ่ม Line Prสพม.2
2.7.จัดภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ ลงในเว็บไซด์
โรงเรี ยน srv.ac.th
2.8 การจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์วนั เกิดครู
และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรี ยนสารวิทยา
2.9 การจัดทําหนังสื อมุทิตาจิตแด่ผเู ้ กษียณอายุ
ราชการ ประจําปี งบประมาณ 2562
2.10.การจัดทํา ส.ค.ส. ส่งผ่านระบบ Line ปี
2562
2.11 การจัดทําป้ ายแสดงสถิติการรับนักเรี ยน
เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2562
3. โครงการเสี ยงตามสายหลากหลายนักอ่าน
(นักเรี ยนชมรมเสี ยงตามสายฯ)
4.กิจกรรมปรับปรุงระบบ
4.1.ปรับปรุ งระบบโทรศัพท์
4.2.ดูแลระบบป้ ายไฟ LED
รวมทั้งสิ้น
งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
กิจกรรมการพัฒนางานยานพาหนะ
1. ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง

ผู้รับผิดชอบ

ครู ศรนรารัตน์

ครู ศรนรารัตน์
ครู ศรนรารัตน์
ครู ศรนรารัตน์
30,000

25,001

250,000

233,205

30,000

ครู ธณัฐฐา
ครู ศรนรารัตน์
ครู กญั ญารัตน์
ครู ศรนรารัตน์
ครู กญั ญารัตน์
ครู ศรนรารัตน์
ครู กญั ญารัตน์
ครู วชิ ิต
ครู ศรนรารัตน์
ครู กิตติพทั ธ์
ครู ศรนรารัตน์

30,000
ครู พิชาชาญ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
2. ค่าบํารุ งรักษา
3. ค่าต่อพรบ.

รวม

งานโภชนาการ
1.ปรับปรุ งศูนย์อาหาร
- ซื้อรถเข็นเก็บภาชนะ
- ซื้อตูล้ วกช้อนสแตนเลส
2.ตรวจสอบสารปนเปื้ อนในอาหาร
3.อบรมร้านค้าจําหน่ายอาหาร
รวม
งานอนามัยโรงเรียน
1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการพยาบาล
2.จัดซื้อหมึกพิมพ์กระดาษและอุปกรณ์
สํานักงาน
3.โครงการตรวจสุขภาพประจําปี การศึกษา
4.โครงการประกันอุบตั ิเหตุประจําปี การศึกษา
5.ฉี ดพ่นสารเคมีกาํ จัดยุงลาย 3 ครั้ง (ภาคเรี ยน
ที่ 1 จํานวน 2 ครั้ง ภาคเรี ยนที่ 2 จํานวน 1 ครั้ง
6.ซ่อมแซมและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์

เงินอุดหนุน
รายหัว

250,000

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
40,000
20,000
90,000

10,000
20,000
ครู วนี ฐั ดา
ครู วนี ฐั ดา
30,000
40,000
5,000

ครู สุรีพร
ครู สุกญั ญา
500,000
600,000

ครู ธนภรณ์
ครู สุรีพร
เจ้าหน้าที่หอ้ ง
พยาบาล
เจ้าหน้าที่หอ้ ง
พยาบาล
เจ้าหน้าที่หอ้ ง
พยาบาล
เจ้าหน้าที่หอ้ ง
พยาบาล

2,000

8.ฉี ดวัคซีนป้ องกันมะเร็ งปากมดลูก (HPV)

งานสวัสดิการ
1. จัดเลี้ยงรับรองการประชุมต่างๆของ
โรงเรี ยนและผูเ้ ยีย่ มชมโรงเรี ยน
2. เป็ นเจ้าภาพงานศพ
3. จัดอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่ม
บริ หารทัว่ ไป
4. จัดซื้อของที่ระลึกของโรงเรี ยน
5. จัดซื้อเสื้ อเครื่ องแบบของโรงเรี ยน
6. เยีย่ มไข้บุคลากรที่เจ็บป่ วย

ครู พิชาชาญ
ครู พิชาชาญ

ครู วนี ฐั ดา

7.ฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่

รวม

ผู้รับผิดชอบ

47,000

1,100,000
50,000

200,000

ครู นภวรรณ

50,000
100,000

ครู นภวรรณ
ครู นภวรรณ

78,000
80,000
20,000

ครู นภวรรณ
ครู นภวรรณ
ครู นภวรรณ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
7. จัดงานวันสถาปนาโรงเรี ยน
8. จัดงานปี ใหม่
รวม
งานโสตทัศนศึกษา
1.จัดซื้อและซ่อมบํารุ งโสตทัศนูปกรณ์
2.จัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน
3.ซ่อมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์เสริ มประจํา
ห้องเรี ยน
4.จัดทําป้ ายกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน
5.ปรังปรุ งระบบเสี ยงตามสายการ
ประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น
งานนักพัฒนา
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการพัฒนา
ศักยภาพนักพัฒนา (นักการ-ภารโรง)
2. ศึกษาดูงาน
รวม
งานธนาคารโรงเรียน
1. ให้บริ การเปิ ดบัญชีการรับฝากและถอนเงิน
แก่นกั เรี ยนและครู

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
60,000
230,000
50,000
818,000

10,000

10,000

ครู นภวรรณ
ครู นภวรรณ

130,000
7,000
200,000

ครู จิราภรณ์
ครู จิราภรณ์
ครู จิราภรณ์

50,000
300,000

ครู จิราภรณ์
ครู จิราภรณ์

687,000
5,000

นายวินยั

30,000
35,000

นายวินยั

3,000

ครู ประจบ
ครู กฤษณา
ครู กฤษดาพร
ครู ประจบ
ครู กฤษณา
ครู กฤษดาพร

2. การให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง การออม การประหยัด

3,000

รวม
รวมทั้งสิ้นกลุ่มบริหารทัว่ ไป
รวมทั้งสิ้น

6,000
919,000
919,000

445,776
2,819,069

ผู้รับผิดชอบ

346,040

2,246,205
6,622,456

สวนที่ 6
โครงการตามยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.
ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากลเปนผูมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 3
ขอที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูและใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
ขอที่ 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสูความ
เปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1 (4, 5, 6)
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 2, 3
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเนนในการยกระดับ
คุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพ กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไดกําหนด
เปาหมายใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 และจุดเนนที่ 3 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุมสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5 และ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุมสาระวิชาหลักใหเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 3 ดวย
เหตุผลและความจําเปนดังกลาว โรงเรียนสารวิทยาจึงกําหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น
2.2 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดรับองคความรูและนําองคความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองและประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน 2,731 คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน 140 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลการสอบทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
2. ครูไดรับการพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนรูอยางรอบดานมากขึ้น
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนา
18 พ.ย.61 –
ศักยภาพทางวิชาการ
17 ก.พ.62
- สอนเสริ มวันเสาร์ (ม.1-3)
16 มิ.ย.62 –
ครู เฉลิมศรี
15 ก.ย.62
ครู เยาวลักษณ์
- เตรี ยมความพร้อมหลอมน้องใหม่
(ม.1,ม.4)
1- 30 เม.ย. 62
2.กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมในการ
14 พ.ย.61 –
สอบ O-NET
30 ก.ย.62
- ระดับ ม.3
27,790
ครู โสภณ
- ระดับ ม.6
86,400
ครู เฉลิมศรี
3. กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมสอบ
14 พ.ย.61 –
29,890
ครู กฤติยา
GAT/PAT
30 ก.ย.62
4. กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมในการ
พ.ย. 61 –
10,000
ครู เยาวลักษณ์
สอบสอวน. ระดับม.ต้น
ม.ค. 62
รวม
154,080
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1. กิจกรรม คลินิกหมอภาษา การ
1 ต.ค. 2561 –
30,000
ครู สิทธิศกั ดิ์
แก้ปัญหาอ่านไม่คล่อง เขียนไม่
30 ก.ย. 2562
ครู ศิรธันย์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
คล่อง โดยใช้สื่อการสอนและ
นวัตกรรม สําหรับนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
2. กิจกรรม O-NET ง่ายนิดเดียว

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1. กิจกรรมปั ดฝุ่ นเพชร และ
เจียระไนพลอย

2. กิจกรรมติวเตอร์อจั ฉริ ยะภาพ

3. วิจยั ในชั้นเรี ยน
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1. กิจกรรมติวก่อนสอบ
2. กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
สอบ O-NET ม.3 และม.6
3. กิจกรรมการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
ครู มณฑกาญจน์

ครู พิชาชาญ
ครู ธนภัทร
5 พ.ย. 2561 –
31 ม.ค. 2562

-

ครู สุวมิ ล
ครู สนธิกาญจน์
ครู ธนภัทร

30,000
7,14,21,28
พ.ย. 61
12 ธ.ค. 61
2,9,23 ม.ค. 62
2,9,16,23,30
พ.ย. 61
14 ธ.ค. 61
4,11,18,25
ม.ค. 62
ต.ค - ธ.ค.

1 ต.ค.61 –
30 มิ.ย.62
กุมภาพันธ์
2562
1 ต.ค.61 –
30 มิ.ย.62

ครู วภิ า
ครู ปาวาริ ศา
ครู จิดาภา
5,000

ครู นิธิวดี
ครู อรนันท์

3,000
8,000

ครู โสภณ

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมเติมเต็มเด็กอ่อนและซ่อม
2,000
เสริ มเด็กเก่ง
1. เติมเต็มเด็กเก่ง
13 มิ.ย.62
2. ซ่อมเสริ มเด็กอ่อน
13 มิ.ย.62
3. กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมในการ
5,000

ครู วภิ าวี
ครู วภิ าวี
ครู ภณั ฑิรา

ครู อาณาจักร
ครู อาณาจักร
ครู อาณาจักร
ครู ประพจน์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
สอบO-Net ม.3
4. กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรี ยน
5. กิจกรรมการพัฒนาสื่ อการสอน/
นวัตกรรมการสอน
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1.กิจกรรมการสอนเสริ มฝึ กทักษะ
เฉพาะด้านหลังเลิกเรี ยน
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนศิลปะโดยใช้ชุดฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิ
3. กิจกรรม Arts Multimedia

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
ครู ธเนศ
ครู กนกลักษณ์
7,000

1 ต.ค.61 –
31 ส.ค.62
1 ต.ค.61 –
31 ส.ค.62

10,000

คุณครู ทุกคน
ในกลุ่มสาระฯ

1 ต.ค.61 –
31 ส.ค.62

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1. กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน 1 ต.ค.61 –
ในศตวรรษที่ 21
30 ก.ย.62
2. กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
1 พ.ย. 61 –
พัฒนาทักษะวิชาการทางด้าน
28 ก.พ.62
สุขภาพและกีฬา
3. พัฒนาต้นแบบโรงเรี ยน
1 พ.ย. 61 –
เสริ มสร้างความรอบรู ้สุขภาพ
28 ก.พ.62

4. การวิจยั เพื่อการพัฒนาการเรี ยน
1 ต.ค.61 –
การสอน
30 ก.ย.62
รวม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. กิจกรรมจัดวิทยากรภายนอกมา
1 ก.พ. – 15
ให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน
มี.ค.62
รวม

ครู ฉวีวรรณ

คุณครู ทุกคน
ในกลุ่มสาระฯ
10,000
ครู ผสู ้ อน
ครู ผสู ้ อน

กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ร่ วมกับสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง
ครู ผสู ้ อน

ครู พงษ์ศกั ดิ์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. การสอนเสริมภาษาอังกฤษระดับม.ต้ น และระดับปลาย (Tutoring)
 ติว O-NET ม. 3
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ติว O-NET ม. 6
2. การจัดจ้ างครู ชาวต่ างชาติ

 จัดจ้างครู ชาวต่างชาติ
3. กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
4. กิจกรรมพัฒนาสื่ อการสอนและ
นวัตกรรมการสอน
รวม
รวมทั้งสิ้น

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

5,000

ผูแ้ ทนคณะครู
ม.3 จํานวน
2 ท่าน

5,000

ครู ม.6 ทุกท่าน
ครู กิตติพทั ธ์
ครู อรอนงค์
ครู ชนิกานต์
และคณะ

1,635,645
1 ต.ค.61 –
31 มี.ค.62
1 ต.ค. 61 – 30
ก.ย. 62

ครู พิมพ์ประภา
10,000

45,000

154,080

1,655,645
1,665,645

8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมวางแผนและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
2. คณะกรรมการรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดปฏิทินการดําเนินการตามโครงการ
3. เสนอโครงการตอผูบริหารสถานศึกษาเพื่อขอพิจารณาโครงการ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. บันทึกขอความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการตอผูบริหาร
2. ขออนุญาตดําเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ครู กฤษดาพร
ครู กญั ญาทิพ
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุมบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
- สอนเสริมวันเสาร (ม.1-3)
- เตรียมความพรอมหลอมนอง
ใหม(ม.1,ม.4)
2.กิจกรรมเตรียมความพรอม
ในการสอบ O-NET
- ระดับ ม.3
- ระดับ ม.6
3. กิจกรรมเตรียมความพรอม
สอบ GAT/PAT
4. กิจกรรมเตรียมความพรอม
ในการสอบ สอวน.ระดับม.ตน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. กิจกรรม คลินิกหมอภาษา
การแกปญหาอานไมคลอง
เขียนไมคลอง โดยใชสื่อการ
สอนและนวัตกรรม สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.1-3)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

- ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
- สัมภาษณ/สอบถาม

- แบบเก็บขอมูลการ
สัมภาษณ/การสอบถาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

- ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
- สัมภาษณ/สอบถาม

- แบบเก็บขอมูลการ
สัมภาษณ/การสอบถาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รอยละ 94 นักเรียนไดรับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
รอยละ 94 นักเรียนมีความรู
และทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร มีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

- ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
- สัมภาษณ/สอบถาม
- ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
- ตรวจสอบการแขงขันของ
นักเรียน
- สัมภาษณ/สอบถาม

- แบบเก็บขอมูลการ
สัมภาษณ/การสอบถาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบเก็บขอมูลการ
สัมภาษณ/การสอบถาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
ผลการแขงขัน

1. สังเกต
2. ประเมิน

1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน

1. สังเกต
2. ประเมิน

1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน

-ใชแบบทดสอบ
-ใชแบบสอบถาม
-จากแบบรายงานผล
-การสอบระดับชาติ

-แบบทดสอบ
-แบบสอบถาม
-แบบรายงานผล
-การสอบระดับชาติ

- นักเรียนรอยละ 90 เขารวม
กิจกรรม คลินิกหมอภาษา การ
แกปญหาอานไมคลอง เขียนไม
คลอง โดยใชสื่อการสอนและ
นวัตกรรม สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ม.1-3)
2. กิจกรรม O-NET งายนิด - นักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6
เดียว
รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมติว
O-NET
กลุมสาระการเรียนรูการเรียนรูคณิตศาสตร
1. กิจกรรมปดฝุนเพชร และ
รอยละ 95 ของนักเรียน
เจียระไนพลอย
มีความสามารถดานวิชาการและ
ทักษะคณิตศาสตร
(ปดฝุนเพชร,เจียระไนพลอย)
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กิจกรรม
2. กิจกรรมติวเตอรอัจฉริยะ
ภาพ

3.วิจัยในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
อื่นๆ)
รอยละ 95ของนักเรียนเขารวม -ใชแบบทดสอบ
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
-ใชแบบสอบถาม
ทางการสอบ (O-NET ,
-จากแบบรายงานผล
PAT1)
-การสอบระดับชาติ
รอยละ 100 ของครูมีการทํา
-นิเทศติดตาม
วิจัยในชั้นเรียน
-ตรวจสอบ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. กิจกรรมติวกอนสอบ
นักเรียนรอยละ 94 ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. กิจกรรมเตรียมความพรอม นักเรียนรอยละ 94 ไดรับการ
เพื่อสอบ O-NET ม.3และม.6 พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
ครูวิทยาศาสตร 19 คน มีการ
3. กิจกรรมการทําวิจัยในชั้น
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย
เรียน
1 เรื่อง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมเติมเต็มเด็กเกงและ
นักเรียนรอยละ 85 ของ
ซอมเสริมเด็กออน
นักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น
กิจกรรมเตรียมความพรอมใน นักเรียนรอยละ 85 ของ
การสอบO-Net ม.3
นักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น
กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมการพัฒนาสื่อการ
สื่อการสอน/นวัตกรรมการสอน
สอน/นวัตกรรมการสอน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. กิจกรรมการสอนเสริมฝก
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ทักษะเฉพาะดานหลังเลิกเรียน อยูในระดับดี รอยละ 90
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยูใน
ทางการเรียนศิลปะโดยใช
ระดับดี รอยละ 90
ชุดฝกทักษะปฏิบตั ิ
3. กิจกรรม Arts Multimedia ครูในกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ มีสื่อที่ทันสมัย
รอยละ 100

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
-แบบทดสอบ
-แบบสอบถาม
-แบบรายงานผล
-การสอบระดับชาติ
-แบบตรวจงานวิจัย

- ทดสอบ
- สัมภาษณ

- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม

- ทดสอบ

- แบบทดสอบ

แบบสํารวจการจัดทําวิจยั ในชั้น
เรียน

- แบบสํารวจ

ทดสอบ
ประเมินผล

แบบทดสอบ
แบบประเมิน

ทดสอบ
ประเมินผล

แบบทดสอบ
แบบประเมิน

วิจัยในชั้นเรียน
สื่อการสอน/นวัตกรรมการสอน

แบบสอบถาม
อุปกรณใสสื่อ ในการเรียน
การสอน

ความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ทดสอบ

แบบทดสอบทักษะปฏิบตั ิ

นิเทศ

แบบบันทึกการผลิตสื่อ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
อื่นๆ)

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1. การจัดการเรียนการสอนใน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
การนิเทศ การสอบถาม
ศตวรรษที่ 21
เรียนดีขึ้นรอยละ 93
การสังเกตการสอบ
2. การเตรียมความพรอมเพื่อ นักเรียนพัฒนาทักษะความรูดี
การนิเทศ การสอบถาม การสังเกต
พัฒนาทักษะวิชาการทางดาน ขึ้นรอยละ 93
การสอบ
สุขภาพและกีฬา
3. การพัฒนาตนแบบโรงเรียน นักเรียนมีภาวะทางสุขภาพดี การนิเทศ การสอบถาม การสังเกต
เสริมสรางความรอบรูสุขภาพ ขึ้นรอย 90
การปฏิบตติ น
4. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ นักเรียนมีการพัฒนาจากการ การนิเทศ สอบถาม สังเกต
เรียนการสอน
ทําวิจัย รอยละ 80
ดําเนินการวิจยั
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.กิจกรรมจัดวิทยากรภายนอก รอยละ 94 ของผูเรียนมีความรู - ทดสอบ
มาใหความรูแกนักเรียน
และทักษะที่จําเปนตาม
- นิเทศ/สอบถาม
หลักสูตรมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ
1. การสอนเสริมภาษาอังกฤษ ระดับม.ตน และม.ปลาย (Tutoring)
รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ การทดสอบ
 ติว O-NET ม. 3
การพัฒนาคุณภาพตาม
ติว O-NET ม. 6
มาตรฐานการศึกษา
2. การจัดจางครูชาวตางชาติ
(1.) จัดจางครูชาวตางชาติ
รอยละ 94 ของครูชาวตางชาติ การนิเทศ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
ตอผูเรียน
(2.) คาใชจายในการ
รอยละ 94 ของครูชาวตางชาติ การนิเทศ
ดําเนินการจัดทํา – ติดตอ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
เอกสารที่เกีย่ วของกับครู
ตอผูเรียน
ชาวตางชาติ
3. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
รอยละ 89 รอยละของครู
การประเมิน
จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน รอยละ 94 ของครูมีจัดการ
การนิเทศ
และนวัตกรรมการสอน
เรียนรูทมี่ ีประสิทธิภาพตอ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผลการเรียนของนักเรียน
ผลการแขงขันทักษะ
นักเรียนมีความรอบรู
สุขภาพและสุขภาพดี
ผลงานวิจัย และการพัฒนา
ของนักเรียน
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม

แบบประเมิน
แบบทดสอบ

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
ของครู

แบบประเมิน
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5. กลุมสาระฯ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
ผูเรียน
รอยละ 94 ของครูจัดการ
เรียนรูทมี่ ีประสิทธิภาพตอ
ผูเรียน ผูเรียนมีความสุขและมี
ความสามารถในระดับ
มาตรฐานสากล

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
อื่นๆ)
การนิเทศ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไปโดยนํา
กิจกรรมนี้ไปเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรูในรายวิชาตางๆของโรงเรียนที่มีความหลากหลาย ผานกิจกรรมการเรียนรูที่เขมขนและ
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะดานตางๆของนักเรียนและเปนการเตรียมความพรอมในการเปน
เยาวชนที่ดีในอนาคต
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาสูงขึ้น
2. นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติเฉลีย่ สูงกวาคาเฉลี่ย
3. นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง
4. ครูมีการพัฒนาองคความรู เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรูเ พิ่มขึ้น
5. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาในระดับดีใหดยี ิ่งขึ้น
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10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ)
แผนงานกลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อ โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพฐ.
ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา้ ทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขันพืนฐาน
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและต่างประเทศ
ข้อที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นนักเรียนเป็นส้าคัญจัดการวัดผล
และประเมินผลทีม่ ีคุณภาพ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 และ1.2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1, 2 และ 4
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส้ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐานก้ า หนดให้ โ รงเรี ย นสารวิ ท ยาเป็ น โรงเรี ย นน้ า ร่ อ งในการก้ า วสู่
มาตรฐานสากลโรงเรียนจึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาประเทศพัฒนา
ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้มีความหลากหลายผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิดที่เป็นระบบมีเหตุผลรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองรู้จัดคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาด้วย
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ตนเองสามารถท้างานเป็นหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาทักษะพืนฐานของการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพในฐานะสมาชิกของ
สังคมนอกจากนีนักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะพืนฐานในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถใช้ทักษะทางภาษาทัง 4 ทักษะใน
การสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษามีพืนฐานทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พอเพียงที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกได้มีเจต
คติในด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีสุขภาพพลานามัยและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขการที่จะบรรลุผลตามความมุ่งหวังดังกล่าวโรงเรียนจะต้องระดมทรัพยากรและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย
กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดโครงการนีขึนเพื่อที่จะบรรลุผลตามความมุ่งหวังดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเป็นพืนฐาน
2.2เพื่อส่งเสริมการท้างานร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากทีส่ ดุ
2.3 เพื่อปลูกฝังจิตส้านึกค่านิยมและจริยธรรมที่ถูกต้องและดีงามโดยสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
แยกแยะความถูกต้องและดีงามในการด้ารงชีวิตในสังคมได้
2.4 เพื่อสนับสนุนครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การลงมือปฏิบัติการท้างาน
ร่วมกันเป็นทีมและแสวงหาความรูเ้ พื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน 2,731 คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู
จ้านวน 140 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. มีการปรับปรุงและจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน
ท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรของโรงเรียนที่มีระดับมาตรฐานในระดับสากล
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้าง 1 ต.ค. 61 –
15,000
ครู สุกานดา
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (IS)
30 ก.ย. 62
กิจกรรมลดเวลาเรี ยน – เพิ่มเวลารู ้
1 ต.ค. 61 –
ครู เยาวลักษณ์
30 ก.ย. 62
รวม
15,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครู สนธิกาญจน์
มนต์รักลูกทุ่ง Sara Festival Contest 1 ต.ค. 61 –
28,900
ครู อธิพงศ์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

30 ก.ย. 62
ส่งเสริ มศักยภาพครู และนักเรี ยนโดย 1 ต.ค. 61 –
ใช้กระบวนการ PLC
30 ก.ย. 62
วรรณคดีมีชีวติ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้
ต.ค.61 –
กระบวนการ PLC
ก.ย.62
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1. กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน 1 ต.ค.61 เป็ นภาษาอังกฤษแทรกในทุก
30 ก.ย.62
รายวิชา
2. กิจกรรมพัฒนาและผลิตสื่ อ
1 ต.ค.61 การสอน
30 ก.ย.62
3. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทาง 1 ต.ค.61 วิชาชีพ (PLC)
30 ก.ย.62
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมประกวดนิทานคุณธรรม
19 ม.ค. 62
สองภาษา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้
กระบวนการ PLC
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1. สร้างสรรค์งานไทยสู่นาฏศิลป์
1 ต.ค. 61 –
ไทย 4.0
30 ก.ย. 62
2. ห้องบันทึกเสี ยง
1 ต.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61
3. ปรับปรุ งห้องเรี ยน
1.ต.ค. 61 –
31 ม.ค. 62
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
เงินอื่น ๆ
ครู มณฑกาญจน์

4,000

ครู อธิพงศ์
ครู วชิ ณี
ครู วชิ ณี
ครู ดาวเรื อง

32,900
ครู ศุภวัฒน์
ครู ณฐั พล

ครู นเรศ

15,000

ครู นเรศ
ครู พรพิมล

15,000
1,000

ครู อุไรวัลย์
ครู ปภังกร

1,000
ครู นภวรรณ

10,000
100,000

ครู ณฐั พล
ครู นภวรรณ

10,000

100,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
การปลูกฝังการเล่นกีฬาไทยและกีฬา 24 ต.ค.61 สากล
30 ก.ย.62
งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
1 ต.ค.61 30 ก.ย.62
การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมทาง
1 ต.ค.61 การศึกษา
30 ก.ย.62
การจัดทา PLC (Professional
1 ต.ค.61 Learning Community)
30 ก.ย.62
รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อบรมครู คอมพิวเตอร์
ตลอดปี
การศึกษา
อบรมผลิตสื่ อและวิจยั ในชั้นเรี ยน
มี.ค.62
รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. กิจกรรม Christmas 2018
11–20 ธ.ค.
 Mail letters to Santa
61
 Picture Dictation
 Creative Recycling Bread
Ginger House
 Stage Show
 ค่าของรางวัล
 ค่าอุปกรณ์การแสดงและ
อุปกรณ์ ตกแต่งฉากและเวที
ค่าอาหารว่างสาหรับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ
2. กิจกรรมพัฒนาครู โดยใช้
1 ต.ค. 61 –
กระบวนการ PLC
30 ก.ย. 62
รวม
รวมทั้งสิ้น

เงินอุดหนุน
รายหัว

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
เงินอื่น ๆ

ครู เฉลิมศรี
ครู ผสู ้ อน
ครู ผสู ้ อน
ครู ผสู ้ อน

9,000

ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู วชิ ชวิทย์

9,000
30,700

73,900

-

30,700
139,700

ครู ศรานตา
ครู อนัญญา
ครู กฤษดาพร
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8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
2. แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานและผูร้ ับผิดชอบ
3. ก้าหนดแนวปฏิบัติในการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการต่อผู้บริหาร
2. ขออนุญาตด้าเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ติดตามผลการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/วิจยั /
(ร้อยละหรือจ้านวน)
อื่นๆ)
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมการศึกษา
ร้อยละ 94 ของนักเรียนได้รับการ - สังเกตพฤติกรรมการจัดการ
ค้นคว้าและสร้างองค์
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
เรียนการสอนของครูและ
ความรู้ด้วยตนเอง (IS)
การศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
- ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
ของครู
- นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์
2.กิจกรรมลดเวลาเรียน – ร้อยละ 94 ของนักเรียนได้รับการ - สอบถามนักเรียน
เพิ่มเวลารู้
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
- ประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน –
การศึกษา
เพิ่มเวลารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. มนต์รักลูกทุ่ง Sara
- ร้อยละ 98 ของจ้านวนนักเรียน แบบสอบถาม
Festival Contest
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
2. ส่งเสริมศักยภาพครู
- ร้อยละ 98 ของจ้านวนครูที่เข้า แบบสอบถาม
และนักเรียนโดยใช้
ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ พัฒนา
กระบวนการ PLC
และแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3. วรรณคดีมีชีวิต
- ร้อยละ 98 ของจ้านวนนักเรียน แบบสอบถาม
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพครู ร้อยละ 90 ของครูได้ความรูจ้ าก - ทดสอบ
โดยใช้กระบวนการPLC การศึกษาดูงานการสอน
- การสอบถาม
คณิตศาสตร์

เครื่องมือวัดและประเมินผล

- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบนิเทศติดตาม/สัมภาษณ์

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมการจัดการ
นักเรียนร้อยละ 94 มีความเป็น
เรียนการสอนเป็น
พลเมืองโลกเป็นเลิศทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ แทรกใน
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
ทุกรายวิชา
ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก
ครูวิทยาศาสตร์ 19 คน มีการ
2. กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสื่อการสอน
พัฒนาและผลิตสื่อการสอนที่
ทันสมัย
3. กิจกรรมชุมชนแห่งการ ครูวิทยาศาสตร์ 19 คน พัฒนา
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตนเองเป็นครูมืออาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมประกวดนิทาน นักเรียนร้อยละ85 สามารถใช้สอง
คุณธรรมสองภาษา
ภาษาในบทเล่านิทานได้
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ครูทุกคนได้รับการพัฒนา ศึกษาดู
ครูโดยใช้กระบวนการ
งานเพื่อให้มีศักยภาพมากขึน
PLC
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. สร้างสรรค์งานไทยสู่
นักเรียนที่เรียนในรายวิชาเลือกเสรี
นาฏศิลป์ไทย 4.0
สามารถแสดงได้จริง
2. ห้องบันทึกเสียง
นักเรียนสามารถใช้ห้อง
บันทึกเสียงส่งผลงานส้าหรับการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
3. ปรับปรุงห้องเรียน
นักเรียนมีห้องเรียนที่เอืออ้านวย
ต่อการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.การปลูกฝังการเล่นกีฬา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง
ไทยและกีฬาสากล
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ร้อยละ 96
2.งานวิจัยในชันเรียน
ครูจัดท้าวิจัยในชันเรียน ร้อยละ
100
3.การพัฒนาสื่อนวัตกรรม ครูได้รับการอบรมพัฒนา จัดท้าสือ่
ทางการศึกษา
นวัตกรรม ร้อย 80
4.การจัดท้า PLC
ครูร่วมจัดท้า PLC ร้อยละ 100

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/วิจยั /
อื่นๆ)
-วัดจากแบบทดสอบ
-วัดจากแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนการสอน
-วัดจากการสังเกตการสอน

เครื่องมือวัดและประเมินผล

-แบบทดสอบ
-แบบประเมินการจัดการเรียน
การสอน
-แบบการนิเทศการสอน

-แบบส้ารวจสื่อ ICT ในการจัดการ -แบบส้ารวจ
เรียนการสอน
รายงานการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา

แบบรายงาน

สอบถาม สัมภาษณ์

แบบสอบถาม

สอบถามความคิดเห็น

แบบสอบถาม

ส้ารวจความพึงพอใจของผู้ชมการ แบบส้ารวจความพึงพอใจ
แสดง
ส้ารวจความพึงพอใจของ
แบบส้ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการบันทึกเสียง
ส้ารวจความพึงพอใจของนักเรียน

แบบส้ารวจความพึงพอใจ

นิเทศ,สอบถาม

การสังเกต แบบประเมิน

นิเทศ สอบถาม วิจัย

ผลงานการวิจัย

สอบถาม การอบรม

การเข้าร่วมการพัฒนา และจัดท้า
สื่อนวัตกรรม
สังเกต นิเทศ สอบถาม การจัดท้า ผลการจัดท้า PLC
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

(Professional Learning
Community)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. อบรมครูคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 94 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรมและ
พัฒนาตนให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. อบรมผลิตสื่อและวิจัย ร้อยละ 89 ของครูจัดท้างานวิจัย
ในชันเรียน
ในชันเรียน สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. กิจกรรม Christmas ร้อยละ 94 ของนักเรียนมี
2018
ความสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย
2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
2. กิจกรรมพัฒนาครูโดย ร้อยละ 94 ของครูมีจัดการเรียนรู้
ใช้กระบวนการ PLC
ที่มีประสิทธิภาพต่อผูเ้ รียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/วิจยั /
อื่นๆ)
โครงการ

เครื่องมือวัดและประเมินผล

- ใช้แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- ใช้แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

การประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรม

การประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรม

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขรักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยน้ากิจกรรมนี
ไปเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาต่างๆของโรงเรียนที่มีความหลากหลายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้มข้นและหลากหลายทัง
ในและนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเยาวชนที่ดีมีความรู้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถศึกษาประเด็นปัญหาที่สนใจและสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาของตนเองได้
2. นักเรียนมีกระบวนการท้างานและน้าเสนอโครงงานสาธารณะประโยชน์กับชุมชน
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม เป็นพืนฐาน

หน้า 76
10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แก้วทองพันธุ์)
แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ
ลงชื่อ ............................................................ผูต้ รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย์ สามเชียง)
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ ....................................................... ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุม่ บริหารวิชาการ
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ)
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผู้อานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอานและการคิด
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.
ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากลเปนผูมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 2 นักเรียนทุกคน มีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1 (1, 2)
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันจะตองเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเรียนรูของคนไทย การจัดการ
เรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดถือวามีความสําคัญมากที่จะตองสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาทางดาน
กระบวนการคิดที่หลากหลาย รวมถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรูและหองเรียนแหงการคิด มีการบูรณาการความรูมุงเนนการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลดานจิตใจ รางกาย สติปญญา อารมณและสังคม และ
มีเปาหมายที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนที่สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง รวมทั้งยังเพิ่มศักยภาพในดานการเตรียมการเพื่อ
การแขงขันกับนานาประเทศ การทดสอบในระดับนานาชาติ เชน PISA ในยุคเศรษฐกิจฐานความรูและการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียนและความเปนสากล กลุมบริหารงานวิชาการจึงไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองอยางเปนระบบขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมกระบวนการคิดอยางรอบดาน
2.2 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายที่เนนกระบวนการคิด การสรางสรรคประโยชน เสริมทักษะในการเรียนรูและ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู การแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง และเจตคติที่ดีและรักการเรียนรู
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน 2,731 คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน
140 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนเกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรูเพื่อตนเองอยางยั่งยืนและไดเรียนรูการทํางานเปนทีม
2. นักเรียนมีทักษะในการคิดในดานตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการตอยอดทักษะการคิดขั้นสูงตอไป
3. นักเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูเชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตประจําวันของตนเองได
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 2 พ.ย. 61–
31 ส.ค. 62
กิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
2 พ.ย. 61–
31 ส.ค. 62
กิจกรรม “การรู ้เรื่ องการอ่าน (Read
2 พ.ย. 61–
Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
31 ส.ค. 62
นักเรี ยนนานาชาติ PISA”
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1.กิจรรมพัฒนาส่งเสริ มนักเรี ยน LD
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
2.กิจกรรมวิจยั และพัฒนาการรู ้เรื่ องการอ่าน 1 ต.ค.61 –
(Reading Literacy)ตามแนวทางการ
30 ก.ย. 62
ประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ PISA
3.กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1. อ่าน คิด คําควณ ตามระดับชั้น
ต.ค.61. –
ส.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
งานห้องสมุด
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้
ภาษาไทย

ครู พิชาชาญ
ครู วนัสนนท์
ครู วรรณฤดี
ครู ศิรธันย์
ครู กญั ญารัตน์
ครู ธนัฐฐา
ครู พชั รี ย ์

ครู พรรณอุษา
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

2. ห้องสมุดกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
กิจกรรมทักษะการคิดกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเสริ มทักษะการคิดขั้นสูง
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1.กิจกรรมเสริ มสร้างสุนทรี ยศาสตร์ทาง
ศิลปะ
2.กิจกรรม Arts Coaching
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
วิเคราะห์ความสามารถทักษะด้านการดูแล
สุขภาพ และด้านกีฬาต่างๆ

ระยะเวลา
ดําเนินการ เงินอุดหนุน
รายหัว
ต.ค.61. –
ส.ค. 62

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

ครู จรรจิรา
ครู กฤษณา

ครู ถนอมศักดิ์

1 ธ.ค. 28 ก.พ.62
1 ต.ค.61
- 30 ก.ย.62

1 ต.ค. 61 –
31 ส.ค. 62
1 ต.ค. 61 –
31 ส.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ

ครู วภิ าวี

3,000

ครู ณฐั ดา
คุณครู ทุกคน
ในกลุ่มสาระฯ

3,000
พ.ย. 62 – 1
ธ.ค. .62

ครู กนกวรรณ

การประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง เพื่อ
ธ.ค. 61–
การวางแผนดูแลสุขภาพ และการเล่นกีฬา
ม.ค. 62
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทักษะคหกรรม
ตลอดปี
การศึกษา
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ตลอดปี
การศึกษา
รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. กิจกรรม Smart Reading and Creative
15-30 มิ.ย.
Mind Mapping ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
62
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามเนื้อเรื่ อง 15-30 มิ.ย.
(Picture Dictation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
62

ครู กนกวรรณ

5,000

ครู วนี ฐั ดา

5,000

ครู วชิ ชวิทย์

10,000
2,225

ครู นิรชา
ครู อนัญญา

2,200

ครู อรพรรณ
ครู ประวิดา
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ เงินอุดหนุน
รายหัว

1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

13,000

-

ผู้รับผิดชอบ

4,425
4,425

8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและผูร ับผิดชอบ
3. กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. บันทึกขอความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการตอผูบริหาร
2. ขออนุญาตดําเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุมบริหารวิชาการ
1. กิจกรรมบูรณาการทุก
กลุมสาระการเรียนรู

2. กิจกรรมสงเสริมนิสยั รัก
การอาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับการพัฒนา 1. ตรวจคะแนนจากการ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ทดสอบ
2. สอบถาม/สัมภาษณ

รอยละ 93 นักเรียนเขารวมการประกวด 1. การนําเสนอผลงาน
เขียนแผนผังความคิดจากเรื่องที่อา น
2. ชิ้นงาน
3. สอบถาม/สัมภาษณ

3. กิจกรรม “การรูเรื่องการ รอยละ 93 ของนักเรียนเขาสอบวัด
อาน (Read Literacy) ตาม ความรูดวยขอสอบตามแนว PISA
แนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA”

1. ตรวจคะแนนจากการ
ทดสอบ
2. สอบถาม/สัมภาษณ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1. เกณฑการตรวจให
คะแนนขอสอบ
2. แบบสอบถาม
คําถาม/แบบรายงาน
การสัมภาษณ
1. เกณฑการประกวด
2. แบบสอบถาม
คําถาม/แบบรายงาน
การสัมภาษณ
1. เกณฑการตรวจให
คะแนนขอสอบ
2. แบบสอบถาม
คําถาม/แบบรายงาน
การสัมภาษณ
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.กิจรรมพัฒนาสงเสริม
รอยละ 90 นักเรียนเขารวมกิจกรรม
นักเรียน LD
พัฒนาสงเสริมนักเรียน LD

1. สังเกต
2. ตรวจแบบทดสอบ
3. ตรวจชิ้นงาน
รอยละ 90 นักเรียนเขารวมกิจกรรมวิจัย 1. สังเกต
และพัฒนาการรูเรื่องการอาน (Reading 2. ตรวจแบบทดสอบ
Literacy)ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA

2.กิจกรรมวิจยั และ
พัฒนาการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy)ตาม
แนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA
3.กิจกรรมบันทึกรักการอาน รอยละ 90 นักเรียนเขารวมกิจกรรม
บันทึกรักการอาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. อาน คิด คําควณ ตาม
รอยละ 90 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ระดับชั้น
2. หองสมุดกลุมสาระ
รอยละ 90 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
คณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1.กิจกรรมทักษะการคิดกับ 1. นักเรียนสามารถทําและนําเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร
โครงงานวิทยาศาสตรได รอยละ 100
2. นักเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและทักษะการคิดดานตางๆใน
โครงงานวิทยาศาสตร รอยละ 95
2. กิจกรรมพัฒนาความคิด นักเรียนกลุม เปาหมายมีทักษะความคิด
ขั้นสูง
ขั้นสูงรอยละ 80
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1.กิจกรรมเสริมสราง
นักเรียนสามารถสรางสรรคผลิตงาน
สุนทรียศาสตรทางศิลปะ
ศิลปะไดจริง 100 %
2.กิจกรรม Arts Coaching ครูอภิปรายการจัดการเรียนรู ,การ
จัดการชั้นเรียน และรวมกันถอด
บทเรียน 100 %
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1.วิเคราะหความสามารถ
นักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นรอยละ95
ทักษะดานการดูแลสุขภาพ
และดานกีฬาตางๆ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1. แบบสังเกต
2. แบบทดสอบ
3. แบบตรวจผลงาน
1. แบบสังเกต
2. แบบทดสอบ

1. สังเกต
2. ตรวจชิ้นงาน

1. แบบสังเกต
2. แบบตรวจผลงาน

การแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

นิเทศติดตามการใชหองสมุด
หมวดคณิตศาสตร

แบบประเมินความพึง
พอใจ

1. การนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร
2. รูปเลม/ชิ้นงานโครงงาน
3. สอบถาม/สัมภาษณ

1. เกณฑการนําเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร
2. แบบสอบถาม
คําถาม/แบบรายงาน
การสัมภาษณ
แบบทดสอบ

ทําแบบทดสอบ

1.สังเกต
2.การนําเสนอผลงาน
1. สัมภาษณ
2. ถอดบทเรียน
3.บันทึกผล
นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ

ผลงานศิลปะ
1. แบบสัมภาษณ
2. แบบบันทึก

แบบทดสอบ
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

2.การประเมินสภาวะ
นักเรียนมีการวางแผนดูแลสุขภาพ
สุขภาพของตนเอง เพื่อการ เพิ่มขึ้น รอยละ 90
วางแผนดูแลสุขภาพ และ
การเลนกีฬา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแขงขันทักษะ
รอยละ 94 ของผูเรียนไดรับการพัฒนา
คหกรรม
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. การแขงขันทักษะ
รอยละ 94 ของผูเรียนไดรับการพัฒนา
คอมพิวเตอร
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1.กิจกรรม Smart Reading รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับการ
and Creative Mind
สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตามอัต
Mapping
ลักษณโรงเรียน
2. กิจกรรมการแขงขันวาด รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับการ
ภาพตามเนื้อเรื่อง(Picture สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตามอัต
Dictation)
ลักษณโรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)
นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ

แบบบันทึก

- ประเมินผลงาน

- ประเมินผลงาน

- ประเมินผลงาน

- ประเมินผลงาน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

แบบทดสอบ / Mind Mapping ชิ้นงาน

เกณฑการประเมินชิ้นงาน
Holistic rubric score

ชิ้นงานภาพวาดจากการ
แขงขัน

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไปโดยสงเสริม
ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิดการเรียนรูที่เปนการเลนเนนการคิด เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีความสามารถและเกิดทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
2. นักเรียนไดเรียนรูผ านกิจกรรมที่หลากหลายที่เนนกระบวนการคิดและการสรางสรรคประโยชน
3.นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะในการเรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู การแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง และ
เจตคติทดี่ ีตอการเรียนรูและรักการเรียนรู
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10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ)
แผนงานกลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อ โครงการสงเสริมตามศาสตรพระราชา
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.
ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 4 สงเสริมใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.2
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1, 3 และ 4
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงให ความสําคัญดาน “ การพัฒนาคน ”
ดวยการศึกษาเปนอยางมาก โดยทรงพัฒนาดานการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อใหการศึกษา
แกประชาชนอยางทั่วถึง ศาสตรพระราชาจึงเปนศาสตรที่ครอบคลุมถึงเรือ่ ง เอกลักษณของชนชาติไทย เชน การออนนอม ถอมตน การ
เปนสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนคุณงามความดีของคนไทย ที่บรรพชนไทยไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมาทรง
ใหขอคิดการประพฤติปฏิบัติตน อยาคบคนดวยฐานะ คบคนดวยความดี มีมิตรภาพดวยความรักความผูกพัน และขอใหมีความกตัญู
รูคุณตอบิดามารดา ผูมีพระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย หากทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตรของพระราชาแลว ก็จะเปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพ ประเทศชาติก็จะมีแตคนดี และทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนา รวมทั้งการนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเปนหลักการปฏิบัติที่มุงเนนใหประชาชนดํารงชีวิตอยูบนทางสายกลางบนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล
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และการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน จนถึงระดับภาครัฐ เพื่อใหการพัฒนาและการบริหารประเทศดําเนินไปในทางสายกลาง มีความสําคัญยิ่งตอ
การขจัดความยากจนและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน โดยอาศัยเงื่อนไขความรูควบคูกับคุณธรรม นําสูสังคมที่สงบสุข
ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ทําใหการดํารงชีวิตในแตละวันมีความเรงรีบและ
เผชิญกับการตัดสินใจภายใตความเสี่ยงตอกระแสบริโภคนิยม จึงจําเปนตองปลูกฝงใหนักเรียนมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นกลุมบริหารวิชาการโรงเรียนสารวิทยาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเปนโครงการ
ตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและเห็นคุณคาความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสมผานกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจัดขึ้น
2.2 เพื่อสนับสนุนและประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับแหลงภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูบรู ณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อสรางแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงใหหลากหลาย
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน 2,731 คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน
140 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนมีความรูและเห็นคุณคาความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
2.โรงเรียนไดรับการสนับสนุน สงเสริมการใชแหลงภูมปิ ญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเ กี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนใหหลากหลาย
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมบูรณาการการเรี ยนรู ้หลักปรัชญา 1 ต.ค. 61 –
ทุกกลุ่มสาระ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
30 ก.ย. 62
การเรี ยนรู ้
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
1 ต.ค. 61 –
40,000
ครู ไพลิน
ก.พ. 62
กิจกรรม 1 ห้องเรี ยน 1 โครงงาน
1 ต.ค. 61 –
ครู ธนั ย์ชนก
สาธารณประโยชน์
30 ก.ย. 62
กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา

1 ต.ค. 61 –

ทุกกลุ่มสาระ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

30 ก.ย. 62
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการแข่งขันตามหลักปรัชญา
15 พ.ย.61 –
เศรษฐกิจพอเพียง
31 ส.ค.62
- กิจกรรมสมุดทํามือตามศาสตร์พระราชา
- กิจกรรมการจัดป้ ายนิเทศตามศาสตร์
พระราชา
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1. บัญชีธนาคารของนักเรี ยน
ก.ย-ธ.ค. 61
ม.ค.-ก.พ.62
2. ตลาดนัดพอเพียง
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
กิจกรรมการทําผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด
ครัวเรื อน
กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

เงินอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

การเรี ยนรู ้
40,000
3,000

ครู พชั รี ย ์
ครู สุวมิ ล

3,000
ครู ประจบ

ครู ณทั ธมวันทน์

ครู รุ่งเพ็ขร์
ครู ปัทมา

สิ งหาคม
2562
1 ต.ค.61
- 30 ก.ย.62

7,000

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมบูรณาการการเรี ยนรู ้หลักปรัชญา 20 พ.ค. 62
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
22 พ.ย. 61
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ ตามหลัก
20 พ.ค. 62
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1. กิจกรรมสิ่ งประดิษฐ์อย่างพอเพียง
1 พ.ย. 61 –
31 ธ.ค. 61
รวม

7,000

ครู นนั ท์นภัส
ครู นนั ท์นภัส

1,000

ครู ไพลิน

1,000

ครู ไพลิน
ครู ไพลิน

2,000
ครู สิรินิติ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
การบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของ
พ.ย. 61 –
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรี ยนการ
ก.ย. 62
สอน
การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง
พ.ย. 61 –
ครอบครัว และชุมชน ตามหลักปรัชญา
ก.ย. 62
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมอัฒจรรย์พืชผัก
ตลอดปี
การศึกษา
กิจกรรมซุม้ เห็ด
ตลอดปี
การศึกษา
กิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพ
22 พ.ย. 61
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
จัดป้ ายนิเทศหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ม.ค.- ก.พ.
พอเพียง
62
รวม
รวมทั้งสิ้น

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

เงินอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

ครู ในกลุ่ม
สาระ
ครู ในกลุ่ม
สาระ

2,000

ครู ประทุม

2,000

ครู อรุ ณรัตน์

6,000
10,000

ครู อรุ ณรัตน์

ครู วรี ์สุดา

62,000

8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและผูร ับผิดชอบ
3. กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. บันทึกขอความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการตอผูบริหาร
2. ขออนุญาตดําเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

-

-

-
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุมบริหารวิชาการ
1. กิจกรรมบูรณาการการ
เรียนรูห ลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
รอยละ 97 ของนักเรียนผาน
เกณฑการประเมิน กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

รอยละ 96 ของนักเรียน ครู
และบุคลากรเขารวมกิจกรรม

3. กิจกรรม 1 หองเรียน 1
โครงงานสาธารณประโยชน

รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับ
การสงเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
โรงเรียน
รอยละ 97 ของนักเรียนผาน
เกณฑการประเมิน คุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคื

4. กิจกรรมบูรณาการศาสตร
พระราชา

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

- ประเมินความพึงพอใจ
- สังเกตการทํากิจกรรม
- ประเมินตามสภาพจริงจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและการ
ทํางาน
- ประเมินความพึงพอใจ
- สังเกตการทํากิจกรรม

- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- แบบสังเกตการทํากิจกรรม
- แบบประเมินตามสภาพ
จริง
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- แบบสังเกตการทํากิจกรรม
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินโครงงาน
- แบบประเมินโครงงาน
- นิเทศติดตาม/สัมภาษณ
- แบบนิเทศติดตาม/
สัมภาษณ
- ประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึง
- สังเกตการทํากิจกรรม
พอใจ
- ประเมินตามสภาพจริงจากการ - แบบสังเกตการทํากิจกรรม
จัดกิจกรรมการเรียนรูและการ - แบบประเมินตามสภาพ
ทํางาน
จริง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กิจกรรมการแขงขันตามหลัก นักเรียนรอยละ 95
- ประเมิน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เขารวมกิจกรรมการแขงขัน
- กิจกรรมสมุดทํามือตาม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ศาสตรพระราชา
พอเพียง
- กิจกรรมการจัดปายนิเทศ
ตามศาสตรพระราชา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ธนาคารโรงเรียน
รอยละ 90 มีการบันทึกบัญชี ติดตามการบันทึกรายรับออมรายรับ-รายจาย
รายจาย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. กิจกรรมการทําผลิตภัณฑ
นักเรียนรอยละ 96 ไดรับการ
สอบถาม
ทําความสะอาดครัวเรือน
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- แบบประเมิน

แบบบนทึกรายรับ-รายจาย

แบบสอบถาม
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กิจกรรม
2. ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

นักเรียนรอยละ 96 ไดรับการ
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู - นักเรียนรอยละ 98.5
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําบันทึกบัญชีรายวัน
ทุกรายวิชา
“ตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง”
- กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
- นักเรียนรอยละ 90 เขารวม
กิจกรรม
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
- นักเรียนรอยละ 90 เขารวม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจกรรม
พอเพียง
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. กิจกรรมสิ่งประดิษฐอยาง
ผลงานสิ่งประดิษฐอยาง
พอเพียง
พอเพียง
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1. การบูรณาการโดยใชหลัก
ครูและนักเรียนมีจิตสํานึก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลสุขภาพของตนเองรอยละ
ในการจัดการเรียนการสอน
95
2. การวางแผนดูแลสุขภาพ
ครูและนักเรียนสามารถดูแล
ของตนเอง ครอบครัว และ
สุขภาพตนเองตามแนวทาง
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของ
รอยละ 95
เศรษฐกิจพอเพียง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. กิจกรรมอัฒจรรยพืชผัก
รอยละ 97 ของนักเรียนผาน
เกณฑการประเมิน คุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยม 12
ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. กิจกรรมซุมเห็ด
รอยละ 97 ของนักเรียนผาน
เกณฑการประเมิน คุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)
สอบถาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม

สรุปติดตาม/รายงานสมุดบัญชี
รายวัน“ตนกลาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
แบบประเมิน

กิจกรรมทําสมุดบัญชี “ตน
กลาเศรษฐกิจพอเพียง”

แบบประเมิน

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แขงขัน

แบบรายงานความสําเร็จ
รางวัลที่ไดรับ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- สรุปติดตาม/รายงานการ
ปฏิบัติงาน

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- สรุปติดตาม/รายงานการ
ปฏิบัติงาน

- แบบสอบถาม

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

- รายงานผล

- รายงานผล
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

ประสงคและคานิยม 12
ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. กิจกรรมตลาดนัดการงาน
รอยละ 97 ของนักเรียนผาน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
อาชีพ
เกณฑการประเมิน คุณธรรม
- สรุปติดตาม/รายงานการ
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ปฏิบตั ิงาน
ประสงคและคานิยม 12
ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1. จัดปายนิเทศหลักปรัชญา
รอยละ 97 ของนักเรียนผาน
สอบถาม และตรวจใหคะแนน
เศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑการประเมินคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยม 12
ประการกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

- แบบสอบถาม
- รายงานผล

แบบประเมิน

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไปโดย
พัฒนานักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีความรูและเห็นคุณคาความสําคัญของศาสตรพระราชา
2. นักเรียนไดเรียนรูและเห็นคุณคาการใชชีวิตตามศาสตรพระราชา รวมถึงมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม ผานกิจกรรมเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. โรงเรียนไดรบั การสนับสนุนสงเสริมการใชแหลงภูมปิ ญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเ กี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนใหหลากหลาย
5. นักเรียนสามารถนําศาสตรพระราชามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
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10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ)
แผนงานกลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการสงเสริมศักยภาพตามอัตลักษณและความเปนเลิศทางวิชาการ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
ขอที่ 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูเพิม่ ขึ้นรอยละ 1
ขอที่ 2 นักเรียนทุกคน มีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคใฝรูและใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
ขอที่ 3 นักเรียนเปนผูมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหา
ขอที่ 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่ พัฒนาสูความเปนเลิศ
ในระดับประเทศและตางประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1, 2 และ 4
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
และการปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหเกิดความรู ความสามารถ ประสบการณและทักษะความชํานาญจึงเปนหนาที่ที่จะตองจัดประสบการณตรง
สงเสริมผูเรียนใหมีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถของตน สูสาธารณชนไดอยางภาคภูมิ มั่นใจในศักยภาพ ตลอดจนนําชื่อเสียงมาสู

หนา 94
ตนเอง โรงเรียนและประเทศชาติ โรงเรียนสารวิทยาเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญที่มีความโดดเดนในดานวิชาการ กิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี และกีฬาทั้งยังมีความพรอมในดานภาษาในการเปดศูนยภาษานานาชาติ สอนโดยครูเจาของภาษาทั้งภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ญี่ปุน และจีน โรงเรียนไดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยกั้นหนาน ประเทศจีน ในการเปดสอนภาษาตางประเทศที่ 2คือภาษาจีน
ใหแกนักเรียน ม.1 ทุกหอง ไดรับแตงตั้งเปนศูนยพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุนของเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุมบริหารวิชาการจึงไดจัดใหมีโครงการสงเสริมศักยภาพและความสามารถใหความเปนอัตลักษณของ
โรงเรียนเดนชัดมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมโี อกาสแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถในดานตางๆและสงเสริมความเปนอัตลักษณของโรงเรียน
2.2 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเองและเปนการพัฒนา
ความรูความสามารถและทักษะในดานวิชาการ กีฬาของนักเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน 2,731 คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน 140 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในดานวิชาการ ภาษา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬามีความภาคภูมิใจ
และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถนําชื่อเสียงมาสูตนเอง โรงเรียน และประเทศชาติได
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมส่งเสริ มนักเรี ยนเข้าร่ วมประกวด
และแข่งขันทักษะความรู ้ทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้/งาน
2.กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/งาน
3.The best practice ของทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้/งาน
4.กิจกรรมการจัดนิทรรศการ SARA Open
House
รวม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

2 พ.ย. 61 30 ก.ย. 62
2 พ.ย. 61 30 ก.ย. 62
2 พ.ย. 61 30 ก.ย. 62
1 ก.พ. 61

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
11,020

ครู สุกานดา

91,000
11,020

91,000

ทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
ทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
ครู เฉลิมศรี
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1.วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย

2.เพชรภาษาไทย
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1. แข่งขันทักษะภายในโรงเรี ยน

2.แข่งขันทักษะภายนอกโรงเรี ยน
3. กิจกรรมพัฒนาสื่ อการสอน/นวัตกรรม
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1.กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์

2.กิจกรรมการแข่งขันกับองค์กรภายนอก
3.กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
4.กิจกรรม the best practice

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

1 มิ.ย. 62 –
31 ก.ค. 62

20,000

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

3,000

7,000

23,000

7,000

7 ส.ค. 62

ต.ค.61 ก.ย.62

5,000

5,000
2,000
2,000

สิ งหาคม
2562

1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและ
2 พ.ย. 61
การแข่งขันวิชาการ

ครู ดาวเรื อง
ครู กญั ญารัตน์
ครู วชิ ณี
ครู วนัสนันท์
ครู วนัสนันท์

5,000

30,000

30,000
50,000

ครู วลั วิภา
ครู จีรนันท์
ครู โสภณ
ครู อรนันท์
ครู วลั วิภา

5,000
ครู ธญ
ั ทิพย์
และครู
วิทยาศาสตร์
ทุกคน
ครู เยาวลักษณ์
ครู เยาวลักษณ์
ครู ธญ
ั ทิพย์
และครู
วิทยาศาสตร์
ทุกคน

80,000
2,000

30,000
ครู ธีระวัฒน์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
2.กิจกรรม The best practice ของทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
3.กิจกรรมแข่งขันวิชาการภายนอก
สถานศึกษา
4.กิจกรรมแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
5.กิจกรรมธรรมศึกษา
- เข้าค่ายธรรมศึกษา
- สอบธรรมศึกษา
แจกเกียรติบตั รธรรมศึกษา
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1. กิจกรรมส่งเสริ มนักเรี ยนเข้าร่ วมประ
และแข่งขันทักษะทางศิลปะภายนอก
โรงเรี ยน
2. กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
3. The Best Practice Of Arts Education

ระยะเวลา
ดําเนินการ
7 ม.ค. 62

เงินอุดหนุน
รายหัว
2,000

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
ครู ธีระวัฒน์
6,000

28 พ.ค. 62
29 พ.ย. 62

7,500
-

11,500
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

1 ต.ค. 61 –
31 ธ.ค. 61
1.ต.ค. 61 –
31 ม.ค. 62
4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ SARA OPEN 1 ต.ค. 61 –
HOUSE
30 ก.ย. 62
5. สื บสานประเพณี ไหว้ครู ศิลปะ
3 มิ.ย. 62 –
30 ก.ย. 62
6. ค่ายส่งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพทาง
1 ม.ค. 62 –
ดนตรี
29 มี.ค. 62
7. กิจกรรมแข่งขันทักษะภายในสู่ความเป็ น 1 ต.ค. 61 –
เลิศทางศิลปะ
30 ส.ค. 62
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การแข่งขันกีฬาภายใน
พ.ย. 61
2. การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรี ยน
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
3. การส่งเสริ มความเป็ นเลิศกีฬาฟุตบอล
1 ต.ค.61 30 ก.ย.62

ครู สุรีพร
ครู กนกลักษณ์
ครู กนกลักษณ์

6,000
ครู นภวรรณ

20,000

ครู วนัสนันท์

30,000

ครู ณฐั พล

40,000

ครู ณฐั ดา
ครู วนัสนันท์

28,000

ครู ณฐั พล

100,000

ครู ธนั ย์ชนก

3,000
201,000

20,000

30,000

ครู พรชัย
15,200

ครู ไตรรัตน์
ครู พรชัย
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
4. การส่งเสริ มสุนทรี ยภาพสร้างขวัญ
กําลังใจ
5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรี ยน
6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
7. การฝึ กทักษะกีฬาฟุตบอล
8. สวัสดิการสนับสนุนโครงการด้านกีฬา
รวม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.แข่งขันศิลปหัตถกรรม การงานอาชีพ
2.แข่งขันศิลปหัตถกรรม คอมพิวเตอร์
3.แข่งขันทักษะความรู ้นอกสถานที่
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างประเทศ
1. กิจกรรมการแข่ งขันศิลปหัตถกรรม
2. การแข่ งขันทักษะภาษาต่ างประเทศ
ภายนอก
 ติวสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาอังกฤษ
3. กิจกรรม The best practice
กิจกรรมประกวดแข่งขันการร้องเพลง
Singing Contest 2019
รวม
รวมทั้งสิ้น
8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. วางแผนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 ต.ค.61 30 ก.ย.62
1 ต.ค.61 30 ก.ย.62
1 ต.ค.61 –
28 ก.พ.62
1 ต.ค.61 30 ก.ย.62
1 ต.ค.61 30 ก.ย.62

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
ครู กนกวรรณ

10,000

ครู พีระชาติ

10,000

ครู พีระชาติ
ครู ไตรรัตน์
ครู พรชัย

50,000
พ.ย. 61
พ.ย. 61
ตลอดปี
การศึกษา

15,200

8,000
4,000

ครู วนี ฐั ดา
ครู จตุพร
ครู จิราภรณ์

10,000
12,000

10,000
60,000

1 ก.ค.31 ส.ค. 62

7,000

ครู ประนอม
ครู อรอนงค์

1- 30 ส.ค.
62

2,330

ครู พิมพ์ประภา

9,330
397,430

ครู พรประภา
ครู กญั ญาทิพ
60,000
149,020

111,200

-
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2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและผูร ับผิดชอบ
3. กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. บันทึกขอความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการตอผูบริหาร
2. ขออนุญาตดําเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
(รอยละหรือจํานวน)
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
อื่นๆ)
กลุมบริหารวิชาการ
1. กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขา รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ - สอบถาม สถิติและปฏิบตั ิงาน
รวมประกวดและแขงขันทักษะ การพัฒนาคุณภาพตาม
ความรูทุกกลุม สาระการ
มาตรฐานการศึกษา
เรียนรู/ งาน
2. กิจกรรมการแขงขัน
รอยละ 94 ของนักเรียนมี
- สอบถาม สถิติและปฏิบตั ิงาน
ศิลปหัตถกรรมทุกกลุมสาระ
ความรูและทักษะที่จําเปนตาม
การเรียนรู/งาน
หลักสูตรมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. The best practice ของ
รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ - สอบถาม สถิติและปฏิบตั ิงาน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู/ งาน การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ รอยละ 97 ของนักเรียน ครู
- สอบถาม สถิติและปฏิบตั ิงาน
SARA Open House
และบุคลากรเขารวมกิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. กิจกรรมวันสุนทรภูและการ - รอยละ 100 นักเรียนเขารวม 1. สอบถาม
แขงขันทักษะวันภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู
2. ประเมิน
แหงชาติ
2. เพชรภาษาไทย
- รอยละ 100 นักเรียนเขารวม 1. สอบถาม
กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 2. ประเมิน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. แขงขันทักษะภายใน
รอยละ 90 ของนักเรียน รวม - ทดสอบ
โรงเรียน
กิจกรรมสงเสริมความสามารถ - สอบถาม
ดานวิชาการและทักษะดาน
- รายงานผลการสอบ
คณิตศาสตรภายในโรงเรียน
ระดับชาติ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

- แบบสอบถาม สถิติและ
ปฏิบัติงาน

- แบบสอบถาม สถิติและ
ปฏิบัติงาน

- แบบสอบถาม สถิติและ
ปฏิบัติงาน
- แบบสอบถาม สถิติและ
ปฏิบัติงาน
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
- ใชแบบทดสอบ
- ใชแบบสอบถาม
- จากแบบรายงานผล
การสอบระดับชาติ

หนา 99
กิจกรรม

2.แขงขันทักษะภายนอก
โรงเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

รอยละ 90 ของนักเรียน รวม
กิจกรรมสงเสริมความสามารถ
ดานวิชาการและทักษะดาน
คณิตศาสตรภายในโรงเรียน
3. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/ รอยละ 100 ของครู กับ
นวัตกรรม
กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/
นวัตกรรม
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. กิจกรรมสัปดาห
นักเรียนมีความรูและทักษะที่
วิทยาศาสตร
จําเปนตามหลักสูตรมีความเปน
เลิศทางวิชาการ รอยละ 94
2.กิจกรรมการแขงขันกับ
นักเรียนมีความรูและทักษะที่
องคกรภายนอก
จําเปนตามหลักสูตรมีความเปน
เลิศทางวิชาการ รอยละ 94
3. กิจกรรมการแขงขัน
นักเรียนมีความรูและทักษะที่
ศิลปหัตถกรรม
จําเปนตามหลักสูตรมีความเปน
เลิศทางวิชาการ รอยละ 94
4. กิจกรรม the best
นักเรียนไดรับการพัฒนา
practice
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา รอยละ 94
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมการแขงขัน
นักเรียนที่เขารวมแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมและการแขงขัน รอยละ 80 มีความรูใน
วิชาการ
วิชาสังคมศึกษามากขึ้น
2.กิจกรรม The best
นักเรียนที่เขารวมแขงขัน
practice ของทุกกลุมสาระ
รอยละ 80 มีความรูใน
การเรียนรู
วิชาสังคมศึกษามากขึ้น
3. กิจกรรมแขงขันวิชาการ
รอยละ 80 นักเรียนมีสวนรวม
ภายนอกสถานศึกษา
ในกิจกรรมกิจกรรมแขงขัน
วิชาการภายนอกสถานศึกษา
4. กิจกรรมแสดงตนเปน
รอยละ 80 นักเรียนมีสวนรวม
พุทธมามกะ
ในกิจกรรมแสดงตนเปน
พุทธมามกะ
5. กิจกรรมธรรมศึกษา
รอยละ 80 นักเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรม เขาคายธรรมศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
อื่นๆ)
- ทดสอบ
- สอบถาม
- รายงานผลการสอบ
ระดับชาติ
-แบบประเมินการพัฒนาสื่อการ
สอน/นวัตกรรม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- ใชแบบทดสอบ
- ใชแบบสอบถาม
- จากแบบรายงานผล
การสอบระดับชาติ
-แบบประเมินการพัฒนา
สื่อการสอน/นวัตกรรม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

ทดสอบแบบประเมินผล

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

ทดสอบแบบประเมินผล

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

ทดสอบแบบประเมินผล

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

แบบประเมิน

- แบบประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม

แบบประเมิน

- แบบประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

และสอบธรรมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขา
รวมประกวด และแขงขัน
ทักษะทางศิลปะภายนอก
โรงเรียน
2. กิจกรรมการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม ดานทัศนศิลป
ดนตรี และนาฏศิลป
3. The Best Practice Of
Arts Education

นักเรียนเปนตัวแทนนักเรียน
เขารวมการประกวดแขงขัน

สัมภาษณความภาคภูมิใจในการ
ประกวดแขงขัน

แบบสัมภาษณความ
ภาคภูมิใจในการประกวด
แขงขัน

นักเรียนเปนตัวแทนนักเรียน
เขารวมการประกวดแขงขัน

สัมภาษณความภาคภูมิใจในการ
ประกวดแขงขัน

นักเรียนสามารถสรางชื่อเสียง
มาสูกลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ
และโรงเรียน
นักเรียนไดแสดงศักยภาพทาง
ศิลปะตอทีส่ าธารณะ
ความพึงพอใจของนักเรียน
รอยละ 90
ความพึงพอใจของนักเรียน
รอยละ 90
ความพึงพอใจของนักเรียน
รอยละ 90

บันทึกผลรางวัล

แบบสัมภาษณความ
ภาคภูมิใจในการประกวด
แขงขัน
แบบบันทึกผลรางวัล

สังเกตการมีสวนรวมของนักเรียน
และสอบถามความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ

แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สอบถาม
สัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสรุปผลงาน

นิเทศ
สัมภาษณ

แบบสรุปผลการดําเนินงาน
ผลการแขงขัน
แบบสรุปผลงาน

สัมภาษณ สอบถาม

แบบบันทึกผล

การแขงขัน

แบบบันทึกผล

การฝกซอม

ผลการพัฒนา การแขงขัน

4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
SARA OPEN HOUSE
5. สืบสานประเพณีไหวครู
ศิลปะ
6. คายสงเสริม และพัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี
7. กิจกรรมแขงขันทักษะ
ภายในสูความเปนเลิศทาง
ศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1. การแขงขันกีฬาภายใน
นักเรียนเขารวมรอยละ 100
2. การแขงขันกีฬาระหวาง
นักกีฬาเขารวมรอยละ 100
โรงเรียน
3. การสงเสริมความเปนเลิศ
นักกีฬาไดรับการพัฒนา
กีฬาฟุตบอล
รอยละ 100
4. การสงเสริมสุนทรียภาพ
นักเรียนเขารวมรอยละ 100
สรางขวัญกําลังใจ
5. การทดสอบสมรรถภาพทาง นักเรียนเขารวมรอยละ 100
กายของนักเรียน
6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนเขารวมกิจกรรม
รอยละ 90
7. การฝกทักษะกีฬาฟุตบอล นักกีฬาไดรับการฝกทักษะ
รอยละ 100
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
ประเมินผล
อื่นๆ)
8. สวัสดิการสนับสนุนโครงการ นักกีฬาไดรับสวัสดิการ รอยละ สังเกตุ สอบถาม
การสนับสนุนจากรายได
ดานกีฬา
100
ตางๆ
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.แขงขันศิลปหัตถกรรม การ รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับ - แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
งานอาชีพ
การสงเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
โรงเรียน
2.แขงขันศิลปหัตถกรรม
รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับ - แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
คอมพิวเตอร
การสงเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
โรงเรียน
3.แขงขันทักษะความรูนอก
รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับ - แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
สถานที่
การสงเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
โรงเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1. กิจกรรมการแขงขัน
รอยละ 94 ของนักเรียนมี
การประเมิน
แบบประเมิน
ศิลปหัตถกรรม
ความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตรมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. กิจกรรมการแขงขันทักษะ
ภาษาตางประเทศภายนอก
รอยละ 94 ของนักเรียนมี
การประเมิน
แบบประเมิน
 ติวสอบแขงขันเพชรยอด
ความรูและทักษะที่จําเปนตาม
มงกุฎภาษาอังกฤษ
หลักสูตรมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. กิจกรรม The Best
Practice
กิจกรรมประกวดแขงขันการ รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขา การประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
รองเพลง Singing Contest
รวมกิจกรรมไดรับการพัฒนา
การจัดกิจกรรม
2019
ทักษะทางภาษาและสงเสริม
ศักยภาพและความสามารถ
ตามอัตลักษณของสถานศษา
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8.4 การพัฒนาตอไป (A)
พัฒนาใหนักเรียนสามารถสรางองคความรู ทักษะในกลุม วิชาตางๆ และสงนักเรียนเขารวมการประกวด และการแขงขัน
ดานตางๆในเวทีในระดับจังหวัด ระดับชาติและนานาชาติ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถจากการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชและเรียนรูจากประสบการณตรง
2. ไดรับชื่อเสียง ความภาคภูมิใจนํามาสูต ัวนักเรียน โรงเรียน และประเทศชาติ
3. นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีผลทดสอบตางๆ ตามเปาหมาย
5. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณคาของหลักคานิยมหลัก 12 ประการและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
6. นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
7. นักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางมีระบบและสรางสรรค
8. นักเรียนแสดงความสามารถในดานตางๆตามศักยภาพของตนเอง สอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียน
9. นักเรียนไดรับชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ นํามาสูตัวนักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติ

10.การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ)
แผนงานกลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อ โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
ขอที่ 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล
ขอที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมีสวนรวม
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรค และใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
ขอที่ 3 นักเรียนเปนผูมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหา)
ขอที่ 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศ
ในระดับประเทศและตางประเทศ
ขอที่ 8 การบริหารและจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพในการศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูทเี่ อื้อตอการเรียนรู
ขอที่ 9 สรางภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชนกับ
ทุกภาคสวน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล � ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1 (1,2,4)
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 3.1,3.2
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1. หลักการและเหตุผล
หองสมุดเห็นคุณคาของการอาน และสงเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับ ป พ.ศ. 2559 ถึงป พ.ศ. 2563 เปนป
ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของการอาน และพัฒนาตนเองใหทันยุคไทยแลนด 4.0 หองสมุดจึงจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการ
สงเสริมการอาน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู มีนิสัยรักการอานในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสนับสนุนและกระตุนใหนักเรียน ครู ไดเห็นความสําคัญของการอาน และนําความรูทไี่ ดจากการอานไปใชในการเรียน และ
ชีวิตประจําวันได
3. เพื่อกระตุนใหชุมชนมีนิสยั รักการอาน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน จํานวน
...…………2,731.………. คน  ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู จํานวน
……………140…………. คน  อื่นๆ โปรดระบุ ……………………..……….... คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
1. เนนแนวคิดหลักในการสงเสริมนิสยั รักการอาน
2. หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
3. นักเรียนไดศึกษาคนควาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความพึงพอใจในกิจกรรมตาง ๆ
4. นักเรียนพัฒนาการอานและมีทัศนคติที่ดีมีนสิ ัยรักการอาน
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นายธีรวุฒิ เพ็ญบุญ
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมบริหารวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย งานหองสมุด
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
งานห้ องสมุด
1. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ าน
1.1 กิจกรรมยอดนักอ่าน
1.2 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
1.3 กิจกรรมแข่งขันเปิ ดพจนานุกรม
1.4 กิจกรรมแข่งขันตอบปั ญหา
สารานุกรม
1.5 กิจกรรมแข่งขันตอบปั ญหาผ่าน
เว็บไซต์
1.6 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน

รายหัว

เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
5-9 ส.ค. 62
5-9 ส.ค. 62

ครู ธีรวุฒิ

5-9 ส.ค. 62

ครู ธีรวุฒิ

ภาคเรี ยนที่ 1

ครู ธีรวุฒิ

ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

1.7 กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด
1.8 ค่ายรักการอ่าน
1.9 กิจกรรมสี ยงตามสาย
1.10 กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดําเนินการ
5-9 ส.ค. 62
5-9 ส.ค. 62
ตลอดปี
การศึกษา
พ.ย.

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
3,000
2,000

ผู้รับผิดชอบ

ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ

5,000
5,000

8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P) 1. วางแผนปฏิบัติงาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. กิจกรรมสงเสริมการอานคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค
2. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน และคิดวิเคราะหของนักเรียน
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
กิจกรรม
ประเมินผล
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
งานหองสมุด
1. การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อาน
1.1 กิจกรรมยอดนักอาน
- นักเรียนรอยละ 94 มีการยืม
การประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
หนังสือในหองสมุดเพิม่ มากขึ้น
สอบถาม
สัมภาษณ
1.2 กิจกรรมหองสมุด
- นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการ การประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เคลื่อนที่
อานเพิ่มขึ้นโดยการหาหนังสืออาน สอบถาม
แบบสังเกตพฤติกรรม
ไดรอบๆ ตัว
สัมภาษณ
1.3 กิจกรรมแขงขันเปด
- นักเรียนรอยละ 90 มีนิสัยใฝรู
การประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
พจนานุกรม
เรื่องรอบตัว สามารถคนหาคําได
สอบถาม
อยางแมนยํา
สัมภาษณ
1.4 กิจกรรมแขงขันตอบ
- นักเรียนรอยละ 90 มีความรู
การประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ปญหาสารานุกรม
รอบตัวในการเปดสารานุกรมไทย สอบถาม
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

1.5 กิจกรรมแขงขันตอบ
ปญหาทางเว็บไซต

- นักเรียนรอยละ 90 มีการสืบคน
สารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว

1.6 กิจกรรมบันทึกรักการ
อาน

- นักเรียนรอยละ 90 มีทักษะใน
การอาน คนควาหนังสือ สรุป
ใจความสําคัญ
- นักเรียนรอยละ 90 มีนิสัยรักการ
อาน รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล
สนใจแสวงหาความรู สิ่งตางๆ
รอบตัวในระดับดี
- นักเรียนรอยละ 90 มีนิสัยรักการ
อานรูจักการทํางานเปนกลุม

1.7 กิจกรรมสัปดาห
หองสมุด

1.8 กิจกรรมคายรักการ
อาน
1.9 กิจกรรมสียงตามสาย

1.10 กิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม

- นักเรียนรอยละ 95 ไดรบั ความรู
และเกล็ดสาระตางๆจากการฟง
เสียงตามสาย
- นักเรียนรอยละ 95 ไดรบั ความรู
และประสบการณจากการเขารวม
การแขงขัน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)
สัมภาษณ
การประเมิน
สอบถาม
สัมภาษณ
การประเมิน
สอบถาม
สัมภาษณ
การประเมิน
สอบถาม
สัมภาษณ
การประเมิน
สอบถาม
สัมภาษณ
การประเมิน
สอบถาม
สัมภาษณ
การประเมิน
สอบถาม
สัมภาษณ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไปโดย
พัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะห อยางสรางสรรค คิดไตรตรองอยางเปนระบบ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีความสุข
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีนิสัยรักการอานและสามารถคิดวิเคราะหอยางสรางสรรค คิดไตรตรองอยางเปนระบบ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
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10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .........................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายธีรวุฒิ เพ็ญบุญ)

ลงชื่อ .....................................................ผูเสนอโครงการ
(นายธีรวุฒิ เพ็ญบุญ)
หัวหนางานหองสมุด

ลงชื่อ........................................................ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชื่อ โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพ และบริบทของสถานศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ขอที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ขอที่ 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
ขอที่ 6 สงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รัก
ความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1 (2,4) 1.2 (1,2,3,4)
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1,2,3
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารศึ กษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 กํ า หนดแนวการจั ดการศึก ษา โดยยึ ด หลั ก ว าผู เ รี ยนทุ ก คน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เพื่อมุงในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ
สติ ปญ ญา อารมณ และสัง คม มุ งเสริม เจตคติ คุณ ค าชี วิ ต ปลู กฝ งคุ ณ ธรรมและค า นิย มที่ พึ งประสงค ส งเสริ ม ให ผู เรี ย นรู จั ก
และเขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ
และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
0
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ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของรัฐตามโครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ
ที่ประกาศใชในปการศึกษา 2552 ทําใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับงบประมาณอยางจํากัดจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใชในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแทนการเก็บคาใชจายจากนักเรียนและผูปกครอง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมีความสามารถและรับประสบการณตรง
และสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได
2.2 เพื่อสงเสริมใหผเู รียนมีคานิยมทีด่ ีงามในการดําเนินชีวิต เสริมสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรม แกผเู รียน
2.3 เพื่อสนับสนุนการจัดคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน
2.4 เพื่อสนับสนุนใหผเู รียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย คนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัว และสามารถเลือกอาชีพในอนาคตไดเหมาสมกับตนเอง
2.5 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีพื้นฐานในการเปนผูนาํ ที่ดีและเปนพลเมืองดีของชาติ
2.6 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน …………2,731………… คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน ……………………………. คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
ผูเรียนเกิดความรูความชํานาญ ประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพมากยิ่งขึ้น คิดเปนรอยละ 92
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ ครูวนัสนันท คําแสน
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ โรงเรียนสารวิทยา
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
ครู วนัสนันท์
กิจกรรมค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี
1.1 กิจกรรมค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี ม.1 10 ก.พ. 62
73,920
1.2 กิจกรรมค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี ม.2 31 ม.ค. –2
283,920
ก.พ. 62
1.3 กิจกรรมค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี ม.3 17 – 19 ม.ค.
184,605
62
2.1 ทัศนศึกษา ม.1
1 ต.ค. 61184,800
ครู ณฐั พล
30 ก.ย. 62
2.2 ค่ายคุณธรรม ม.2
1 ต.ค. 6120,280
ครู สิทธิศกั ดิ์
30 ก.ย. 62
2.3 ทัศนศึกษา ม.4
1 ต.ค. 61251,900
ครู รุ่ งเพ็ชร์
30 ก.ย. 62
0
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

2.4 ค่ายคุณธรรม ม.4
2.5 ทัศนศึกษา ม.5
2.6 ทัศนศึกษา ม.6
2.7 ทัศนศึกษามหาวิทยาลัย (ม.6)
2.8 ส่งเสริ มคุณธรรมปัจฉิ ม ม.3
2.9 ส่งเสริ มคุณธรรมปัจฉิ ม ม.6
3. กิจกรรมวันสําคัญ
* วันวชิราวุธ
* วันสถาปนาคณะลูกเสื อแห่งชาติ
4. กิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคม
-อบรมนายหมู่ลูกเสื อ-เนตรนารี
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

1 ต.ค. 6130 ก.ย. 62
1 ต.ค. 6130 ก.ย. 62
1 ต.ค. 6130 ก.ย. 62
30 ส.ค. 62
1 ต.ค. 6130 ก.ย. 62
1 ต.ค. 6130 ก.ย. 62

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
18,320
ครู รุ่ งเพ็ชร์
239,120

ครู กฤติยา

168,000

ครู เฉลิมศรี

19,200
25,805

ครู สุพตั รา
ครู โสภณ

48,000

ครู เฉลิมศรี
ครู วนัสนันท์

22 พ.ย. 61
27 มิ.ย. 62
15-16 มิ.ย.
62

1,000
100,000

101,000

ครู วนัสนันท์

1,517,870

8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
- ประชุมวางแผนดําเนินกิจกรรม
- แตงตังคณะกรรมการและผูร ับผิดชอบ
- กําหนดแนวปฏิบตั ิการดําเนินกิจกรรม
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
- เสนองานและกิจกรรมตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
- ดําเนินการตามกิจกรรม
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1. กิจกรรมคายลูกเสือ – เนตรนารี
2. คุณธรรมและทัศนศึกษา
3. กิจกรรมวันสําคัญ
* วันมหาธีรราชเจา
* วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
4. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความ
รับผิดชอบตอสังคม
-อบรมนายหมูล ูกเสือ-เนตรนารี

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)
- นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม - สอบถาม
คายลูกเสือ – เนตรนารี
- ประเมิน
- รอยละ 97 นักเรียนเขารวม
- สอบถาม
กิจกรรมทัศนศึกษา
- ประเมิน
- รอยละ 97 นักเรียนเขารวม
- สอบถาม
กิจกรรมวันสําคัญ
- ประเมิน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

- รอยละ 97 นักเรียนเขารวม
กิจกรรมอบรมนายหมูลูกเสือเนตรนารี

- สอบถาม
- ประเมิน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไปโดย
พัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีเจตคติที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน ตระหนักถึงความเปนชาติไทย และทักษะการดํารงชีวิต มีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย มีทักษะการพัฒนาชีวิตอยางมีความสุข
3. ลู ก เสื อ -เนตรนารี ผู บํ า เพ็ ญ ประโยชน ได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ทั ก ษะการดํ า รงชี วิ ต อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและภาคภูมิใจในความเปนไทย
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพตนเอง มีความกตัญูกตเวที ตอบิดา มารดา ครูและคานิยมที่พึงประสงค ที่ดีงาม
มีความภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมไทย เห็นคุณคา ภูมิปญ
 ญาไทย
5. นักศึกษาวิชาทหารที่เขารวมกิจกรรมรักษาดินแดนและสามารถเรียนวิชาทหารจนจบ 3 ป เปนผูม คี ุณภาพ
และประสิทธิภาพ
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10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาววนัสนันท คําแสน)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาววนัสนันท คําแสน)
หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเ รียน

ลงชื่อ .......................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ชื่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ข้อที่ 5 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (1,2,6) 1.2 (1,2,3)
 มาตรฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3,5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นที่พิจารณา ข้อที่ 1,2
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโครงการห้องเรียนพิเศษ มุ่งเน้นให้จัดการเรียนรูด้ ้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทเี่ ข้มข้น เนื่องจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญในสังคมโลก ปัจจุบันและอนาคต
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการทางานในอาชีพต่างๆ ผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการค้นหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มโี ครงการห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์)
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกที่มี
ชื่อเสียง
2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพเกิด และมีเจตคติที่ดตี ่อวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคณ
ุ ภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ระดับชั้น ม. 1 ม. 2 และ ม. 3 จานวน 97 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้อย่างยั่งยืน นาไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่องและมีความเป็นสากล
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ดาเนินการ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
1. การจัดสอนเพิม่ พูนประสบการณ์
1 ปี การศึกษา
230,400
85,600 ครู ธีราภรณ์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ครู ณฐั มน
2.การจัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
1 ปี การศึกษา
140,000
ครู ธีราภรณ์
ภายนอก
ครู ณฐั มน
3.ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
มีนาคม 2562
450,000
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
4.ส่งเสริ มและพัฒนาความสามารถ
1 ปี การศึกษา
20,000
ครู ธีราภรณ์
ของผูเ้ รี ยนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
ครู ณฐั มน
คณิ ตศาสตร์
5.พัฒนาสื่ อการสอน/นวัตกรรม/
1 ปี การศึกษา
100,000
ครู ธีราภรณ์
งานวิจยั และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ครู ณฐั มน
6.ปรับปรุ งห้องเรี ยน
1 ปี การศึกษา
100,000
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
7.ประชาสัมพันธ์โครงการ
1 ปี การศึกษา
30,000
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
8.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC
1 ปี การศึกษา
100,000
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
9.จ้างครู ชาวต่างชาติ
รวม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ปี การศึกษา

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
990,000
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
2,160,400 85,600

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. กิจกรรมการจัดสอนเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และครูที่ปรึกษา
ห้องเรียนพิเศษ
2. สรรหาและเสนอชื่ออาจารย์ ที่มผี ลงานการสอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่ดี/ดีเยี่ยมใน
การมาให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการฯ
3. กาหนดวันเวลาในการเชิญวิทยากร
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. สรรหาสถานที่และนาเสนอ
3. กาหนดวันเวลาในการพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอก
3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. สารวจค่ายที่เหมาะสมทั้งสาระ ระยะทางและที่พกั
3. เสนอโครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
4. กาหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน
4. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. เสนอโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
5. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
1. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. เสนอโครงการจัดกิจกรรมจัดทาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนและอุปกรณ์ทางการเรียน
สาหรับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
4. จัดกิจกรรมตามแผน
6. กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน
1. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
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2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. เสนอโครงการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณา
4. จัดกิจกรรมตามแผน
7. ประชาสัมพันธ์โครงการ
1. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. เสนอโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
4. จัดกิจกรรมตามแผน
8. พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC
1. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. เสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
4. จัดกิจกรรมตามแผน
9. กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ
1. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. เสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
4. จัดกิจกรรมตามแผน
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. กิจกรรมการจัดสอนเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. จัดทาบันทึกข้อความหรือเอกสารเพื่อเชิญวิทยากรอาจารย์พิเศษจากสถาบันต่างๆ
3. รับสมัครครูกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลในเรื่องค่าตอบแทนวิทยากรการเตรียมเอกสารการสอนจัดซื้อ
ของว่าง สาหรับวิทยากรและดูแลนักเรียน
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
1. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมระชุมครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ
2. หัวหน้าโครงการสารวจสถานที่และนาเสนอ
3. ประชุมครูที่เป็นกรรมการนานักเรียนไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมประชุมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ รับผิดชอบให้เหมาะสมพร้อมกับทากาหนดการจัดค่าย
3. ชี้แจงรายละเอียดและกาหนดการเข้าค่ายแก่นักเรียน
4. ประชุมครูที่เป็นกรรมการค่ายในการเตรียมการและเตรียมเอกสาร อุปกรณ์เพื่อการเข้าค่ายฯ
5. ผู้บริหารเปิดกิจกรรมค่ายและให้โอวาท
6. ครูแจกแบบประเมินการร่วมกิจกรรมค่ายฯ
7. ปิดค่าย – แจกเกียรติบัตร
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4. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. ประชุมครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมอบหมายหน้าที่ให้ประชาสัมพันธ์รวมถึงทาการ
รับสมัครและส่งใบสมัครให้นักเรียนให้ทันเวลาที่กาหนด
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการสมัครสอบสอวน./รับสมัครนักเรียน/ประกาศ
ผลสอบ
3. ส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงงานหรือเข้าร่วมแข่งขันรายการทางด้านวิทยาศาสตร์
4. จัดอบรมส่งเสริมความรู้การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
5. จัดสอนเสริมแบบเข้มรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคเรียน โดยวิทยากรภายนอก
5. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
1. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมประชุมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
3. ดาเนินการจัดทาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆ
4. ตรวจสอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
6. กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน
1. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมประชุมกับครูที่ปรึกษา
2. เสนอโครงการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนสาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
3. ดาเนินการสารวจวัสดุต่างๆในห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ตา่ งๆ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลีย่ นถ่าย
7. ประชาสัมพันธ์โครงการ
1. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมประชุมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ
2. เสนอโครงการประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้บริหารเพือ่ พิจารณา
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบให้เหมาะสมพร้อมกับทากาหนดการจัด
8. พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC
1. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมประชุมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ
2. เสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
3. จัดหาสถานที่ และติดต่อวิทยากรในการบรรยาย
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบให้เหมาะสมพร้อมกับทากาหนดการจัด
9. กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ
1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
2. เสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลการต่อผู้บริหารเพือ่ พิจารณา
3. ดาเนินการตามกระบวนการ
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1. การจัดสอนเพิม่ พูนประสบการณ์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก
3.ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ความรู้
เพิ่มขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วม
กิจกรรม และได้รับความรู้
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
สนับสนุน

4.ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
5.พัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการเรียน ที่มีคุณภาพ
6.ปรับปรุงห้องเรียน
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
ห้องเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ
7.ประชาสัมพันธ์โครงการ
- บุคคลภายนอก ผูป้ กครอง
นักเรียนที่สนใจเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 มีความ
สนใจในโครงการ
8.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC
- บุคลากรที่สอนนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 มี
คุณภาพ
9.จ้างครูชาวต่างชาติ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ความรู้
ทางด้านภาษาต่างประเทศเพิม่ ขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/ เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
ให้นักเรียนทาแบบประเมิน - แบบประเมินการสอน
การสอนของวิทยากร
ของวิทยากร
ให้นักเรียนทาแบบประเมิน - แบบประเมินการจัด
ทัศนศึกษา
ให้นักเรียนทาแบบประเมิน - แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดค่าย

- ให้นักเรียนทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ให้นักเรียนทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ
- ให้นักเรียนทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ
- ให้บุคลากรทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ให้บุคลากรทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ให้นักเรียนทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานห้องเรียนพิเศษเกี่ยวกับผลการดาเนินงานห้องเรียนพิเศษตามโครงการฯ แล้วทาการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่พบพร้อมทัง้ หาแนวทางแก้ไข อีกทั้งทาการวางแผนการจัดทากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการฯ
อย่างมีประสิทธิผล
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงสูงขึ้น
9.2 นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น
9.3 นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
9.4 นักเรียนมีห้องเรียนที่มคี ุณภาพ

10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวธีราภรณ์ ผลกอง)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวธีราภรณ์ ผลกอง)
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลงชื่อ ........................................................ ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต้ รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย์ สามเชียง)
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .............................................................................
(นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผู้อานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชื่อ โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
สอดคลองกับกลยุทธสพฐ.
ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเ รียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูห ลัก เพิ่มขึ้นรอยละ 1
ขอที่ 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสูความเปน
เลิศในระดับประเทศและตางประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1 ( 1,2,3,4,5) ขอที่ 1.2 ( 3)
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นที่พิจารณา ขอที่ 1,2,3
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณาขอที่ 1,2,3
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโครงการหองเรียนพิเศษ MEP (Mini English
Program) เนื่องจากเห็นประโยชนของการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสารวิทยาเล็งเห็นคุณประโยชนของการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ จึงจัดใหมีหลักสูตรหองเรียนพิเศษ MEP
โดยจัดใหนักเรียนในโครงการไดเรียนวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา เปนภาษาอังกฤษกับครูชาว
ตางประเทศ และมีครูไทยสอนคูก ันเปน team teaching สวนวิชาอื่นๆ ก็เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสงเสริมการศึกษาสูส ากลและพัฒนานักเรียนในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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พรอมทั้งใช ICT ในยุคโลกาภิวัฒน และ เพื่อเติมเต็มศักยภาพดานความรู ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนและ
ตอบสนองความตองการของผูปกครอง ชุมชนและสังคม และจากการจัดกิจกรรมในปงบประมาณที่ผา นมาผลเปนที่พึงพอใจแกทุกฝาย
ทําใหโครงการหองเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมตอเนื่องในปงบประมาณ 2562
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีศักยภาพดานความรู ความสามารถ ทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
2.2 เพือ่ สนับสนุนใหครูผสู อนไดรับการฝกอบรม ศึกษาดูงานตางประเทศ อยางนอย 3 ป/ครั้ง
2.3 เพื่อใหนักเรียนมีความมัน่ ใจและกลาใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน จํานวน 86 คน ระดับชั้น ม 1 ม 2 และ ม3 จํานวน 3 หองเรียน
 ครู
จํานวน 20 คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
3.2.1 นักเรียนมีความรูความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษและมีความคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
3.2.2 ครูไทยและครูตา งชาติที่สอนคูกัน เปน team teaching ที่มีประสิทธิภาพ
3.2.4 ครูผูสอนไดรับการฝกอบรม / ศึกษาดูงานตางประเทศตามความถนัด
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมบริหาร 4 กลุม
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
1.จัดจ้างครู ชาวต่างชาติ

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
2.พัฒนาสื่ อ อุปกรณ์ นวัตกรรม/วิจยั 1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
3.ดูแล/ปรับปรุ งห้องเรี ยน
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
4.ประเมินการสอนครู ต่างชาติ
1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62
5.สอนเสริ มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ธ.ค. 61, มิ.
ทางการเรี ยน
ย..62
6.แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
พ.ย.61, พ.ค.
62
7.The Christmas festival
ธ.ค. 61

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
990,000 60,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
100,000
หัวหน้า
โครงการ MEP
400,000
หัวหน้า
โครงการ MEP

200,000
5,000
10,000

200,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
1,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
หัวหน้า
โครงการ MEP
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

8.ทดสอบความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ
9.จัดสื่ อ ประชาสัมพันธ์ โครงการ

ธ.ค. 61
ม.ค.62

10.ค่ายทักษะชีวติ ในต่างแดน

เม.ย. 62

11.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC เม.ย.62
12.การแสวงหาความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้
13.ค่ายบูรณาการ EMS Camp

1 ต.ค 61–
30 ก.ย. 62
มี.ค. 61

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
50,000
อ.ณัฐธยาน์
20,000
หัวหน้า
โครงการ MEP
หัวหน้า
โครงการ MEP
100,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
150,000
หัวหน้า
โครงการ MEP
400,000
หัวหน้า
โครงการ MEP
2,325,000 361,000

รวมทั้งสิ้น
8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่ วของ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ประชาสัมพันธโครงการ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการ
2. จัดจางครูชาวตางชาติเพือ่ สอนในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา
3. แจงกลุมบริหารทั่วไปเพื่อดําเนินการดูแล/ปรับปรุงหองเรียน
4. จัดกิจกรรมตางๆ ตามแผน
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1.จัดจางครูชาวตางชาติ
ครูตางชาติทุกคนสามารถจัดการ
1. นิเทศการสอน
เรียนการสอนไดตามหลักสูตร
2. ตรวจบันทึกการสอน
3. ตรวจสอบคุณวุฒิ
2.พัฒนาสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม/ นักเรียนรอยละ 100 ไดใชอุปกรณ นักเรียนและครูทําแบบ
วิจัย
การเรียนที่มีคุณภาพ
ประเมินความพอใจ
3.ดูแล/ปรับปรุงหองเรียน
นักเรียนรอยละ 100 ไดใชหองเรียน นักเรียนและครูทําแบบ
ที่มีคุณภาพ
ประเมินความพอใจ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1. แบบบันทึกการสอน
2. แบบสอบถาม
3. สรุปรายงาน
แบบประเมินความ
พอใจ
แบบประเมินความพอใจ
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กิจกรรม
4.ประเมินการสอนครูตางชาติ
5.สอนเสริมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ
7.The Christmas festival
8.ทดสอบความรูด าน
ภาษาอังกฤษ
9.จัดสื่อ ประชาสัมพันธ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
ผลการประเมินครูตางชาติอยูใน
ระดับดี
นักเรียนรอยละ 90 ไดรับการสอน
เสริมตามความตองการ
นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 50
จัดกิจกรรม 1 ครั้ง

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)
นักเรียนและครูทําแบบ
ประเมินความพอใจ
นักเรียนทําแบบประเมินความ
พอใจ
นักเรียนทําแบบประเมินความ
พอใจ
นักเรียนทําแบบประเมินความ
พอใจ
สอบ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมินความพอใจ
แบบประเมินความพอใจ
แบบประเมินความพอใจ
แบบประเมินความพอใจ

นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการ
แบบทดสอบ
ทดสอบและมีผลการสอบผานเกณฑ
สรุปรายงาน
บุคคลภายนอก ผูปกครอง ผูเ ขารวม บุคลากรทําแบบประเมิน
แบบประเมินความพอใจ
โครงการรอยละ 100มีการ
ความพึงพอใจ
ประเมินผลในระดับดี
10.คายทักษะชีวิตในตางแดน
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
นักเรียนทําแบบประเมินความ แบบประเมินความพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 30
พอใจ
11.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/ ครูในโครงการเขารวมกิจกรรมไม
บุคลากรทําแบบประเมิน
แบบประเมินความพอใจ
PLC
นอยกวารอยละ 80 คน
ความพึงพอใจ
12.การแสวงหาความรูจากแหลง นักเรียนรอยละ 100ไดเขารวม
นักเรียนทําแบบประเมินความ แบบประเมินความพอใจ
เรียนรู
กิจกรรม
พึงพอใจ
13.คายบูรณาการ EMS Camp นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา สอบถาม
แบบประเมินความพอใจ
รอยละ 100 และมีผลการประเมินใน
ระดับดี
8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไปโดย
1. กิจกรรมที่มผี ลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ดําเนินการตอไป พรอมกับสอดแทรกสิ่งที่ตองทําเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพสําหรับกิจกรรมนั้น ๆ
2. กิจกรรมที่มผี ลการประเมินในระดับตั้งแตปานกลางลงมา ประชุมครูในโครงการเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุง แกไข ใหการดําเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ เปนไปตามเปาหมาย
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนในโครงการอยูในระดับดี – ดีมาก
2. นักเรียนมีความมั่นใจและสามารถใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สารและใชในชีวิตประจําวันได
3. นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันดานวิชาการทั้งภายใน- ภายนอกโรงเรียน
4. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในบริบทของความเปนไทยผสมผสานความเปนสากล
5. ครูในโครงการสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดในระดับดี
6. ครูในโครงการสามารถจัดการเรียนการสอนคูกับครูตางชาติ( team teaching) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ)
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ MEP

ลงชื่อ .......................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชื่อ โครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากลเปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก เพิ่มขึ้นรอยละ 1
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1/1 , 1.1/2 ,1.1/3
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1,3
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2551 แนวการจัดการศึกษาในยุคปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูเรียนไดเรียนรูถึง
วิธีการเรียนวาจะตองเรียนรูอยางไรทั้งจากแหลงเรียนรูภายในและแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ที่สําคัญคือการเรียนรูจากเทคโนโลยี
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และสื่อคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งจะสามารถสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางกวางขวาง
และหลากหลาย เรียนรูถึงการการเลือกรับขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากหลายแหลงแลวสรุปเปน
องคความรูดวยตนเอง และจาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสองพบวาผูเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมสูงมากนัก
ทางสถานศึกษาจะตองหาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงยิ่งขึ้น
ดังนั้นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศทุกองคประกอบทั้งดานนักเรียน ครู สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะความ สามารถในการแสวงหาความรู มีทักษะการคิดวิเคราะห มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนไทย
เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริม
2.1.1 ใหนักเรียนใชภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองและชัดเจน
2.1.2 ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศสูงขึ้น
2.1.3 ใหนักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ HSK และPAT สูงขึ้น
2.1.4 ใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบวัดระดับทางภาษาตางประเทศสูงขึ้น
2.1.5 ใหนักเรียนมีความเปนเลิศดานภาษาตางประเทศ
2.1.6 ใหนักเรียนพัฒนาความรู ความสามารถและศักยภาพใหสูงขึ้น
2.2 เพื่อสนับสนุน
2.2.1 นักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาในระดับดีใหดียิ่งขึ้น
2.1.2 เพื่อสงเสริมการปลูกฝงใหนักเรียนรัก และเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศ
2.1.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ ในทักษะทางภาษาตางประเทศ
2.1.4 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
2.1.5 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ ฟง-พูด ภาษาตางประเทศจากเจาของภาษา
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน …………197………. คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน ……………4…………. คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนทุกระดับชั้นเขารวมกิจกรรมทางภาษาและมีความพึงพอใจในการพัฒนาทางภาษา
2. นักเรียนรอยละ 30 ไดรับความสําเร็จ จากการแขงขันทักษะทางภาษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนรักและเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศ
4. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีน ในชีวิตประจําวันไดอยางภาคภูมิใจและมั่นใจใน
ศักยภาพของตนเอง สามารถนําชื่อเสียงมาสูตนเอง โรงเรียน และประเทศชาติได
5. นักเรียนไดรับประสบการณตรง มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ ในทักษะทางดานภาษา
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนิสรา ภูไ พบูลย
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว

1. กิจกรรมติวสอบภาษาจีน
กันยายน 2562
HSK/PAT ภาษาจีน
2. กิจกรรมติวเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน
กรกฎาคม
2562
3. กิจกรรมสอบวัดระดับความรู ้
ภาษาจีน HSK

เรียนฟรี 15 ปี

สถานศึกษา
10,000

ครู ธนิสรา

8,000

ครู ธนิสรา

120,000

ครู ธนิสรา

หนา 131
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
สถานศึกษา
120,000

4. กิจกรรมจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน มีนาคม 2562
และอุปกรณ์
5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
สิ งหาคม 2562
5,000
ภาษาจีน
6. กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ สิ งหาคม 2562
5,000
ภาษาจีน
7. กิจกรรมวันตรุ ษจีน
15 กุมภาพันธ์
30,000
2562
8. กิจกรรม Chinese one day trip
มกราคม 2562
210,000
9. กิจกรรมดําเนินการจ้างครู
ทั้งปี
21,400
ชาวต่างชาติ
10.ค่าจ้างครู ชาวต่างชาติ
ทั้งปี
384,000
11. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เมษายน 2562
10,000
12. ซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน
ทั้งปี
100,000
13. ค่าหมึกปริ๊ นเตอร์และกระดาษ
ทั้งปี
8,000
รวมทั้งสิ้น
8,000
1,023,400
8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1.ติวสอบภาษาจีน HSK/ PAT ภาษาจีน
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. สรรหาและเสนอชื่ออาจารยทมี่ ปี ระสบการณการสอน HSK / PAT ภาษาจีน มาใหความรูแ กนักเรียน
3. กําหนดวันเวลาในการเชิญวิทยากร
2. ติวเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. สรรหาและเสนอชื่ออาจารยทมี่ ปี ระสบการณการติวเพชรยอดมงกุฎ มาใหความรูแกนักเรียน
3. กําหนดวันเวลาในการเชิญวิทยากร
3. สอบวัดระดับความรูภาษาจีน HSK
1. ประชุมวางแผน
2. แตงตั้งผูรับชอบ
3. เสนอโครงการ
4. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอนและอุปกรณ ระดับชั้น ม.ตนและ ม.ปลาย
1. ประชุมวางแผนจัดทํางบประมาณ
2. สรรหาและเสนอสื่อการสอนและอุปกรณ ระดับชั้น ม.ตนและ ม.ปลายทีเ่ หมาะสมกับนักเรียน
3. จัดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบ

ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
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5. . กิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาจีน
1. เขียนโครงการ
2. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมเพื่อดําเนินการ
6. การแขงขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน
1. เขียนโครงการ
2. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมเพื่อดําเนินการ
7. กิจกรรมวันตรุษจีน
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทํางบประมาณ
3. แตงตั้งคณะกรรมเพื่อดําเนินการ
8. กิจกรรม Chinese one day trip
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทํางบประมาณ
3. แตงตั้งคณะกรรมเพื่อดําเนินการ
9. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทํางบประมาณ
3. แตงตั้งคณะกรรมเพื่อดําเนินการ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1.ติวสอบภาษาจีน HSK/ PAT ภาษาจีน
1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. วิเคราะหเนื้อหา แนวขอสอบ และแนวการจัดการสอบ
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการติว ไดแก เนื้อหา และแนวขอสอบสําหรับการติว
4. ดําเนินการติวตามปฏิทินดําเนินงาน
2. ติวเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน
1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. วิเคราะหเนื้อหา แนวขอสอบ และแนวการจัดการสอบ
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการติว ไดแก เนื้อหา และแนวขอสอบสําหรับการติว
4. ดําเนินการติวตามปฏิทินดําเนินงาน
3. สอบวัดระดับความรูภาษาจีน HSK
1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดําเนินการสมัครสอบตามวันและเวลาที่กําหนดโดยครูเปนผูดําเนินการ
3. นักเรียนเขาสอบตามวันและเวลาที่กําหนด
4. ดําเนินการแจกผลประกาศคะแนนจากศูนย HSK ใหญมาแจกใหกับนักเรียนที่เขาสอบ
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4. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอนและอุปกรณ ระดับชั้น ม.ตนและ ม.ปลาย
1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ติดตอรานคาเพื่อจัดซื้อหนังสือและอุปกรณการสอน
3. ดําเนินการจัดซื้อตามปฏิทินดําเนินงาน
5. กิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาจีน
1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเขารวมกิจกรรม
3. ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะทางภาษาจีนภายใน
6. การแขงขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน
1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดําเนินการสมัครสอบตามวันและเวลาที่กําหนดโดยครูเปนผูดําเนินการ
3. นักเรียนเขาสอบตามวันและเวลาที่กําหนด
7. กิจกรรมวันตรุษจีน
1. ครูและนักเรียนประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของโครงการ
2. ดําเนินการเตรียมงานและฝกซอมการแสดงสําหรับกิจกรรมวันตรุษจีน
3. ประสานงานกับครูฝายอาคารสถานที่ในการขอใชสถานที่ในการจัดงาน
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนตามวันและเวลาที่กําหนด
8. กิจกรรม Chinese One DayTrip
1. ครูประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดําเนินการเตรียมกิจกรรม Chinese One DayTrip
3. ประชุมคณะกรรมการนํานักเรียนไปกิจกรรม Chinese One DayTrip
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม Chinese One DayTrip ตามสถานที่ วันและเวลาที่กําหนด
9. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
1. ครูประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดําเนินการติดตอสถานที่ที่จะพาบุคลากรไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลกรตามสถานที่ วันและเวลาที่กาํ หนด
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1. ติวสอบภาษาจีน HSK/ PAT รอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม การทดสอบ
ภาษาจีน
การติวไดรับความรูและประสบการณตรง
จากวิทยากร และมีความสามารถในในการ
วิเคราะหโจทย และเลือกคําตอบที่
เหมาะสมอยางมีวจิ ารณญาณ
2.ติวเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน รอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม การทดสอบ
การติวไดรับความรูและประสบการณตรง
จากครูผตู ิวสอบ และมีความสามารถในใน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน
แบบทดสอบ

แบบประเมิน
แบบทดสอบ
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กิจกรรม

3. สอบวัดระดับความรู
ภาษาจีน HSK
4. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอน
และอุปกรณ ระดับชั้น ม.ตน
และ ม.ปลาย
5. กิจกรรมการแขงขันทักษะ
ทางภาษาจีน

6. การแขงขันเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาจีน

7. กิจกรรมวันตรุษจีน

8. กิจกรรม Chinese one
day trip
9. กิจกรรมดําเนินการจางครู
ชาวตางชาติ

10. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
การวิเคราะหโจทย และเลือกคําตอบที่
เหมาะสมอยางมีวจิ ารณญาณ
รอยละ 90 ของผูเขาสอบวัดระดับความรู
ทั้ง 4 ภาษา สามารถสอบผานในระดับ
พื้นฐานตามที่แตละแผนการเรียนกําหนด
รอยละ 90 ของผูเรียนมีศักยภาพในการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลไดดีมากและสามารถ
แสดงออกอยางสรางสรรค
รอยละ 90 ของผูเรียนมีศักยภาพในการใช
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลไดดีมากและสามารถ
แสดงออกอยางสรางสรรคและมีความสุข
รอยละ 90 ของผูเรียนมีศักยภาพในการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลไดดีมากและสามารถ
แสดงออกอยางสรางสรรค
รอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูและประสบการณตรงจาก
เจาของภาษา
รอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูและประสบการณตรงจาก
เจาของภาษา
รอยละ 90 ของผูเรียนมีความพึงพอใจกับ
การจัดการเรียนการสอนของครู
ชาวตางชาติศักยภาพในการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลไดดีมากและสามารถ
แสดงออกอยางสรางสรรค
รอยละ 90 ของครูจัดการเรียนรูทมี่ ี
ประสิทธิภาพตอผูเ รียน ผูเรียนมีความสุข
และมีความสามารถในระดับ
มาตรฐานสากล

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

การประเมิน
การทดสอบ
การประเมิน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบทดสอบ
แบบประเมินความพึง
พอใจ

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมินความพึง
พอใจ

การประเมิน

แบบประเมิน
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8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไปโดย
1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถทางการเรียนทางภาษาตางประเทศอยางเต็มศักยภาพ
2 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศสูงขึ้น
3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของนักเรียนทัง้ โรงเรียนสูงยิ่งขึ้น
4 เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะดานภาษาใหกับนักเรียน
5. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพของนักเรียน ใชกิจกรรมทางภาษาตางๆหลากหลายรูปแบบ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีความรู ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถวิเคราะหขอสอบและเลือกคําตอบที่เหมาะสมไดอยางมีเหตุผล
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2562
4. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ O-NET สูงขึ้น
5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผานการทดสอบวัดระดับทางภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม
แผนการเรียน
6. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความเปนเลิศดานภาษาตางประเทศ
7. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาในระดับดีใหดียิ่งขึ้น
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10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวเสาวลักษณ สภานนท)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ ....................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.
ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา้ ทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขันพืนฐาน
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 5 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ข้อที่ 3. นักเรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (1-6)
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสารวิทยา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้เป็นทางเลือกส้าหรั บผู้เรียนหลายรูปแบบ
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายส้าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันทัดเทียมนานาชาติ
ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ได้ก้าหนดให้โรงเรียนสารวิทยา
เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
มีความเป็น เลิศทางวิชาการสามารถสื่อ สารได้สองภาษา ล้า หน้าทางความคิด ผลิต งานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกั นรับผิ ดชอบ
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ต่อสังคมโลก ประกอบกับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน และความร่ วมมือของอาเซียน +3 ซึ่งมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยทังสามประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก
ทังในเวทีการค้าโลกและในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี
โรงเรียนสารวิทยาได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญจึงได้เปิดแผนการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเข้มข้นขึน นับตังแต่ปีการศึกษา 2554
จนถึงปัจจุบัน และได้จัดท้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้น ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทางด้านภาษาต่างประเทศที่สองให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาเกาหลี
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านครูและผู้เชี่ยวชาญในการจัดการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
พัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทุกองค์ประกอบทังด้านนักเรีย น ครู สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความ สามารถในการแสวงหาความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน รวมทังสอดคล้องกับกลยุทธ์
สพฐ., สพม.2, ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน ซึ่งจากการด้าเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
ได้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อ การเรี ย นการสอน และการสอบวั ด ระดั บ ทางภาษาเกาหลี
ตามมาตรฐานที่สาธารณรัฐเกาหลีก้าหนดอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้นมีทักษะการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
ที่ถูกต้อง ทังการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทังพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและระดับสากล
2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้นได้พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการน้าภาษา
เกาหลีไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน รวมถึงการต่อยอดในการใช้ภาษาเกาหลีประกอบอาชีพในอนาคต
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเกาหลีและสื่อการเรียนการสอนทีม่ ีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน 100 คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู
จ้านวน 3 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกต้อง สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในระดับที่ใช้
ในชีวิตประจ้าวันได้ และมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีที่เป็นมาตรฐานสากล (TOPIK) อย่างน้อยระดับ 2
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวสุณสิ า สอาดศรี 2. นายสัชฌุกร แก้วช่วย
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
จัดซื้อจัดทำหนังสื อเรี ยนและ
1 ต.ค.61
ครู สุณิสำ
100,000
แบบฝึ กหัด
ถึง 30 ก.ย.62
ครู สชั ฌุกร
จัดซื้อสื่ อวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร 1 ต.ค.61
ครู สุณิสำ
20,000
ถึง 30 ก.ย.62
ครู สชั ฌุกร
เรี ยนกำรสอน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริ มภำษำและ
วัฒนธรรมเกำหลี
สมัครสอบวัดระดับภำษำเกำหลี
TOPIK
ติวสอบวัดระดับภำษำเกำหลี TOPIK
ค่ำยภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
กำรแข่งขันทักษะภำษำและ
วัฒนธรรมเกำหลี

ระยะเวลา
ดาเนินการ

32,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร

1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62

72,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร

1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62
1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62
1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62

1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62
จัดทำเอกสำรประกอบกำรทำงำนครู 1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62
ชำวเกำหลี

พัฒนำปรับปรุ ง-ซ่อมแซม
ห้องศูนย์กำรเรี ยนรู ้ภำษำเกำหลี
จัดซื้ออุปกรณ์วสั ดุ-ครุ ภณั ฑ์
ห้องศูนย์กำรเรี ยนรู ้ภำษำเกำหลี
ต้อนรับบุคลำกรภำยนอก
อบรมภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
ณ ประเทศเกำหลีใต้

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62

ค่ำจ้ำงครู ชำวเกำหลี

พัฒนำบุคลำกร

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา

1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62
1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62
1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62
1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62
1 ต.ค.61
ถึง 30 ก.ย.62

รวมทั้งสิ้น
8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
- ประชุมชีแจง วางแผนการในแต่ละกิจกรรม
- เขียนโครงการ
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ

20,000
130,000
7,000
205,000
12,000
20,000
30,000
50,000
10,000

708,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
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8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
- แต่งตังผู้รับผิดชอบ
- ด้าเนินการตามโครงการที่ได้ขออนุมัติ
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
จัดซือจัดท้าหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด
จัดซือสื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
กิจกรรมส่งเสริมภาษา
และวัฒนธรรมเกาหลี
สมัครสอบวัดระดับภาษา
เกาหลี TOPIK
ติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
TOPIK
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี
การแข่งขันทักษะภาษา
และวัฒนธรรมเกาหลี
ค่าจ้างครูชาวเกาหลี
จัดท้าเอกสารประกอบ
การท้างานครูชาวเกาหลี
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาปรับปรุง-ซ่อมแซม
ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาเกาหลี
จัดซืออุปกรณ์วัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์
ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาเกาหลี
ต้อนรับบุคลากรภายนอก

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

การส้ารวจ

แบบประเมิน

การส้ารวจ

แบบประเมิน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การทดสอบ

แบบทดสอบ
แบบประเมิน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การทดสอบ

แบบทดสอบ
ผลการแข่งขัน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การทดสอบ การนิเทศการสอน

แบบประเมิน

ห้องเรียนมีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอน

การส้ารวจ

แบบประเมิน

ห้องเรียนมีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอน

การส้ารวจ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้หนังสือ
เรียนและแบบฝึกหัด
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อ
ในการเรียนรู้
นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึน
นักเรียนร้อยละ 100 ได้สมัครสอบ
วัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK
นักเรียนร้อยละ 80 สอบผ่าน
อย่างน้อยระดับ 2
นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึน
นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึน/ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ครูเกาหลีสามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามหลักสูตร
ครูเกาหลีได้รับเอกสาร
ประกอบการท้างาน และวีซ่า
ครูผสู้ อนได้รับความรู้ใหม่
มาประยุกต์พัฒนาการจัดการสอน

นักเรียนได้รับความรู้ใหม่
นอกเหนือจากครูในโรงเรียน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

แบบประเมิน
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กิจกรรม
อบรมภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี ณ ประเทศเกาหลีใต้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหลากหลายรูปแบบ รวมทังมีการวัดผล
และประเมินผลกิจกรรม และศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) เพื่อให้นักเรียนมีผลสอบที่สูงขึน น้าไปใช้ประกอบในการสมัคร
ทุนการศึกษา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกต้อง ทังการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทังพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและระดับสากล
2. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการน้าภาษาเกาหลีไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน รวมถึงการต่อยอด
ในการใช้ภาษาเกาหลีประกอบอาชีพในอนาคต
3. นักเรียนได้ใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเกาหลีและสื่อประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
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10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุณสิ า สอาดศรี)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ สภานนท์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ ............................................................ผูต้ รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย์ สามเชียง)
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ ......................................................... ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุม่ บริหารวิชาการ
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ)
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผู้อานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาญี่ปุ่น
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา้ ทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขันพืนฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเป็นผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผูม้ คี ุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและต่างประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1, 3
1. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะในโลกยุคปัจจุบันภาษาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการแสวงหา
ความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนันการที่นักเรียนจะเรียนภาษาที่ 2 ได้ดีนักเรียนต้องได้รับการ
ฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆทางด้านการเรียนรู้ เช่นทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี
จะท้าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทัง 4 ด้านอย่างครบถ้วน และสามารถน้าความรู้ ทักษะที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ
นักเรียนยังมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ในทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักเรียนรัก และเห็นความส้าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อสารได้ในระดับ
สากล
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศสูงขึน
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2.4 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
2.5 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน
112
คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู
จ้านวน
3
คน  อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
3.2.1 นักเรียนรัก และเห็นความส้าคัญของการเรียนภาษาต่างญี่ปุ่น
3.2.2 นักเรียนได้มโี อกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อสารได้ในระดับสากล
3.2.3 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นสูงขึน
3.2.4 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
3.2.5 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูเดียร์ สุขเพ็ชรี
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
1.การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาญี่ปุ่น
ธ.ค. 61
3,000
ครู อจั ฉราภรณ์
2.ติวสอบวัดระดับความรู ้ภาษาญี่ปุ่น

2 ธ.ค. 61, 7
ก.ค. 62
ส.ค. 62

3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
(ภายในและภายนอก)
4.กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น
มิ.ย. 62
(ตามความสมัครใจของนักเรียน)
5.กิจกรรมวันทานาบาตะและนิทรรศการ
4 ก.ค. 62
วิชาการภาษาญี่ปุ่น
6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยส.ค. 62
ญี่ปุ่น
7.การสอบชิงทุนเยาวชนแลกเปลี่ยนไทยส.ค. 62
ญี่ปุ่น
8.จ้างครู ชาวต่างชาติ
พ.ค.- ส.ค. 62
9.จัดทาเอกสารการทางานของชาวต่างชาติ พ.ค.- ส.ค. 62
10.ปรับปรุ งห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
พ.ย. 62
11.จัดซื้อหมึกและกระดาษ
1 ต.ค.61- 30
ก.ย.62

3,000

ครู อจั ฉราภรณ์
ครู เดียร์

15,000
15,000
5,000
360,000
7,000
5,000
5,000

ครู เดียร์
ครู อจั ฉราภรณ์
ครู เดียร์
ครู อจั ฉราภรณ์
ครู เดียร์
ครู อจั ฉราภรณ์
ครู เดียร์
ครู อจั ฉราภรณ์
ครู เดียร์
ครู เดียร์
ครู เดียร์
ครู เดียร์

หน้า 145
งาน/โครงการ/กิจกรรม

12.จัดซื้อและซ่อมวัสดุภณั ฑ์ในสานักงาน
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

1 ต.ค.61- 30
ก.ย.62
5,000

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
10,000
ครู เดียร์
423,000

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. จัดกลุ่มประชุมเพื่อปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข
2. จัดท้าแบบสอบถามนักเรียนและผูป้ กครอง
3. ติดต่อประสานงานกับบริษัทหรือหน่วยงานที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติ
4. จัดหาอาจารย์สอนภาษาญีป่ ุ่น
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. ด้าเนินการจ้างสอนโดยขอเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปนุ่
2. ร่วมกันจัดท้าเอกสารการติวระหว่างอาจารย์ผสู้ อนกับชาวญี่ปุ่น
3. จัดกิจกรรมตามแผนด้าเนินการร่วมกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
(ร้อยละหรือจ้านวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1.การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการ การประเมิน
ภาษาญี่ปุ่น
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมาก
2.ติวสอบวัดระดับความรู้
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการ การประเมิน
ภาษาญี่ปุ่น
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมาก
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการ การประเมิน
ภาษาญี่ปุ่น
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
4.กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น
ร้อยละ90ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประเมิน
(ตามความสมัครใจของ
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
นักเรียน)
เจ้าของภาษา,แหล่งเรียนรู้ที่กลุ่มสารฯจัด
ขึนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข และ
มีความสามารถในระดับสากล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมิน
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)
การประเมิน

5.กิจกรรมวันทานาบาตะและ ร้อยละ90ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
นิทรรศการวิชาการภาษาญี่ปุ่น ได้รับความรู้และตระหนักถึงความส้าคัญ
ของส้าคัญต่างๆประเทศ
6.กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ร้อยละ90ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประเมิน
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา,แหล่งเรียนรู้ที่กลุ่มสารฯจัด
ขึนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข และ
มีความสามารถในระดับสากล
7.การสอบชิงทุนเยาวชน
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการ การประเมิน
แลกเปลีย่ นไทย-ญี่ปุ่น
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมาก

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมิน

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ รวมทังมีการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมและ
ศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศให้มากมาย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถมากขึนจากประสบการณ์ตรง
9.2 นักเรียนได้รับชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ น้ามาสูต่ ัวนักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติ
9.3 นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาครบถ้วน
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10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ..............................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายเดียร์ สุขเพ็ชรี)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ สภานนท์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

ลงชื่อ ........................................................... ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุม่ บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต้ รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย์ สามเชียง)
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ)
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผู้อานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาฝรั่งเศส
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา้ ทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขันพืนฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศ และต่างประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (1), (2)
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1, 3.2, 3.3
1. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเป็ นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการ
แสวงหาความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และประเทศชาติ การเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่นักเรียน
ควรได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ เช่นทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี จะท้าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน
ทักษะอย่างครบถ้วน และสามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี นักเรียนยังมีโอกาสได้แสดงออกซึ่ง
ความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส้าคัญและมีเจตคติทดี่ ีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส
2.3 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส จากเจ้าของภาษา
2.4 เพือ่ สนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน 109 คน  ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู
จ้านวน
1 คน  อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
3.2.1 นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส และน้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
ภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถน้าชื่อเสียงมาสูต่ นเอง โรงเรียน และประเทศชาติได้
3.2.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในภาษาฝรั่งเศส
3.2.3 นักเรียนเห็นความส้าคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการและกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
1. ค่าจ้างครู ต่างชาติภาษาฝรั่งเศส
ต.ค.61163,200
ครู ธญ
ั ธร
ก.ย.62
2. กิจกรรมติว PAT ภาษาฝรั่งเศส
พ.ย.61
10,000
ครู ธญ
ั ธร
3. กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษา
15-16 ธ.ค.
10,000
ครู ธญ
ั ธร
ฝรั่งเศส (Delf)
61
4. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส 26 ม.ค.62
3,000
ครู ธญ
ั ธร
5. กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
28-30 มิ.ย.
ครู ธญ
ั ธร
ฝรั่งเศส
62
6. กิจกรรมวันรักภาษาฝรั่งเศส
18 ก.ค.62
10,000
ครู ธญ
ั ธร
7. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา
ก.ย.62
2,000
ครู ธญ
ั ธร
ฝรั่งเศส (ภายนอก)
8. อบรมพัฒนาบุคลากร
ต.ค.615,000
ก.ย.62
9. ค่าซื้อเครื่ องปริ้ นเตอร์
ธ.ค.61
5,000
ครู ธญ
ั ธร
10. ค่าหมึกและกระดาษ
1 ต.ค.612,000
ครู ธญ
ั ธร
30 ก.ย.62
รวมทั้งสิ้น
211,200
8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข
2. เขียนโครงการ
3. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
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8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. ประชุมก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ด้าเนินการจ้างสอนครูชาวต่างชาติวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยขอเงินงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง
3. ด้าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาด้าเนินการ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษา
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/
(ร้อยละหรือจ้านวน)
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
1. ค่าจ้างครูต่างชาติภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 92 ของนักเรียนมีความสามารถ
การประเมิน
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
2. กิจกรรมติว PAT ภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
การทดสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษา ร้ อ ยละ 93 ของนั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละ
การทดสอบ
ฝรั่งเศส (DELF)
ทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร มีความเป็น
เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง
มาตรฐานสากล
4. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษา
ร้ อ ยละ 93 ของนั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละ
การทดสอบ
ฝรั่งเศส
ทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร มีความเป็น
เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง
มาตรฐานสากล
5. กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส
ร้ อ ยละ 96 ของนั ก เรี ย นได้ รั บ การ
การประเมิน
ส่งเสริ มและพัฒ นาคุ ณลั กษณะตามอั ต
ลักษณ์โรงเรียน
6. กิจกรรมวันรักภาษาฝรั่งเศส
ร้ อ ยละ 96 ของนั ก เรี ย นได้ รั บ การ
การประเมิน
ส่งเสริ มและพัฒ นาคุ ณลั กษณะตามอั ต
ลักษณ์โรงเรียน
7. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ร้อยละ92 ของนักเรียนมีความสามารถ
การประเมิน
ภาษาฝรั่งเศส (ภายนอก)
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
8. อบรมพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 95 ครูผู้สอนได้รับความรู้ใหม่มา
การประเมิน
ประยุกต์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
9. กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์
ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา การสอบถามความคิดเห็น
(ค่าซือเครื่องปรินเตอร์)
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
10. ค่าหมีกและกระดาษ
ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา การสอบถามความคิดเห็น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบทดสอบ

แบบประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
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8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถทางการเรียนภาษาฝรั่งเศส
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสสูงขึน
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของนักเรียนทังโรงเรียนสูงยิ่งขึน
4. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของนักเรียน ใช้กิจกรรมทางภาษาหลากหลายรูปแบบ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงขึน
3. นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาฝรั่งเศสอย่างครบถ้วน
10. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ..........................................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ สภานนท์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุม่ บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต้ รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย์ สามเชียง)
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ ................................................................
(นางสาวอารีรตั น์ พูลเจริญ)
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผู้อานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ ....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ โครงการหองเรียนพิเศษ (อังกฤษ-เทคโนโลยี)
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดีและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 1
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 ดานคุณภาพผูเ รียน ประเด็นที่พิจารณา ขอที่ 1.1 ขอที่ 1.2
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นที่พิจารณา ขอที่ 1, 2 ,3 , 4
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นที่พิจารณา ขอที่ 1, 2 ,3
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโครงการหองเรียนพิเศษ มุงเนนใหจัดการเรียนรูด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในสังคมโลก ปจจุบันและอนาคต
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการทํางานในอาชีพตางๆ ผลผลิตตางๆที่มนุษยไดใชเพื่อ
อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานีล้ วนเปนผลของความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานความคิดสรางสรรค
ชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะในการคนหาความรู มี
ความสามารถในการแกปญ
 หา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการหองเรียนพิเศษ
(อังกฤษ-เทคโนโลยี)
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภ ายนอกและอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกที่มี
ชื่อเสียง
2.2 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถ เกิดการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพเกิด และมีเจตคติที่ดตี อวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.3 เพื่อใหนักเรียนมีหองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียนหองเรียนพิเศษ (อังกฤษ-เทคโนโลยี) ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 จํานวน 131 คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษไดอยางยั่งยืน นําไปศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
ไดอยางตอเนื่องและมีความเปนสากล
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
5. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมบริหาร 4 กลุม
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
เงิน
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุน เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
รายหัว
1. การจัดสอนเพิม่ พูนประสบการณ
ต.ค.2561190,000
ครูพงษศักดิ์
ก.ย.2562
2. กิจกรรมคายอาสาเทคโนโลยี
ส.ค.2562ครูพงษศักดิ์
ก.ย.2562
3. คาจางครู
ต.ค.2561200,000
ครูพงษศักดิ์
ก.ย.2562
390,000
รวมทั้งสิ้น
8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. จัดประชุมกลุมเพือ่ ปรึกษา เกี่ยวกับปญหาที่พบในปกอนและแนวทางแกไข
2. เขียนโครงการ
3. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1.ประชุมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2.ดําเนินการจางวิทยากร โดยใชงบประมาณสนับสนุนจากผูปกครอง
3.ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนตางๆ ตามระยะเวลาดําเนินการ เพื่อสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1. การจัดสอนเพิม่ พูนประสบการณ
2. กิจกรรมคายอาสาเทคโนโลยี
3. คาจางครู

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
- นักเรียนรอยละ 100 ได
ไดความรูเ พิ่มขึ้น
-นักเรียนรอยละ 100 ไดเรียนรู
ประสบการณภายนอกสถานที่
รอยละ 100 จางครูที่มี
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
เครื่องมือวัดและประเมินผล
สัมภาษณ/วิจัย/อื่นๆ)
ใหนักเรียนทําแบบประเมิน - แบบประเมินการสอน
การสอนของวิทยากร
ของวิทยากร
ใหนักเรียนทําแบบประเมิน -แบบประเมินกิจกรรม
กิจกรรมคายเทคโนโลยี

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไปโดย
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหองเรียนพิเศษเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหองเรียนพิเศษตามโครงการฯ แลวทําการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับสภาพปญหาที่พบพรอมทัง้ หาแนวทางแกไข อีกทั้งทําการวางแผนการจัดทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของโครงการฯ
อยางมีประสิทธิผล
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียนเกิดการเรียนรูจ ากแหลงเรียนรูภ ายนอกและอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงสูงขึ้น
9.2 นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ และมีเจตคติทดี่ ีตอวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.3 นักเรียนมีหองเรียนที่มคี ุณภาพ
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10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นายพงษศักดิ์ บัวหุง)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นายพงษศักดิ์ บัวหุง)
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษเทคโนโลยี

ลงชื่อ ......................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .............................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อ โครงการหองเรียน STEM (STEM Education)
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
ขอที่ 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 3 นักเรียนเปนผูมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหา)
ขอที่ 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่ พัฒนาสูความเปนเลิศ
ในระดับประเทศและตางประเทศ
ขอที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ
ขอที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมสี มรรถนะ ในการปฏิบัตหิ นาที่ การวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1 และ 1.2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1, 2 และ 3
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1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหผูเรียนเปนผูมีความรูและมีจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและการเปนพลเมืองโลกรวมทั้งเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูเรียนและตั้งอยูบนพื้นฐานความ
เชื่อที่วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ
จากหลักการศึกษาตามพ.ร.บ.แหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แ กไขเพิ่มเติม 2545 ดังนี้มาตรา 8(2) ใหสังคมมีสวนรวมจั ด
การศึกษาและ(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องโดยมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมาตรา24(5) สถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ
ตองสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ
รอบรูรวมทั้งสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูเรียนและผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆและมาตรา 30 ใหสถานศึกษาตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการใหจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตรวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสูสากลและจากการดําเนินงานโครงการหองเรียนบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรวิศวกรรมศาสตรและ
คอมพิวเตอรตามรูปแบบSTEM (STEM Education ) สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมใหมๆที่ใช
วิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเปนพื้นฐานสนับสนุนครูในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหการลงมือปฏิบัติการทํางานรวมกันเปนทีมและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง
โรงเรียนสารวิทยาตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดมีการจัดตั้งโครงการหองเรียนSTEM (STEM Education) ซึ่งจัดใหมี
การบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรวิศวกรรมศาสตรและคอมพิวเตอรเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณหลักการและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทยความตองการที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถดานกระบวนการคิดที่เปนระบบมีเหตุผลรักการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเองรูจัดคิดวิเคราะหสังเคราะหแสวงหาความรู
และแกปญหาดวยตนเองและมีทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค
2.1สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมใหมๆที่ใชวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวน
การออกแบบเชิงวิศวกรรมเปนพื้นฐาน
2.2เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันเปนหมูคณะโดยใหผเู รียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากทีส่ ดุ
2.3 เพื่อสนับสนุนครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหการลงมือปฏิบัติการทํางาน
รวมกันเปนทีมและแสวงหาความรูเ พื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน จํานวน 36 คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู จํานวน 15 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในโครงการไดเรียนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เปนพื้นฐาน
2. นักเรียนทํางานรวมกันเปนหมูค ณะโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
3. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การลงมือปฏิบัติ การทํางานรวมกันเปนทีม
และแสวงหาความรูเ พื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
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6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารทั่วไป กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
1.STEM One Day trip
1 ต.ค.61 –
ครู พฒั ตวรรณ
40,000
30 ก.ย. 62
2.จัดซื้ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีหอ้ งเรี ยน 1 ต.ค.61 –
ครู พฒั ตวรรณ
57,500
STEM
30 ก.ย. 62
รวมทั้งสิ้น
97,500
8.วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ทําแผนพัฒนาคุณภาพของครูอยางตอเนื่องโดยมอบหมายใหทุกกลุมสาระการเรียนรูน ําไปดําเนินการ
2. จัดทําแผนในการดําเนินการ
3. เสนอโครงการ และแผนยุทธศาสตรเพื่อขออนุมัติ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. จัดประชุมใหความรู ความเขาใจ ในนโยบายโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
2. ตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
3. กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
4. การจัดการเรียนรูเ รื่องสะเต็มศึกษา
5. ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด
6. ติดตามและประเมินผลการทําโครงการ
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
เครื่องมือวัดและประเมินผล
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1. STEM One Day trip นักเรียนและครูรอยละ 87
-สังเกตพฤติกรรม
-แบบสังเกตพฤติกรรม
เรียนรูแหลงเรียนรูภ ายนอกเกี่ยว -ประเมินโครงงาน
-แบบประเมินโครงงาน
การจัดการเรียนรูในรูปแบบ
- นิเทศติดตาม/สัมภาษณ
-แบบนิเทศติดตาม/สัมภาษณ
STEM
2.จัดซื้ออุปกรณสื่อ
นักเรียนและครูรอยละ 85
-สังเกตพฤติกรรม
-แบบสังเกตพฤติกรรม
เทคโนโลยีหองเรียนSTEM ใชอุปกรณและสื่อเทคโนโลยีใน -ประเมินโครงงาน
-แบบประเมินโครงงาน
การจัดการเรียนรูในหองเรียน
- นิเทศติดตาม/สัมภาษณ
-แบบนิเทศติดตาม/สัมภาษณ
STEM
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8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไปโดยนํากิจกรรม
นี้ไ ปเสริ มหลั กสู ต รการจั ด การเรี ย นรู ใ นรายวิ ชาต า งๆของโรงเรี ยนที่ มีค วามหลากหลาย ผา นกิจ กรรมการเรี ย นรู ที่ เข ม ขน และ
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะดานตางๆของนักเรียนและเปนการเตรียมความพรอมในการเปน
เยาวชนที่ดีมีความรู
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีทักษะในวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ การออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร
2. นักเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ การออกแบบเชิง
วิศวกรรมศาสตรสามารถแขงขันในระดับชาติหรือสามารถเรียนตอในระดับอุดมศึกษาไดเปนอยางดี
3. พัฒนาครูผูสอนกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหมีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในการจัดการเรียนรูตามแนวทาง STEM
10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ)
แผนงานกลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ ....................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการหองเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies)
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
ขอที่ 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 3 นักเรียนเปนผูมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหา)
ขอที่ 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่ พัฒนาสูความเปนเลิศ
ในระดับประเทศและตางประเทศ
ขอที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ
ขอที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมสี มรรถนะ ในการปฏิบัตหิ นาที่ การวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1 และ 1.2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1, 2 และ 3
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1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหผูเรียนเปนผูมีความรูและมีจิตสํานึกในความเปนพลเมือง
ไทยและการเปนพลเมืองโลก รวมทั้งเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูเรียนและตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ
จากหลักการศึกษาตามพ.ร.บ.แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 2545 ดังนี้ มาตรา 8(2) ใหสังคมมีสวนรวมจัดการศึกษา
และ(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา24(5) สถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของตองสงเสริมสนับสนุนให
ผูสอนจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใช
กระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูเรียนและผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิ ทยาการ ประเภทต างๆ และมาตรา 30 ให สถานศึ กษาต องพั ฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการใหจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ดวยภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู สากล และจาก
การดําเนินงานโครงการหองเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ คอมพิวเตอร ตามรูปแบบ EIS (English for
Integrated Studies) นอกจากจะสงผลใหผูเรียนสามารถแสดงออก ซึ่งทักษะการใชภาษาอังกฤษไดอยางดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรคณิตศาสตรภาษาอังกฤษ สูงขึ้นอยางชัดเจนแลว ผูสอนที่ไมเคยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนมากอน สามารถใช
ภาษาอังกฤษสื่อสารและสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสารวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดมีการจัดตั้งโครงการหองเรียน EIS (English Integrated Studies) ซึ่งจัด
ใหมีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษใชตําราภาษาอังกฤษสอนโดยครูไทยตามโมเดล EIS
(English for Integrated Studies) เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณหลักการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทยความตองการที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและมีทักษะที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมนักเรียนไดเรียนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษใชตําราภาษาอังกฤษสอนโดยครู
ไทยตามโมเดลของ EIS และสงเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรใหเปนสากล
2.2 เพื่อสนับสนุนนักเรียนใหมคี วามรูค วามสามารถและทักษะในวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
ที่สามารถแขงขันในระดับนานาชาติได
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน 77
คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน 20
คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนในโครงการไดเรียนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรที่เปนภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพและ
เปนสากล มีความรอบรูมีความสามารถและทักษะการใชภาษาอังกฤษในระดับสากล ผูบริหารและครูที่รวมโครงการบริหาร
โครงการและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรพิมล จงรักวิทย
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมบริหารวิชาการ กลุม บริหารทั่วไป กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
1. พัฒนาครู
1 ต.ค. 60–
30 ก.ย. 61
2. สอนเสริ มศักยภาพคณิ ตศาสตร์
1 ต.ค. 60–
30 ก.ย. 61
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3. อบรมนักเรี ยนเพิ่มศักยภาพด้าน
วิชาการณ สถาบันอุดมศึกษา
4. ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
5. จัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี สื่ อทันสมัย
และเพิ่มเติม
6. แข่งขันภายนอก
7 ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ต่างประเทศ

เงินอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

35,000

ครู พรพิมล

80,000

ครู พรพิมล

1 ต.ค. 60–
30 ก.ย. 61

80,000

ครู พรพิมล

1 ต.ค. 60–
30 ก.ย. 61
1 ต.ค. 60–
30 ก.ย. 61

250,000

ครู พรพิมล

60,000

ครู พรพิมล

1 ต.ค. 60–
30 ก.ย. 61
1 ต.ค. 60–
30 ก.ย. 61

34,000

ครู พรพิมล

231,000

ครู พรพิมล

รวมทั้งสิ้น
8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมวางแผนและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
2. สํารวจความพรอมบุคลากร สถานที่ สื่อการสอน หลักสูตรและผูม สี วนเกี่ยวของ
3. โรงเรียนจัดสงครูผสู อนใน 3 วิชาในระดับชั้นที่กําหนดคือ ครูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
4. เสนอโครงการตอกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. แตงตั้งกรรมการดําเนินงาน
2. ประกาศรับนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑของโรงเรียน
3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการตามโมเดล EIS
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
อื่นๆ)
1. พัฒนาครู
ครูเขารวมรอยละ 100
นิเทศ/สอบถาม

770,000

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบนิเทศติดตาม/
แบบสอบถาม
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กิจกรรม
2. สอนเสริมศักยภาพคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
3. อบรมนักเรียนเพิ่มศักยภาพดาน
วิชาการ ณ สถาบันอุดมศึกษา
4. ศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก
5. จัดซื้ออุปกรณ สารเคมี สื่อ
ทันสมัยและเพิ่มเติม
6. คายพัฒนาศักยภาพ
7. ศึกษาแหลงเรียนรูตางประเทศ

นักเรียนเขารวมรอยละ 80

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/วิจยั /
อื่นๆ)
นิเทศ/สอบถาม

นักเรียนเขารวมรอยละ 100

สอบถาม

แบบนิเทศติดตาม/
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

นักเรียนเขารวมรอยละ 100
ครูและนักเรียนทุกคนไดใชใน
การจัดการเรียนการสอน
ครูและนักเรียนทุกคนไดใชใน
การจัดการเรียนการสอน
นักเรียนเขารวมรอยละ 80

สอบถาม
สอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไปโดยนํา
กิจกรรมนีไ้ ปเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรูในรายวิชาตางๆของโรงเรียนที่มีความหลากหลาย ผานกิจกรรมการเรียนรูที่เขมขนและ
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะดานตางๆของนักเรียนและเปนการเตรียมความพรอมในการเปน
เยาวชนที่ดีมีความรู
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่ใชในวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
2. นักเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรเปนสากล
สามารถแขงขันในระดับนานาชาติหรือสามารถเรียนตอในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรอื่นที่เปนสากลไดเปน
อยางดี
3. พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหมีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในการจัดการเรียนรูตามแนวทาง EIS อยางเปนสากล
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10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพรพิมล จงรักวิทย)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ)
แผนงานกลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารงานบุคคล
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม 12 ประการ
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 4 สงเสริมใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 3 นักเรียนเปนผูมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหา)
ขอที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเปนไทยและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก(เปนเลิศทางวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,ล้ําหนาทางความคิด,ผลิตงานอยางสรางสรรค)
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที1่ คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.2
1. หลักการและเหตุผล
ในโลกยุคโลกาภิวตั นที่สื่อเทคโนโลยีตางๆ มีอิทธิพลตอการดํารงชีวติ ทําใหวัยรุนสวนใหญมีพฤติกรรมกรรมเลียนแบบและ
บางครั้งรับวัฒนธรรมที่ผิดๆมาใช สงผลกระทบทั้งตอตนเองและสังคม เพื่อเปนการปองปรามมิใหเกิดปญหาตางๆจําเปนอยางยิ่งที่
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนตองรวมมือกันสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงใหนักเรียนเห็นความสําคัญ ดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย และจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามใหอยูส บื ไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย รู เขาใจและปฏิบตั ิตนเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2.2 เพื่อสนับสนุน ใหนักเรียนรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรักโรงเรียนไดเรียนรูและเขาใจรูปแบบของ
ประชาธิปไตยสนับสนุนใหนักเรียนปฏิบัติบทบาทของการเปนผูนําและผูต ามที่ดโี ดยไดปฏิบัติจริงในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียน
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2.3 เพื่อสรางการรับรู กระตุนจิตสํานึก มีความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เสริมสรางใหนักเรียนมีสวนรวมในการรณรงค เผยแพรความรูและเชิญชวนใหผูอื่นประพฤติปฏิบัตติ ามคานิยมหลักของไทย
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน 2,731 คน  ผูปกครอง จํานวน ..............คน
 ครู
จํานวน 140 คน  อื่นๆ โปรดระบุ ……………….คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคมีความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตนเปนผูนําและ
ผูตามไดดีตามรูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน มีความรูความเขาใจสามารถรณรงคและเชิญชวนใหผูอื่นปฏิบัติตามคานิยม
หลักของไทย
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพงษศักดิ์ บัวหุง
6.หนวยงานที่เกี่ยวของ วัดบางบัว,วัดพระศรีฯ,กลุมบริหารงบประมาณ,กลุมบริหารวิชาการ,กลุมบริหารทั่วไป,หัวหนาคณะสี,
หัวหนาระดับ,หัวหนากลุมสาระ
7.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
เงิน
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา อื่นๆ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.กิจกรรมหน้าเสาธง
ต.ค. 61 หัวหน้าคณะสี
ก.ย. 62
หัวหน้าระดับ
2.กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
ต.ค. 61 ครู ณฐั พล
ก.ย.62
3.กิจกรรมขวดนี้มีคุณค่า
ต.ค.61 หัวหน้าคณะสี
ก.ย. 62
4.กิจกรรมทัศนศึกษา
ต.ค.61 หัวหน้าระดับ
ก.ย. 62
5.กิจกรรมคนดีศรี หอ้ งเรี ยน
ก.ย.61,
หัวหน้าระดับ
ก.พ. 62
6.กิจกรรมวันลอยกระทง
พ.ย. 61
10,000
หัวหน้าคณะสี
7.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ธ.ค. 61
25,000
หัวหน้าระดับ
8.กิจกรรมวันเด็ก
ม.ค. 62
20,000
หัวหน้าคณะสี
หัวหน้าระดับ
9.กิจกรรมคนดีศรี สาละ
ก.พ.62
หัวหน้าระดับ
10.กิจกรรมเพชรสาละ
ก.พ.62
หัวหน้าระดับ
11.กิจกรรมรับน้องหน้าโรงเรี ยนวันเปิ ด พ.ค. 62
5,000
หัวหน้าคณะสี
เทอม
หัวหน้าระดับ
0

0
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

12.กิจกรรมวันไหว้ครู
13.กิจกรรมทอดผ้าป่ าเพี่อการศึกษา
14.กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ 10
15.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
16.กิจกรรมจิตอาสา (บริ จาคโลหิต)

ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
มิ.ย. 62
10,000
1 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62
11 ส.ค.62
มค.62,
กค.62

เงิน
อื่นๆ

10,000
25,000
5,000

รวม
110,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
18 ก.พ.62
8,000
-วันมาฆบูชา
17 พ.ค.62
8,000
-วันวิสาขบูชา
8 ก.ค. 62
10,000
-วันอาสาฬหบูชา
-วันเข้าพรรษา
9 ก.ค. 62
10,000
2.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
พ.ค.612,000
ก.ค. 61
3.กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันพระ
วันพระ
10,000
รวม
48,000
รวมทั้งสิ้น
158,000
8.วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
8.1.1. วางแผนการปฏิบัติงาน
8.1.2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
8.1.3. กําหนดแนวปฏิบัติการทํางานเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
และคานิยม 12 ประการ
8.1.4. ประสานงานกับบุคคลภายนอก(กรณีอบรม)
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
8.2.1. เสนอโครงการและจัดทําคูม ือ จัดเตรียมเอกสาร
งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมหนาเสาธงเนนความรับผิดชอบการเรียนและความประพฤติ
- กิจกรรมคนดี ศรีหองเรียน
- กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมวันไหวครู

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าระดับ
หัวหน้าคณะสี
หัวหน้าระดับ
หัวหน้าระดับ
หัวหน้าระดับ
ครู วภิ า

ครู จุฑามาศ

ครู ธีระวัฒน์
ครู จุฑามาศ
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- กิจกรรมรับนองหนาโรงเรียน
- กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมจิตอาสา (บริจาคโลหิต)
งานการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
- กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ 10
- กิจกรรมวันแมแหงชาติ
- กิจกรรมวันพอแหงชาติ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมทอดผาปาเพื่อการศึกษา
งานขอมูลสารสนเทศ
- ขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆ และกิจการนักเรียน
- การติดตามและประเมินผล รวบรวมขอมูลเพื่อการบริหารและการรายงาน
8.2.2. ดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ
8.3 การติดตามและประเมินผล(C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
กลุมบริหารงานบุคคล
1.กิจกรรมหนาเสาธง
นักเรียนรอยละ 90 มาทันเวลาทํา
สํารวจ
กิจกรรมหนาเสาธง
2.กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
นักเรียนรอยละ 100 รวมกิจกรรม
สอบถาม
ธนาคารคุณธรรม
3.กิจกรรมขวดนีม้ ีคุณคา
นักเรียนรอยละ 90 มีสวนรวมในกิจกรรม สํารวจ
ขวดนี้มีคุณคา
4.กิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียนรอยละ 95 เขารวมกิจกรรมทัศน สํารวจ
ศึกษา
5.กิจกรรมคนดีศรีหองเรียน
รอยละ90ของนักเรียนทีร่ ับเกียรติบัตรมี สอบถาม
ความภาคภูมิใจและตั้งใจประพฤติตนที่ดี
อยางตอเนื่อง
นักเรียนรอยละ 95 เขารวมกิจกรรม
สอบถาม
6.กิจกรรมวันลอยกระทง
วันลอยกระทง
7.กิจกรรมวันพอแหงชาติ
นักเรียนรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมวัน สํารวจ
พอและตระหนักถึงพระคุณพอ
8.กิจกรรมวันเด็ก
นักเรียนรอยละ100 เขารวมกิจกรรม
สํารวจ
วันเด็ก
9.กิจกรรมคนดีศรีสาละ
รอยละ90ของนักเรียนทีร่ ับเกียรติบัตรมี สอบถาม
ความภาคภูมิใจและตั้งใจประพฤติตนที่ดี

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสํารวจ
แบบสอบถาม
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสํารวจ
แบบสํารวจ
แบบสอบถาม
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กิจกรรม

10.กิจกรรมเพชรสาละ

11.กิจกรรมรับนองหนาโรงเรียน
วันเปดเทอม
12.กิจกรรมวันไหวครู
13.กิจกรรมทอดผาปาเพี่อ
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
อยางตอเนื่อง
รอยละ100ของนักเรียนที่รับเกียรติบัตรมี
ความภาคภูมิใจและตั้งใจประพฤติตนที่ดี
อยางตอเนื่อง
รอยละ 90 ของครู ผูปกครองและ
นักเรียน พึงพอใจกิจกรรมรับนองหนา
โรงเรียน
นักเรียนรอยละ 100 มีสวนรวมใน
กิจกรรม ไหวครู
นักเรียนรอยละ 100 มีสวนรวมใน
กิจกรรมทอดผาปาเพื่อการศึกษา

14.กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ 10 นักเรียนรอยละ 100 เขารวม
กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ 10
15.กิจกรรมวันแมแหงชาติ
นักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรมวัน
แมแหงชาติ
16.กิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนที่ผานเกณฑการบริจาคโลหิต
(บริจาคโลหิต)
รอยละ 95 เขารวมกิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมวันสําคัญทาง
นักเรียนรอยละ 80มีสวนรวมในกิจกรรม
พระพุทธศาสนา
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
-วันมาฆบูชา
-วันวิสาขบูชา
-วันอาสาฬหบูชา
-วันเขาพรรษา
2.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย รอยละ 80 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย
3.กิจกรรมทําบุญตักบาตร
รอยละ 80 ครูและนักเรียนมีสวนรวมใน
วันพระ
กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันพระ

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สํารวจ

แบบสํารวจ

สอบถาม

แบบสอบถาม

สํารวจ
สํารวจ

แบบสํารวจ
แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

ประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม

แบบประเมินการเขา
รวมกิจกรรม

ประเมินการเขารวมกิจกรรม แบบประเมินการเขา
รวมกิจกรรม
ประเมินการเขารวมกิจกรรม แบบประเมินการเขา
ของนักเรียนและบุคลากรใน รวมกิจกรรม
โรงเรียน

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไปโดย
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเปนพลโลกผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึงประสงคดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค รักและภาคภูมิใจในสถาบัน ปฏิบัตติ นเปนผูนําและผูต ามไดดี
มีความเขาใจและประพฤติปฏิบัตติ นตามคานิยมหลักของคนไทย12ประการ
2. สืบทอดการเผยแผหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนือ่ งในพระพุทธศาสนา
ใหกับผูเรียน ชุมชน สังคมประเทศชาติ
0

10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นายพงษศักดิ์ บัวหุง)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ)
หัวหนางานแผนงานกลุมบริหารบุคคล

ลงชื่อ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นายพงษศักดิ์ บัวหุง)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารงานบุคคล

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ ......................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ  ไมอนุมัติ  อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารงานบุคคล
โครงการการบริหารกิจการนักเรียน
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 4 สงเสริมใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 3 นักเรียนเปนผูมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหา)
ขอที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเปนไทยและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1,1.2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 3.1, 3.2
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นมีภ ารกิ จ สํ าคั ญ คื อ การพั ฒนาผูเ รี ย นให เต็ ม ศั กยภาพ เปน คนดี มี ปญ ญา และมีค วามสุ ข เป นทรั พ ยากรที่
ทรงคุณคาของชาติในอนาคต การบริหารกิจการนักเรียนเปนงานที่เกี่ยวกับนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติในชั้น
เรียน และเกี่ยวของกับนักเรียนตั้งแตนักเรียนเริ่มเขาสูโรงเรียน จนกระทั่งออกไปจากโรงเรียน กิจการนักเรียนเปนงานที่มุงชวยสราง
คุณสมบัติสําคัญที่มุงหวังใหแกนักเรียน สงเสริมการเรียนและชีวิตความเปนอยูของนักเรียนในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดี มีวินัยใน
ตนเอง ใหแตละคนมีความกาวหนา เปนประโยชนแกตนเองและสังคม สถานศึกษาจะตองมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการ
บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับทุกฝายและตองใหความสนใจและเอาใจใสในกิจการนักเรียนไมนอยไปกวางานดานอื่น ๆ
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการเรียนและชีวิตความเปนอยูของนักเรียนในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดีมีความปรกติสุข ใหเรียนรูตามความถนัด
ความสนใจและเต็มศักยภาพ
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและสามารถปกครองตนเองได
2.3 เพื่อสนับสนุนใหฝกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียน พัฒนาความรูความสามารถ สติปญญาของนักเรียนและสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน………2,731……คน  ผูปกครอง จํานวน 2,731 คน
 ครู
จํานวน…………140… คน  อื่นๆ โปรดระบุ ……………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถนําความรูความสามารถจากการเรียนรูในโรงเรียนนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองใน
อนาคต
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพิทักษ ชินสีห
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ วัดพระบาทน้ําพุ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน ม.1
พ.ค. 62
50,000
หัวหน้าระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน ม.4
พ.ค. 62
50,000
หัวหน้าระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมสภานักเรี ยนและ เม.ย. 62
150,000
ครู พิทกั ษ์
สารวัตรนักเรี ยน
ครู ถนอมศักดิ์
กิจกรรมกีฬาภายใน สาละเกมส์
พ.ย.61
271,700
ครู พีระชาติ
หัวหน้าคณะสี 6 สี
หัวหน้าคณะสี 6 คณะสี
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรี ยน ก.พ. 62
5,000
หัวหน้าระดับ 6 ระดับ
และคณะสี
กิจกรรมสภานักเรี ยน
ต.ค.61 10,000
ครู ถนอมศักดิ์
ก.ย. 62
กิจกรรมสารวัตรนักเรี ยน
ต.ค.61 6,000
ครู พิทกั ษ์
ก.ย. 62
กิจกรรมประดับเข็มทองกรรมการ
1 ก.ค. 62
3,000
ครู ถนอมศักดิ์
นักเรี ยน
รวมทั้งสิ้น
274,000
271,700
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8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
8.1.1 จัดทําโครงการและนําเสนอ
8.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
8.1.3 ดําเนินกิจกรรมตางๆใหเปนไปตามปฏิทินปฏิบตั ิงาน
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
8.2.1 เสนอโครงการ
8.2.2 ดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดดังนี้
- กิจกรรมเขาคายอบรมสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนและคณะสี
- กิจกรรมกีฬาภายใน สาละเกมส
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4

3.กิจกรรมเขาคายอบรมสภานักเรียน
และสารวัตรนักเรียน
4.กิจกรรมกีฬาภายใน
สาละเกมส
5.กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนและคณะสี
6.กิจกรรมสภานักเรียน
7.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน
8.กิจกรรมประดับเข็มทองกรรมการ
นักเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
นักเรียนเขาใหมระดับชั้น ม.1
รอยละ 100 มีความรูเรื่องระเบียบ
วินัย
นักเรียนเขาใหมระดับชั้น ม.4
รอยละ 100 มีความรูเรื่องระเบียบ
วินัย
รอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวม
คายอบรมมีภาวะผูนําที่ดี
นักเรียนรอยละ 90 เขารวม
กิจกรรม
นักเรียนรอยละ 90 เขารวม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนและคณะสี
นักเรียนรอยละ 95 มีสวนรวมใน
กิจกรรมทีส่ ภานักเรียนเปนผูนํา
นักเรียนรอยละ 95 มีสวนรวมใน
กิจกรรมทีส่ ารวัตรนักเรียนเปนผูนาํ
รอยละ 100ของนักเรียนที่ไดรับเข็ม
ทองเปนนักเรียนที่ดีชวยกิจกรรม
ของโรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
สอบถาม
แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สํารวจ

แบบสํารวจ
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8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไปโดย
เสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา ใหนักเรียนไดใชเวลาวาง หางไกลสิ่งเสพติด
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนและบุคลากรมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติด รวมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด สื่อลามกและโรคเอดส
จนสามารถเปนโรงเรียนสีขาว ปลอดสารเสพติดทุกชนิด

10.การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นายพิทักษ ชินสีห)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ)
หัวหนาแผนงานของกลุมบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นายพงษศักดิ์ บัวหุง)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารงานบุคคล
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริการงานบุคคล
โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 4 สงเสริมใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรบั โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคณ
ุ ภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียน แสวงหาความรูดวยตัวเอง
ขอที่ 3 นักเรียนเปนผูมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหา)
ขอที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสูความ
เปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที1่ คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1 (1.1-1.2)
1. หลักการและเหตุผล
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนระบบที่เสริมสรางคุณภาพที่ดใี หแกนักเรียน ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตที่เปนสุข จึงเปนระบบที่ชวยปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนไดเปนอยางดี
สังคมไทยในปจจุบันมีความเสีย่ งหลายดานทีเ่ ปนภัยตอนักเรียน จึงมีความจําเปนที่โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนจะตองประสาน
สัมพันธรวมมือกันวางแผนปองกัน รับมืออยางเปนระบบ และคิดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
มีภูมิคมุ กัน มีทักษะในการดํารงชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแล ชวยเหลือ พัฒนาเต็มศักยภาพ เปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา
2.2 เพื่อสงเสริมใหครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรภายนอกมีสวนรวม
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.3 เพื่อใหโรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ มีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มคี ุณภาพ
และตรวจสอบได
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน ……2,731............คน
 ผูปกครอง จํานวน …………2,731......……. คน
 ครู
จํานวน ……140……………คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนแตละคนไดรับการดูแล ชวยเหลือ พัฒนาเต็มศักยภาพ ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน
หนวยงานและองคกรภายนอก ใหความรวมมือในการการดูแล ชวยเหลือและพัฒนานักเรียน ทําใหนักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี
มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววิภา มณีเนตร
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมบริหารงบประมาณ, กลุม บริหารทั่วไป, กลุมบริหารวิชาการ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว

ประชุมชี้แจงครู ที่ปรึ กษาและครู ที่
29 พ.ค.62
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
การจัดทําบัตรนักเรี ยน
- ม.1, ม.4 และนักเรี ยนเข้าใหม่
1 - 29 มิ.ย.62
- บัตรเดิมชํารุ ด สูญหาย หรื อ
1 ต.ค.61 –
เปลี่ยนชื่อ/สกุล
30 ก.ย.62
จัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ดังนี้
3.1 การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรี ยน
18 –29 มิ.ย.62
- แบบประเมินตนเอง SDQ
18 –29 มิ.ย.62
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
6 –17 ส.ค.62
ประสงค์

เรียนฟรี 15 ปี

สถานศึกษา

ครู วภิ า
หัวหน้าระดับชั้น
รองหัวหน้า
ระดับชั้น
ครู ณัฐพล

ครู ที่ปรึ กษา
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3.2 การคัดกรองนักเรี ยน
3.2.1 ครู ที่ปรึ กษาคัดกรองนักเรี ยน
- จากแบบบันทึกข้อมูลนักเรี ยน
- จากแบบประเมินตนเอง SDQ
- จากแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3.2.2 หัวหน้าระดับสรุ ปผลการคัด
กรองนักเรี ยนแต่ละระดับชั้น
3.2.3 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนสรุ ปผลการคัดกรองนักเรี ยน
ทุกระดับชั้น
3.3 การป้ องกันและการแก้ไขปัญหา
- ปรับปรุ งระบบสื่ อสารบ้านและ
โรงเรี ยน
- ปรับปรุ งระบบแสดงผลพฤติกรรม
นักเรี ยน PKK
- กิจกรรมเครื อข่ายผูป้ กครอง
- กิจกรรมแนะแนว/ให้คาํ ปรึ กษา
- กิจกรรมอื่น ๆ
3.4 การส่งเสริ มและการพัฒนา
- กิจกรรม Home Room
- กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
- กิจกรรมประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน
(Classroom Meeting)
- กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะและ
พัฒนานักเรี ยน
3.5 การส่งต่อ
- ภายใน
- ภายนอก

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
สถานศึกษา

ครู ที่ปรึ กษา

2 – 13 ก.ค. 62
2 – 13 ก.ค. 62
20 –24ส.ค. 62

หัวหน้าระดับชั้น

27 –31ส.ค. 62

ครู วภิ า

3 – 14 ก.ย. 62

1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
14 –31พ.ค. 62

720,000

1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62

ครู ณัฐพล
ครู ณัฐพล
ครู วภิ า

ต.ค.61 ก.ย.62
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
ม.ค. 61,
ส.ค. 62
ม.ค. 61,
ส.ค.62
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62

ผู้รับผิดชอบ

ครู ที่ปรึ กษาและ
หัวหน้าระดับชั้น
ครู ที่ปรึ กษาและ
หัวหน้าระดับชั้น
ครู ที่ปรึ กษา

40,000
3,500

ครู ที่ปรึ กษาและ
หัวหน้าระดับชั้น
ครู ที่ปรึ กษาและ
หัวหน้าระดับชั้น
ครู ที่ปรึ กษาและ
หัวหน้าระดับชั้น

ครู ที่ปรึ กษา
หัวหน้าระดับชั้น
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3.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 –31 มี.ค. 62

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

ผู้รับผิดชอบ

เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
สถานศึกษา
ครู ที่ปรึ กษา
2,000

หัวหน้าระดับชั้น
ครู วภิ า

รวมทั้งสิ้น
765,500
8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 ขั้นตอนวางแผน (P)
8.1.1 วางแผนการปฏิบัตงิ าน
8.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
8.1.3 กําหนดแนวปฏิบัตกิ ารทํางานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานตางๆ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
8.2.1 จัดทําเอกสารและสื่อเพื่อใชในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
8.2.2 จัดประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษาและครูที่เกี่ยวของ เพื่อใหแนวปฏิบัติการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
8.2.3 ครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับชั้นดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกระบวนการที่กําหนด ดังนี้
8.2.3.1 ดําเนินการเพือ่ รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ตามแบบบันทึกขอมูลนักเรียน แบบประเมินตนเอง SDQ
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
8.2.3.2 คัดกรองนักเรียนจากแบบบันทึกขอมูลนักเรียน แบบประเมินตนเอง SDQ และแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพื่อจัดกลุมสําหรับดูแลและชวยเหลือ
8.2.3.3 จัดกิจกรรมปองกัน ดูแลและแกปญ
 หาพฤติกรรมนักเรียน
8.2.3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียน
8.2.3.5 การสงตอนักเรียน
8.2.3.6 จัดทํารายงานผลการดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/ เครื่องมือวัดและประเมินผล
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1. ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษาและครู ครูรอยละ 90 เขาใจแนวทางใน ประเมิน
แบบประเมินความเขาใจ
ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความรูค วาม
การปฏิบัติงานตามระบบดูแล
เกี่ยวกับแนวปฏิบัตติ ามระบบ
เขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิตามระบบ ชวยเหลือนักเรียน
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. การจัดทําบัตรนักเรียน
- ม.1, ม.4 และนักเรียนเขาใหม
- นักเรียนรอยละ 100 มีบัตร
ตรวจสอบ
บัตรประจําตัวนักเรียน
- บัตรเดิมชํารุด สูญหาย หรือ
ประจําตัวนักเรียน
เปลี่ยนชื่อ/สกุล
3. จัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนดังนี้
- นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการ - บันทึกขอมูลนักเรียน
- แบบบันทึกขอมูลนักเรียน
3.1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
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- แบบบันทึกขอมูลนักเรียน
- แบบประเมินตนเอง SDQ
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
3.2 การคัดกรองนักเรียน
3.2.1 ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียน
- จากแบบบันทึกขอมูลนักเรียน
- จากแบบประเมินตนเอง SDQ
- จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
3.2.2 หัวหนาระดับสรุปผล
การคัดกรองนักเรียนแตละระดับชัน้
3.2.3 งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
ทุกระดับชั้น
3.3 การปองกันและการแกไขปญหา
- ปรับปรุงระบบสื่อสารบานและ
โรงเรียน
- ปรับปรุงระบบแสดงผลพฤติกรรม
นักเรียน PKK
- กิจกรรมเครือขายผูป กครอง

- กิจกรรมการปองกันและแกไข
ปญหา

- กิจกรรมอื่น ๆ
3.4 การสงเสริมและการพัฒนา
- กิจกรรมโฮมรูม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
บันทึกขอมูลเปนรายบุคคล
- ครูที่ปรึกษารอยละ 100 ได
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
- ผูปกครองรอยละ 100 ได
ประเมินนักเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)
- ประเมินนักเรียนตามแบบ
ประเมิน SDQ
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
เปนรายบุคคล
- แบบประเมิน SDQ
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

- ครูที่ปรึกษารอยละ 100 ได
คัดกรองนักเรียนหองที่ดูแล

ตรวจสอบและวิเคราะห

- โปรแกรมคัดกรองนักเรียน
- แบบบันทึกผล
การคัดกรองนักเรียน

- หัวหนาระดับชั้นทุกคน ได
สรุปผลการคัดกรองนักเรียน
- งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนทุกระดับชั้น

- สรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนระดับชั้น
- สรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนทั้งโรงเรียน

- แบบสรุปผล
การคัดกรองนักเรียน
- แบบสรุปผล
การคัดกรองนักเรียน

- ผูปกครองรอยละ 95 ใหความ
รวมมือในการปรับปรุงระบบ
สื่อสารบานและโรงเรียน
- นักเรียนทุกคนไดรับการ
ประเมินพฤติกรรมตามระบบ
แสดงผลพฤติกรรมนักเรียนPKK
–เครือขายผูปกครองทุก
หองเรียนรวมมือและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน
- นักเรียนทุกคนที่อยูในกลุม
เสี่ยงไดรับการดูแลชวยเหลือ
อยางใกลชิด ถูกตอง ตรง
ประเด็น ทันเหตุการณ

- สอบถาม

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ตอการดําเนินงาน
ระบบสื่อสาร
- แบบสอบถามความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานระบบ PKK

- รอยละ 90 ของนักเรียนกลุม
เสี่ยงมีการปรับพฤติกรรมดีขึ้น

- สังเกต สอบถาม
สัมภาษณ

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานเครือขาย
ผูปกครอง
- แบบบันทึกผลการชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคล
- แบบสรุปผลการปองกัน
ชวยเหลือ / แกไขนักเรียน
-แบบติดตามนักเรียนที่ออก
จากระบบ
- แบบสรุปผล/รายงาน
กิจกรรมตาง ๆ

- ครูที่ปรึกษาทุกคนไดอบรม

- สํารวจ

- สมุดบันทึกโฮมรูม

- สอบถาม

- สอบถาม

- สัมภาษณ
- แนะแนว แนะนํา
ใหคําปรึกษา
- ใหการชวยเหลือ
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- กิจกรรมเยีย่ มบานนักเรียน

- กิจกรรมประชุมผูปกครองชัน้ เรียน
(Classroom Meeting)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
นักเรียน
- นักเรียนรอยละ 50 ไดรบั การ
เยี่ยมบาน

- ผูปกครองรอยละ 90 เขารวม
ประชุมผูปกครองชั้นเรียน
(Classroom Meeting)
- กิจกรรมเสริมสรางทักษะและพัฒนา - นักเรียนทุกคนไดรับการ
นักเรียน
เสริมสรางทักษะและพัฒนาตาม
ศักยภาพและความสนใจ
3.5 การสงตอ
- รอยละ90 ของนักเรียนกลุม
- ภายใน
เสี่ยง ไดรับการดูแลชวยเหลือ
- ภายนอก
โดยผูเชี่ยวชาญ
3.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน - ครูที่ปรึกษาทุกหองเรียน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
หัวหนาระดับทุกระดับชั้นและ
หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จัดทํารายงานการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)
- เยี่ยมบานนักเรียน

- สํารวจ
- สอบถาม
- อภิปราย
- สํารวจ

- บันทึกขอมูล

- บันทึกและสรุป

เครื่องมือวัดและประเมินผล

- แบบบันทึกเยี่ยมบาน
นักเรียนและแบบสรุปการ
เยี่ยมบานนักเรียน
- แบบลงทะเบียน
- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกการประชุม
- แบบบันทึกและแบบสรุป
การสงเสริมและการพัฒนา
นักเรียน
- แบบบันทึกการสงตอ

แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินและรายงานมาวิเคราะหหาขอมูล สรางแนวคิด แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง การแกไข และ
การรักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไป เพื่อนักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคเพิม่ มากขึ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูทุกคน ผูปกครองและผูที่เกีย่ วของ เขาใจหลักการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. ครูทุกคน ผูปกครองและผูที่เกีย่ วของ มีสวนรวมในการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหนักเรียนได
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตที่ดีในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและปลอดภัย
3. นักเรียนไดรับการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหา เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกัน
ทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤติทั้งปวง
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10.การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ..............................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาววิภา มณีเนตร)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ)
หัวหนางานแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นายพงษศักดิ์ บัวหุง)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารงานบุคคล
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารงานบุคคล
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.
ขอที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ขอที่ 4 สงเสริมใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 6 สงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 3 นักเรียนเปนผูมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหา)
ขอที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที1่ คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1, 1.2
1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดเปนปญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเปนนโยบายที่ตองเรงดําเนินการแกไขอยางจริงจัง ปญหายาเสพติดที่มีการ
แพรระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไดทวีความรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งทางดานการเมืองและความมั่นคงของประเทศ พฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงคในกลุม เยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยว
กลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุมเฟอย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ปญหาตางๆ นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนและ
เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนทีส่ ังคมไมยอมรับ การปองกันและแกไขปญหาเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตไจ
และสติปญญา รัฐบาลจึงประกาศใหการปองกันปราบปรามยาเสพติดเปนวาระแหงชาติที่ทุกภาคสวนตองใหความรวมมือเพื่อเปนการ
ปองกันนักเรียนผูมโี อกาสเขาไปเกีย่ วของกับยาเสพติด สรางภูมิคุมกันยาเสพติดและสรางนักเรียนใหมคี วามเขมแข็ง ไมไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดและเปนผูเสพรายใหม กระทรวงศึกษาธิการไดเรงดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล ในการแกไขปญหายาเสพติดใน
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สถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาทั่วประเทศปลอดยาเสพติด ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได
ดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันกลุมผูม ีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยกระบวนการโครงการสถานสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
เพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาวบรรลุผลตามนโยบายของโรงเรียนสารวิทยาจึงกําหนดใหมีโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อใหครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาที่เปนแกนนําเปนผูใหความรู ความ
เขาใจในการใหคําปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุนเพื่อน ปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันควบคูด วยคุณธรรม ไมฝกใฝ
อบายมุขและสรางปญหาใหกับสังคม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเปนพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพพัฒนาประเทศไทยให
เจริญรุงเรืองตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนปลอดยาเสพติด ปจจัยเสืย่ งทุกชนิดและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยไดรับความชวยเหลือ คําปรึกษา
คําแนะนําที่ถูกตองเหมาะสมจากนักเรียนแกนนําของหองเรียนสีขาว
2.2 เพื่อใหนักเรียนแกนนําหองเรียนสีขาวไดดูแล ชวยเหลือ ตักเตือน แนะนําเพื่อนนักเรียนใหปลอดยาเสพติด ปจจัยเสี่ยงทุก
ชนิดและมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค
2.3 เพื่อใหนักเรียนแกนนําหองเรียนสีขาวแตละหองเรียน ไดเสริมสรางความเขมแข็งในการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงทุกดานดวย
การสรางเครือขายนักเรียนและเกิดกระบวนการพัฒนาที่มีความเขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืน
2.4 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE อันจะเปนการรวมนักเรียนที่มี
อุดมการณในสรางกิจกรรมดีๆ เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมทั้งเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน ……2,731............คน
 ผูปกครอง จํานวน …………2,731......……. คน
 ครู
จํานวน ……140……………คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนไดรับการปองกันใหปลอดยาเสพติด อบายมุข ปจจัยเสีย่ งทุกชนิดและมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค
2. มีเครือขายแกนนําหองเรียนสีขาวที่มีกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งตอเนื่องและยั่งยืน
3. นักเรียนนําความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววิภา มณีเนตร , นายพิทักษ ชินสีห
6. หนวยงานที่เกีย่ วของ วัดพระบาทน้ําพุ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
1. กืจกรรมห้ องเรียนสีขาว
1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
9 ก.พ.62
ครู วภิ า
ดําเนินงานโครงการสถานศึกษา
ครู พิทกั ษ์
สี ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ห้องเรี ยนสี ขาว
1.3. อบรมนักเรี ยนแกนนํา
ห้องเรี ยนสี ขาว
1.4. แผนผังการบริ หารงาน
ห้องเรี ยนสี ขาว
1.5. คติพจน์ของห้องเรี ยนสี ขาว
1.6. กิจกรรม 1 ห้องเรี ยน 1
กิจกรรมป้ องกัน
ยาเสพติด
1.7. จัดบอร์ดยาเสพติดและ
อบายมุข
1.8. รายงานกิจกรรมห้องเรี ยนสี
ขาว
1.9. สรุ ปกิจกรรมห้องเรี ยนสีขาว

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี

เงินรายได้
สถานศึกษา

31 พ.ค.62
มิ.ย.62

เงินอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

ครู ที่ปรึ กษา/
หัวหน้าระดับชั้น

39,000

ครู วภิ า
ครู พิทกั ษ์

4 – 8 มิ.ย.62

ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนํา

4 – 8 มิ.ย.62

ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนํา
ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนํา

16 พ.ค.62 –
31 ส.ค.62
16 พ.ค.62 –
31 ส.ค.62
15 ก.ย.62

ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนํา
ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนํา

30 ก.ย.62

ครู วภิ า
ครู พิทกั ษ์

2. กิจกรรมวัยใส ไร้ สาร ร่ วมสร้ างสรรค์ สารวิทยา
2.1. แต่งตั้งคณะกรรมดําเนินงาน
พ.ค.62
โครงการกิจกรรมชมรม TO BE
NUMBER ONE
2.2. กิจกรรมชมรม TO BE
16 พ.ค.62 –
NUMBER ONE
31 ส.ค.62
2.3. กิจกรรม ตลาดนัดวัยใสไร้
16 พ.ค.62 –
สาร
31 ส.ค.62
2.4. สรุ ปกิจกรรมชมรมTO BE
16 พ.ค.62 –
NUMBER ONE
31 ส.ค.62
3. กิจกรรมรณรงค์ วนั สําคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับยาเสพติดและอบายมุข
3.1. กิจกรรมวันเอดส์โลก
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
3.2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ โลก

30 พ.ค.62

15,000

3.3. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย.62

5,000

ครู วภิ า
ครู ปาวาริ ศา
30,000

ครู วภิ า
ครู ปาวาริ ศา
ครู วภิ า
ครู ปาวาริ ศา

ครู พิทกั ษ์
หัวหน้าคณะสี ,
หัวหน้าระดับ
ครู พิทกั ษ์
หัวหน้าคณะสี ,
หัวหน้าระดับ
ครู พิทกั ษ์
หัวหน้าคณะสี ,
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

3.4. กิจกรรมวันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดําเนินการ

4 กค.62

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี

เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินอื่น ๆ

5,000

64,000

30,000

8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 ขั้นตอนวางแผน (P)
8.1.1 จัดทําโครงการและนําเสนอ
8.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
8.1.3 ดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
8.2.1 เสนอโครงการ
8.2.2 ดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ ที่จัดดังนี้
- กิจกรรมหองเรียนสีขาว
- กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
- กิจกรรมรณรงคในวันสําคัญที่เกีย่ วของกับยาเสพติดและอบายมุข
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
(รอยละหรือจํานวน)
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)
1. กืจกรรมหองเรียนสีขาว
1.1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
มีคําสั่งโรงเรียนสารวิทยาเรื่อง
คําสั่งโรงเรียน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฯ
ติดและอบายมุข
1.2. แตงตั้งคณะกรรมการหองเรียนสีขาว มีคณะกรรมการ 72 หองเรียน
คําสั่งโรงเรียน
1.3. อบรมนักเรียนแกนนําหองเรียนสีขาว นักเรียน 360 คนไดรับการอบรม ประเมิน
1.4. แผนผังการบริหารงานหองเรียน
มีแผนผังการบริหารงาน 72
ประเมิน
สีขาว
หองเรียน
1.5. คติพจนของหองเรียนสีขาว
มีคติพจน 72 หองเรียน
ประเมิน
1.6. กิจกรรม 1 หองเรียน 1กิจกรรม
มีโครงการปองกันยาเสพติด 72
ประเมิน
ปองกันยาเสพติด
โครงการประเมิน
1.7. จัดบอรดยาเสพติดและอบายมุข
72 หองเรียนจัดบอรดความรู
ประเมิน
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข
1.8. รายงานกิจกรรมหองเรียนสีขาว
มีรายงานกิจกรรมหองเรียนสีขาว ประเมิน
72 เลม

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าระดับ
ครู พิทกั ษ์
หัวหน้าคณะสี ,
หัวหน้าระดับ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

คําสั่งโรงเรียน

คําสั่งโรงเรียน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
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กิจกรรม

1.9. สรุปกิจกรรมหองเรียนสีขาว

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

มีรายงานสรุปกิจกรรมหองเรียนสี
ขาว 1 เลม
2. กิจกรรมวัยใส ไรสาร รวมสรางสรรคสารวิทยา
2.1. แตงตั้งคณะกรรมดําเนินงาน
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ดําเนินงาน
ONE
2.2. กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER
มีนักเรียนอยางนอย 50 คน เขา
ONE
รวมกิจกรรม
2.3. กิจกรรม ตลาดนัดวัยใสไรสาร
มีนักเรียนอยางนอย 50 คน เขา
รวมกิจกรรม
2.4. สรุปกิจกรรมชมรมTO BE NUMBER มีรายงานสรุปกิจกรรม 1 เลม
ONE
3. กิจกรรมรณรงควันสําคัญที่เกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุข
3.1. กิจกรรมวันเอดสโลก
จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูและ
สรางความตระหนัก 1 ครั้ง
3.2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูและ
สรางความตระหนัก 1 ครั้ง
3.3. กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูและ
สรางความตระหนัก 1 ครั้ง
3.4. กิจกรรมวันงดดืม่ สุราแหงชาติ
จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูและ
สรางความตระหนัก 1 ครั้ง

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
ประเมิน
แบบประเมิน

คําสั่งโรงเรียน

คําสั่งโรงเรียน

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูล เพื่อสรางแนวคิดในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไป
ดวยการเสริมกิจกรรมหองเรียนสีขาว ชมรม TO BE NUMBER ONE และการรณรงคในวันสําคัญที่เกีย่ วกับยาเสพติดและอบายมุขอัน
จะสงผลใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีภูมิคมุ กันและหางไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนและบุคลากรมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติด รวมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด สื่อลามกและโรค
เอดสจนสามารถเปนโรงเรียนสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข

ผ.ง.1 หนา 190
10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางสาววิภา มณีเนตร)
(นายพิทักษ ชินสีห)
ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ)
หัวหนางานแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นายพงษศักดิ์ บัวหุง)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารงานบุคคล
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
ขอที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่ พัฒนาสูความเปนเลิศ
ในระดับประเทศและตางประเทศ
ขอที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญจัดการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ
ขอที่ 7 ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดรบั การพัฒนาใหมสี มรรถนะในการปฏิบตั ิหนาที่ การวิจัยการสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา 1.1 (3, 5)
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษา ป 2558 – 2564 ไดกําหนดประเด็นหลัก 6 ประเด็นในการปฏิรูปการศึกษา การปรับระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาเปนประเด็นหนึ่งที่ควรมีการปฏิรปู เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เปนปจจัยสําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผุเรียนสามารถเรียนรูไดรวดเร็วและถูกตอง เต็มตามศักยภาพ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 2 วรรค 2 ระบุไวชัดเจนวาการศึกษาตองยึดหลักที่วาผูเรียน
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ทุกคน มีความสามารถในการเรียนรู สามารถพัฒนาตนเอง และตองยึดถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ลักษณะของสื่อการเรียนรูที่ดีควรมีความหลากหลายซึ่งจะชวย
สงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณ คา พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง รูจักแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวางลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา ดวยเล็งเห็นและตระหนักในความสําคัญและประโยชนของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุม
บริหารวิชาการจึงไดจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหครูจัดทําสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่หลากหลาย ทันสมัยสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูในทุกรายวิชา
2.2 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรูและสืบคนขอมูล
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน
2,731 คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน
140 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
1. ครูมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชา
2. ครูสามารถประยุกตใชสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู
3. นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูไดอยางถูกตอง รวดเร็วแทจริง และสามารถพัฒนาความกาวหนาในการเรียนรูได
4. โรงเรียนมีระบบเชื่อมตออินเทอรเน็ตและสามารถเขาถึงได
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว

เรียนฟรี 15ปี

สถานศึกษา

การสร้าง/ใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
DLIT

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

30,000

การสร้างห้อง STEM ROBOTICS

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

100,000

กิจกรรมสะเต็มศึกษา

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

รวมทั้งสิ้น
8.วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และรับผิดชอบ
3. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ

ครู ลดาวัลย์
และงาน
คอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์ /
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

ทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
130,000
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8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1.จัดประชุมใหความรู ความเขาใจ ในนโยบายโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
2. ตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
3. กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
4.กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา
- ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูผ ลิตสือ่ วิชา ละ 1 ชิ้น / ภาคเรียน เพื่อคัดเลือกและสงประกวดในรูปแบบ
ของนวัตกรรมทางการศึกษา
5. ประชุมสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
6.ติดตามประเมินผล
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/ เครื่องมือวัดและประเมินผล
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1. การสราง/ใชสื่อนวัตกรรม รอยละ 94 ของครูและ
- ประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ทางการศึกษา DLIT
บุคลากรทางการศึกษาไดรับ
- ประเมินการผลิตสื่อ
- แบบประเมินการผลิตสื่อ
การอบรมและพัฒนาตนใหมี
DLIT ของบุคลากร
DLITของบุคลากร
ศักยภาพและสมรรถนะตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มาตรฐานวิชาชีพ
2. การสรางหอง STEM
รอยละ 100 ของครูและ
- สัมภาษณ/ประเมินความพึง - แบบประเมินความพึงพอใจ
ROBOTICS
นักเรียนไดใชในการจัดการ
พอใจ
เรียนการสอน
3. กิจกรรมสะเต็มศึกษา
รอยละ 85 ของครูจัดกิจกรรม - สัมภาษณ/ประเมินความพึง - แบบประเมินความพึงพอใจ
สะเต็มศึกษา รอยละ 100
พอใจ
ของนักเรียนรวมกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา
8.4 การพัฒนาตอไป (A)
1. ทุกกลุมสาระการเรียนรู มี สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ไดรับรางวัล
2.นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเรียนรูไดถูกตอง รวดเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูใชสื่อเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ที่เหมาะสม และสอดคลองกับเนื้อหาสาระชวยจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. ครูสามารถผลิต จัดทําสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่หลากหลาย ทันสมัย เสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และสามารถใชสื่อในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
3. นักเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรูและสืบคนขอมูล
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10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ........................................................ ผูรับผิดชอบ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ)
หัวหนางานแผนงานของกลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อ โครงการสงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมสี มรรถนะในการปฏิบตั ิหนาที่การวิจยั การสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ

สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 4 และ 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1, 2 และ 3
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษา ป 2558 – 2564 เนนประเด็นหลักในการปฏิรูปหลายดาน ดานการปฏิรูปครูเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก
เพื่อใหไดคนเกง คนดีมาเปนครู ควรมีการพัฒนาครูอยางเปนระบบซึ่งสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
6 วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ และสติปญญามีความรูและคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สาระทั้งหลายที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติดังกลาวแทบ
ทุกมาตรานําไปสูการปฏิรปู การเรียนรูจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูครูตองเขาใจและตระหนักในบทบาทหนาที่ของตน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน และเกิดผลสืบเนื่องตอ
การพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพจึงจัดใหมีโครงการสงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมครู ครูผูชวยตระหนักในบทบาทหนาที่ ภาระงาน และพัฒนาศักยภาพเขาสูค วามเปนครูมืออาชีพ ตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ
2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู ครูผูชวย ใหมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนัก และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จํานวน…………………..คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน 140 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
ครูและครูผูชวยไดพัฒนาความรูความเขาใจ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพเขาสูความเปนครูมือ
อาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู / งาน
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
ครู พิมพ์ประภา
1. กิจกรรมการนิเทศภายในของ
1 ต.ค. 61 ครู ผสู ้ อนภายในกลุ่มและระหว่าง 30 ก.ย. 62
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. กิจกรรมการนิเทศการจัดการ
1 ต.ค. 61 ครู พรพิมล
เรี ยนรู ้ของครู ผชู ้ ่วยทุกกลุ่มสาระ

30 ก.ย. 62

การเรี ยนรู ้
3. กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรี ยน

1 ต.ค. 61 -

ครู ธเนศ

30 ก.ย. 62
4. ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
5. บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ (ลดการบ้าน)

1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62

รวมทั้งสิ้น
8.วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมครูเพื่อวางแผนการดําเนินการปฏิบัติงาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และรับผิดชอบ
3. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1.กิจกรรมอบรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารใหแกครูผูชวยทุกวันอังคารของแตละสัปดาห
2.กิจกรรมการนิเทศภายในครูผูสอน
- เอกสารนิเทศใหความรู

ครู เยาวลักษณ์

ครู ปิยะมาศ
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- ประชุมกลุมสาระการเรียนรูทกุ กลุม โดยผูบริหาร
- ประชุมกลุมสาระการเรียนรูโ ดยหัวหนากลุมสาระฯ
- ขยายผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
3.กิจกรรมประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1. กิจกรรมการนิเทศภายใน
รอยละ 94 ของครูไดรับการ
- ประเมินการจัดการเรียนรู
ของครูผูสอนภายในกลุมและ สงเสริมและพัฒนาตนใหมี
- สอบถามครู
ระหวางกลุม สาระการเรียนรู
ศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. กิจกรรมการนิเทศการ
รอยละ 100 ของครูผูชวยไดรับ - นิเทศการสอน
จัดการเรียนรูของครูผูชวยทุก การสงเสริมศักยภาพดานการ - สอบถามครู
จัดการเรียนรูและพัฒนาตนให
กลุมสาระการเรียนรู
มีศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
รอยละ 89 ของครูจัดทํา
-ประเมินความพึงพอใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
-สังเกตการเขารวมกิจกรรม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
4. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ รอยละ 93 ของครูและ
- สอบถามครู
บุคลากรทางการศึกษาสามารถ -สังเกตการเขารวมของ
(Professional Learning
ประยุกตใช Professional
บุคลากร
Community: PLC)
Learning Community (PLC) - ประเมินการจัดกิจกรรม
ในกระบวนการจัดการเรียนรู
5. บูรณาการระหวางกลุมสาระ รอยละ 85 ของครูบูรณาการ -ประเมินความพึงพอใจ
สั่งงานระหวางกลุม สาระการ
การเรียนรู (ลดการบาน)
เรียนรู

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินการจัดการ
เรียนรู
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินการนิเทศ
- แบบสอบถาม

-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบสังเกตการเขารวม
กิจกรรม
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

-แบบประเมินความพึงพอใจ

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไปโดย
นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนรูของครูและครูผูชวยอยางเปนระบบและตอเนื่องมีการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูแบบ
กัลยาณมิตร สรางเครื่องมือเพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูของครู และนําผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและครูผูชวยไดรบั การพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามเปาหมายการจัดการศึกษา
2. ครูและครูผูชวยมีความรูค วามเขาใจในการจัดงบประมาณอยางคุม คาเกิดประโยชนสูงสุด
3. ครูไดรับการพัฒนาดานการวิจยั ในชั้นเรียนและสามารถทําการวิจัยในสาขาวิชาที่ตนเองสอนไดอยางถูกตองและสามารถ
นําผลการวิจัยไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
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10.การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ)
แผนงานกลุมบริหารวิชาการ

ลงชื่อ ....................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมสี มรรถนะในการปฏิบตั ิหนาที่ การวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 2.2, ขอที่ 2.4
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูกับผูอื่นได
อยางมีความสุข สาระทั้งหลายที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติดังกลาวแทบทุกมาตรา นําไปสูการปฏิรูปการเรียนรู จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครูตองเขาใจและตระหนักในบทบาทหนาที่ของตน
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน และเกิดผลสืบเนื่องตอการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหครูตระหนักในบทบาทหนาที่ ภาระงาน และพัฒนาศักยภาพเขาสูความเปนครูมืออาชีพตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.2 เพื่อสนับสนุนรวมกันวางแผนยุทธศาสตรในการปฏิรูปการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการเรียน
การสอนในทุกรายวิชา
2.3 เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน จํานวน ……………………………. คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน ………140……………... คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
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3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพฒ
ั นาความรู ความเขาใจ และทักษะและพัฒนาศักยภาพเขาสูค วามเปนครูมืออาชีพตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ การดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ ทําใหบุคลากรทางการศึกษาทราบถึงขอมูลสารสนเทศที่สามารถใหบริการ
ได เปนปจจุบัน และสามารถคนหาตรวจสอบขอมูลไดอยางรวดเร็ว ชัดเจน
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพงษศักดิ์ บัวหุง
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุม บริหารงานบุคคล/ กลุม บริหารวิชาการ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว

งานพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพใน
ตลอดปี
การปฏิบตั ิราชการวิทยฐานะ
การศึกษา
งานเครื่ องราช
มิ.ย. –ก.ค.62
กิจกรรมวางแผนอัตรากําลังและ
31 มี.ค. 62
กําหนดตําแหน่ง
การลงเวลา ปฏิบตั ิราชการสรุ ปและการ
ตลอดปี
ลาออกจากราชการ
การศึกษา
การสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากรอัตราจ้าง
1 เม.ย.62
จัดทําระเบียบประวัติและบําเหน็จ
1-30 ก.ย.62
ความชอบ
กิจกรรมส่งเสริ มครู และบุคลากรทางการ
ก.ย.62
ศึกษา จัดทําผลงานวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ (PA)
กิจกรรมส่งเสริ มบุคลากรให้มีขวัญกําลังใจ 1 กรกฎาคม
(วันเกียรติยศ)
2562
-พิจารณาคัดเลือกครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นด้านต่าง ๆ และกลุ่มงาน
-มอบรางวัล โล่หรื อเกียรติบตั ร
-ประกาศเชิดชูเกียรติ
- ต้อนรับครู ใหม่
- ส่งครู ยา้ ย
จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1 ต.ค.6130 ก.ย.62
จัดจ้างครู และบุคลากร
1 ต.ค.6130 ก.ย.62
จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/

เรียนฟรี 15 ปี

สถานศึกษา

ครู พงษ์ศกั ดิ์

100,000

ครู ธีราภรณ์
ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธญ
ั ทิพย์
ครู ธีราภรณ์
ครู ธญ
ั ทิพย์
ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธีราภรณ์

20,000
720,000

ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธญ
ั ทิพย์
งานแนะ
แนว
กลุ่มบริ หาร
ทัว่ ไป

ครู พิทกั ษ์

6,250,000
ครู พงษ์ศกั ดิ์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากร
- ศึกษาดูงานภายใน – ภายนอกประเทศ
-อบรมสัมมนาก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1
- อบรมสัมมนาก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ 2
กิจกรรมการประเมินการเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
รายหัว

ม.ค.62
พ.ค.62
ต.ค.61

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

ผู้รับผิดชอบ

เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
สถานศึกษา
43,680
50,000
50,000
10,000

ครู ธญ
ั ทิพย์
กลุ่มบริ หาร
ทัว่ ไป
ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธญ
ั ทิพย์

7,243,680

8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และรับผิดชอบ
3. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานใหแกบุคลากรอยางนอยปละ 3 ครั้ง
2. ประกวดครูดีเดนประเภทตางๆ เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
3. สํารวจความตองการของบุคลากรในสถานศึกษา
4. จัดทําเอกสารบริการบุคลากรทางการศึกษา
5. สรุปผล, ติดตามประเมินผล
8.3 การติดตามและประเมินผล ©
กิจกรรม
1. งานพัฒนาบุคลากร
1.1 กิจกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการวิทยฐานะ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)
ครูรอยละ 100 พอใจกิจกรรม
เสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการวิทยฐานะ

ครูรอยละ 100 พอใจในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
เครื่องราช
1.3 กิจกรรมวางแผนอัตรากําลังและ
ครูรอยละ 100 พอใจในการ
กําหนดตําแหนง
วางแผนอัตรากําลัง
1.4 การลงเวลา ปฏิบตั ิราชการสรุปและ ครูรอยละ 100 พอใจในการลง

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

1.2 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

เวลาปฏิบตั ิราชการสรุปและการ
ลาออกจากราชการ
1.5 การสรรหาบรรจุแตงตั้งบุคลากร
กลุมงานตางๆ รอยละ 100 พอใจ
อัตราจาง
ในการบรรจุแตงตั้งบุคลากรอัตรา
จาง
1.6 จัดทําระเบียบประวัติและบําเหน็จ ครูรอยละ 100 พอใจในการลง
ความชอบ
เวลาจัดทําระเบียนประวัติและ
บําเหน็จความชอบ
2. กิจกรรมสงเสริมครูและบุคลากร
รอยละ 95 ของครูที่ไดรับการ
ทางการศึกษา จัดทําผลงานวิชาการเพื่อ เลื่อนวิทยฐานะ

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

สํารวจ

แบบสํารวจ

สอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม
การสัมภาษณ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

การลาออกจากราชการ

เลื่อนวิทยฐานะ (PA)
3. กิจกรรมสงเสริมบุคลากรใหมีขวัญ
กําลังใจ(วันเกียรติยศ)
-พิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากร

รอยละ 90 ครูมีขวัญกําลังใจใน
การทํางาน

ทางการศึกษาดีเดนดานตางๆและ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
การสอบถาม
การสัมภาษณ

กลุมงาน
- มอบรางวัลโลหรือเกียรติบตั ร
- ประกาศเชิดชูเกียรติ
- ตอนรับครูใหม, สงครูยาย
4. จัดจางเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย

5. จัดจางครูและบุคลากร

ครู,ผูปกครองและผูมาติดตอ
ราชการรอยละ 90 พอใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีร่ ักษา
ความปลอดภัย
ทุกกลุมสาระฯและทุกกลุมงานมี
ครูและบุคลากรเพียงพอ
รอยละ 90 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการอบรม

6. จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานใหแกบุคลากร
- ศึกษาดูงานภายใน – ภายนอก
ประเทศ
- อบรมสัมมนากอนเปดภาคเรียนที่ 1
- อบรมสัมมนากอนเปดภาคเรียนที่ 2
7. กิจกรรมการประเมินการเตรียมความ ครูผูชวยรอยละ 100 ไดรับการ
พรอมและพัฒนาอยางเขม
ประเมิน

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

จากบันทึกแบบรายงานการ
ไปอบรม/สัมมนา

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ

จากแบบประเมิน

แบบสัมภาษณ
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8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแกไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเขาสูความ
เปนครูมืออาชีพ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ครูไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อการจัดการเรียนอยางมีคณ
ุ ภาพ
9.2 ครูและบุคลากรเขาใจในการใชจายงบประมาณและเกิดประโยชนสูงสุด
9.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและใชหลักการบริหารอยางถูกตอง
9.4 บุคลากรไดรับบริการเกี่ยวกับขอมูล บริการไดอยางรวดเร็ว และการปฏิบัติงานเปนไปอยางเปนระบบ และนําไปใชอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามแนวเดียวกัน

10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นายพงษศักดิ์ บัวหุง)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ)
หัวหนางานแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นายพงษศักดิ์ บัวหุง)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารงานบุคคล
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.
ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2
ขอที่ 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาและจัดกระบวนการการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนนักเรียนเปนสําคัญจัดการวัดผลและ
ปะเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณา ขอที่ 1.1(1, 2, 5)
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรที่โรงเรียนเปนผูจัดทําขึ้นโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งถือวาเปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหมีทั้งความรู ทักษะ ความสามารถระดับมาตรฐานสากล มีความเปนเลิศทางวิชาการกาวหนาทางเทคโนโลยีมีสิ่งแวดลอมที่ดี
มีคุณธรรม รักความเปนไทย ดํารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอยางเปนสุข จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม
ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กลุมบริหารวิชาการจึงดําเนินการใหมีโครงการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 เพื่อสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกตางและศักยภาพของ
ผูเรียน ทองถิ่น และเปนหลักสูตรของโรงเรียนที่มรี ะดับมาตรฐานในระดับสากล
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน จํานวน 2,731 คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน

ครู จํานวน 140 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. มีการปรับปรุงและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน
ทองถิ่น และเปนหลักสูตรของโรงเรียนที่มีระดับมาตรฐานในระดับสากล
4. . ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
กิจกรรมจัดทําประมวลรายวิชาทุกรายวิชา
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินที่ได้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา

1 ต.ค.61 –
31 มี.ค.62
1 มี.ค. 62 –
31 ก.ค.62
มี.ค.62

8.วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1.ประชุมคณะกรรมการรวมกันวางแผนการปฏิบตั ิงาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและรับผิดชอบ
3. กําหนดแนวปฏิบตั ิในการทํางาน
4. การวัดและประเมินการจัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
1.2. ประชุมกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา
1.3. คณะกรรมการดําเนินงานออกแบบการวิจัยหลักสูตร
1.4. ประชุมสรุปการดําเนินงาน จัดทําเปนรูปเลม
1.5 ติดตาม ประเมินผล การใชหลักสูตร
1.6 ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรควบคูกับการประเมินผล

เงินอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

ครู จีรนันท์
ครู จีรนันท์
ครู จีรนันท์
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กิจกรรมที่ 2 จัดทําประมวลรายวิชาทุกรายวิชา
2.1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
2.2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
2.3.ทําบันทึกขอความใหกลุมสาระการเรียนรูด ําเนินการจัดทําการจัดทําประมวลรายวิชาทุกรายวิชาของแตละกลุม สาระ
สงตามกําหนด
2.4. คณะกรรมการดําเนินการรวบรวมการจัดทําประมวลรายวิชาทุกรายวิชาจากกลุม สาระการเรียนรูจ ัดทําเปนเลม
2.5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
เครื่องมือวัดและประเมินผล
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1. กิจรรมวิจัยและพัฒนา รอยละ 93 ของโรงเรียนมี
-นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร
-รายงานการใชหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการเรียนการ -ประเมินการใชหลักสูตร
-แบบประเมินการใชหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- วิจัยการใชหลักสูตร
อยางมีประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. กิจกรรมจัดทําประมวล รอยละ 92 ของกลุมสาระฯ ที่มี -นิเทศ ติดตาม
-แบบนิเทศติดตาม
การเปลีย่ นแปลงรายวิชา
รายวิชาทุกรายวิชา
3. การประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา

รอยละ 89 ของนักเรียนมี
-ประเมินการใชหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม
สาระการเรียนรูเ ฉลีย่ ในระดับ
2.5

-รายงานการใชหลักสูตร
-แบบประเมินการใชหลักสูตร
-แบบนิเทศติดตามการใชหลักสูตร

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
1. ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด
2. ดานการใชหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด
3. ดานการสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด
4. ดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สดุ
5. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สดุ
6. มีการใชกระบวนการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. หลักสูตรสถานศึกษามีเปนสากลหลากหลายเหมาะสมกับความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน อีกทั้งสอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่นและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
2. มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาการเรียนการสอน
4.นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของตน
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10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ)
แผนงานกลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ ....................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)
รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุม บริหารวิชาการ
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารงบประมาณ
ชื่อ โครงการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจโดยบริหารโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 2 สงเสริมใหสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทกั ษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
สอดคลองกับยุทธของโรงเรียน
ขอที่ 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล เนนกระบวนการมีสวนรวม
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 8. การบริหารและจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่
เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
ขอที่ 9. สรางภาคีเครือคายเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและ
ชุมชนกับทุกภาคสวน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ
 งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 39 (3) วาดวยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง
ดานบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตองไดรับการกระจายอํานาจใหสวนราชการยึดหลักการดําเนินงาน 6 ประการ สถานศึกษาจัดอยูประเภทหนึ่ง คือ มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ทุกมาตรฐานอยูในเกณฑดี มีความพรอมในการบริหารจัดการศึกษา โดยมุงการมีสวนรวมของชุมชน
และผูที่เกี่ยวของ มุงใหเกิดผลสําเร็จของสถานศึกษา ใหมีความเขมแข็ง เพิ่มความคลองตัวในการดําเนินการกระจายอํานาจทั้ง 4 ดาน คือ
8 การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและกลุมบริหารทั่วไป เพื่อใหสถานศึกษาเกิด การเปลี่ยนแปลงอํานาจ
หนาที่ในการบริหารหารศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน องคกรทางศาสนา และหนวยงานตาง ๆ
2.2 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ
2.3 เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2.4 เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อพัฒนาใหครูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน จํานวน …………2,731……... คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน
 ครู
จํานวน ……… 140………… คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูพัฒนาสมรรถนะของตนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งยังมีความรูความเขาใจใน
เรื่องบประมาณ สามารถจัดสรรและใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและคุม คา
2. ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารงานเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ รองผูอํานวยการกลุม บริหารงบประมาณ
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ คณะกรรมการสถานศึกษา / กลุมบริหาร /กลุม สาระการเรียนรู/ งาน
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่นๆ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
การบริ หารและการจัดการศึกษา
1 ต.ค. 61 –
ฝ่ ายบริ หาร
รองรับการกระจายอํานาจ
30 ก.ย. 62
ตลอดปี
- ประชุมการกํากับสนับสนุน
การศึกษา
ส่งเสริ ม กิจการสถานศึกษา
1) ประชุมคณะครู อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
2) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ าย
บริ หาร
3) ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ทุกสัปดาห์
คณะกรรมการสถานศึกษาร่ วม
10,000
ฝ่ ายบริ หาร
พัฒนาสถานศึกษา
กิจกรรมการประชุม สัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
กันยายน
พื้นฐานเข้าร่ วมประชุม/สัมมนา
มกราคม
0

0

0

0

0

0
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อไป
- ภาคเรี ยนที 1 เดือนกันยายน
- ภาคเรี ยนที 1 เดือนมกราคม
รู ปแบบการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
- มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม
การตรวจสอบและถ่วงดุล
- กิจกรรมควบคุมภายใน
รวม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินรายได้
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา

เงินอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ฝ่ ายบริ หาร

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ฝ่ ายบริ หาร
10,000

8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
8.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและรับผิดชอบ
8.2 กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน
8.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
8.1 ประชุมวางแผนการปฏิบตั ิงาน
8.2. การบริหารและการจัดการศึกษารองรับการกระจายอํานาจ จัดประชุมกํากับสนับสนุนสงเสริมกิจการสถานศึกษา
8.3 คณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา จัดกิจกรรมประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.4 รูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม
8.5 การตรวจสอบและถวงดุล จัดกิจกรรมควบคุมภายใน
8.6 การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวบรวมเผยแพรผลงาน
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/ เครื่องมือวัดและประเมินผล
กิจกรรม
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1. กิจกรรมการบริหารและการ รอยละ 96 ของสถานศึกษามี - การตรวจสอบ
- คําสั่งแตงตั้ง
จัดการศึกษารองรับการกระจาย การกระจายอํานาจและการ - แบบบันทึก
- บันทึกการประชุม
อํานาจ
บริหารและการจัดการศึกษา
- ประชุมการกํากับสนับสนุน
สงเสริม กิจการสถานศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
รอยละ 96 ของ
- การตรวจสอบ
- คําสั่งแตงตั้ง
รวมพัฒนาสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ - แบบบันทึก
- บันทึกการประชุม
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กิจกรรม
- กิจกรรมการประชุม สัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3.รูปแบบการบริหารที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
- มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
4. การตรวจสอบและถวงดุล
- กิจกรรมควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและประเมินผล

เขารวมพัฒนาโรงเรียน

รอยละ 96 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร
ตามแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม

การประเมินความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการ

รอยละ 96 มีการติดตาม
การตรวจสอบ
ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม และ
แผนการควบคุมการบริหาร
ความเสีย่ ง

- แบบสรุปผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม

- คําสั่งแตงตั้ง
- สรุปบันทึก

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไป
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ครูไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามเปาหมายการจัดการศึกษา
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการจัดงบประมาณอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด
9.3 โรงเรียนมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
9.4 โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม
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10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส)
แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ

ลงชือ่ ................................................................. ผูพ ิจารณาโครงกา
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุม บริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารงบประมาณ
งานแผนงานและสารสนเทศ
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
ขอที่ 6 สงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมีสวนรวม
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 2.1, 2.2, 2.3
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาในปจจุบันมีบทบัญญัติใหโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหทุกโรงเรียน มี
ศักยภาพเปนที่ยอมรับและศรัทธาของผูปกครอง สํานักงานประเมินคุณภาพการศึกษากําหนดใหโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา โดยกําหนดตัวชี้วัดตาง ๆ ซึ่งทั้งผูบริหาร ครูและนักเรียน รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษา ตองผานการประเมิน
จึงเปนหนาที่ของโรงเรียนที่ตองจัดทําโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกฝาย รับการประเมินทั้งภายในและภายนอก
2.2 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอก
2.3 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ครู ใหไดมาตรฐาน
2.4 เพื่อใหขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเปนปจจุบัน และสามารถเผยแพรสูสาธารณชนได
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
1. มีรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําปของโรงเรียนจํานวน 50 เลม
2. มีการจัดทําสารสนเทศประจําป จํานวน 10 เลม
3. มีการจัดทําเลมสารสนเทศพื้นฐานประจําป จํานวน 25 เลม
4. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีสวนรวมในการทําโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100%
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน
2. ครูและบุคลาการทางการศึกษาเขาใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. มีขอมูลสารสนเทศใหผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลสถิติตางๆ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษานําขอมูลสาสนเทศใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววิชณี เปรมประยูร
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ดําเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
รายหัว

1.การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2.วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3.การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา / ธรรมนูญของ
สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
4.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
5.การจัดทําเล่มแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
6.การจัดทําเล่มธรรมนูญ
7.การจัดทําเล่มมาตรฐานการศึกษา
8.การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
9.การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
10.การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดปี
การศึกษา
ต.ค. 61

เรียนฟรี 15 ปี

สถานศึกษา

เงินอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ
ครู วชิ ณี

1,200

ครู วชิ ณี

พ.ย. 61

ครู วชิ ณี

พ.ย. – ธ.ค.
61
ม.ค. 62

ครู วชิ ณี

ม.ค. 62
ม.ค. 62
มี.ค. – เม.ย.
62
มี.ค. – เม.ย.
62
มี.ค. 62

ครู ศิรธันย์

3,000
5,000

ครู ศิรธันย์
ครู อธิพงศ์
ครู สุนิสา

15,000

ครู วชิ ณี
ครู อธิพงศ์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

11.อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ค. 62
10,000
ครู วชิ ณี
เรื่ องระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
12.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
มิ.ย. – ก.ค.
ครู วชิ ณี
คุณภาพการศึกษา
62
รวมทั้งสิ้น
34,200
8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
8.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และรับผิดชอบ
8.1.2 กําหนดแนวปฏิบตั ิในการทํางาน
8.1.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
8.2.1 ประชุมชี้แจงหลักการประเมินที่เปนปจจุบัน
8.2.2 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.วิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5.การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6.การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7.การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8.การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
กิจกรรม
ประเมินผล
(รอยละหรือจํานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1. การดําเนินงานตาม
รอยละ 95 มีการนําแผนปฏิบัติการ
นิเทศ
แบบรายงานความกาวหนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ประจําป สูการปฏิบัติตามกรอบ
แบบรายงานผลการ
ของสถานศึกษา
ระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่
ดําเนินงานโครงการ
กําหนดไว
2. วิเคราะหมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพัฒนา
นิเทศ
แบบสอบถาม
ของสถานศึกษา
โรงเรียนสูมาตรฐานโดยการประเมิน
แบบสรุปผลรายงาน
โครงการใหสอดคลองกับมาตรฐาน
รอยละ 95
3. การจัดทําแผนพัฒนาการจัด
รอยละ 95 ไดจัดทําแผนพัฒนาการ
นิเทศ
เอกสารการสรุปงาน
การศึกษาของสถานศึกษา /
จัดการศึกษาของสถานศึกษา /
สอบถาม
แบบสอบถาม
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กิจกรรม
ธรรมนูญของสถานศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. การจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
5. การจัดทําเลมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
6. การจัดทําเลมธรรมนูญ
7. การจัดทําเลมมาตรฐาน
การศึกษา
8. การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ
9. การจัดทํารายงานประจําป
ที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
10.การจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
11. อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเรื่องระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
12. การจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ธรรมนูญของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นักเรียนและบุคลาการทาง
การศึกษาทุกคนไดจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
รอยละ 95 ไดรวมจัดทําเลม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
รอยละ 95 ไดรวมจัดทําเลมธรรมนูญ
รอยละ 95 ไดรวมจัดทําเลม
มาตรฐานการศึกษา
รอยละ 95 ไดจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ
รอยละ 95 ไดจัดทํารายงานประจําป
ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน

สอบถาม
สัมภาษณ

รอยละ 95 ไดจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

สอบถาม
สัมภาษณ

รอยละ 95 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบั การอบรมเรื่องระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รอยละ 95 ไดจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

สอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสรุปผลรายงาน

-

-

-

-

-

-

นิเทศ
สอบถาม
สัมภาษณ

นิเทศ

แบบสอบถาม
แบบสรุปผลรายงาน
แบบประเมิน
เอกสารการสรุปงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการ
การศึกษา
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสรุปผลรายงาน

8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยงั่ ยืนตอไป
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 สถานศึกษาผานการประเมินภายนอกในระดับดีเยี่ยม
9.2 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและสามารถดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ
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10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาววิชณี เปรมประยูร)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ
ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ .......................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุมบริหารทั่วไป โครงการตนแบบสุขภาพ
ชื่อ โครงการตนแบบสุขภาพ
สอดคลองยุทธศาสตรของ สพฐ.
ขอที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2
ขอที่ 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ขอที่ 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน
ขอที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมีสวนรวม
สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน
ขอที่ 9 สรางภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
กับทุกภาคสวน
ลักษณะของ งาน / โครงการ
 งานประจํา  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอที่ 2.3
1. หลักการและเหตุผล
ทางสถานศึกษาไดเปนแกนนํา นํารองในดานสุขภาพ สุขลักษณะ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะจัดโครงการนี้ขนึ้ มา ในดานของ
กิจกรรมมีการออกกําลังกายทั้งครูและนักเรียน เพื่อใหน้ําหนัก สวนสูง อยูในเกณฑปกติและสมดุลกับอายุ เพื่อสุขภาพที่ดีเหมาะสมกับ
วัย เพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพทางการทํางานตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษา นักเรียน บุคลากร ผูปกครองและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องการออกกําลังกายอยางถูกวิธี
2.3 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผูป กครองและชุมชนไดเล็งเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย และการ
รักษาสุขภาพตอไป
2.4 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน บุคลากร ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับดาน
สุขภาพ ทั้งดานการเลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกายที่ถูกตองและสม่ําเสมอ
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน
จํานวน ……2,731… คน
 ผูปกครอง จํานวน ……………2,731 ……. คน
ครู
จํานวน ……140…… คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียน ครู และนิสิต นักศึกษาและผูปกครองไดมสี วนรวมในโครงการตนแบบสุขภาพ ไดรับทราบขอมูลขาวสาร มีความ
สะดวกในการติดตอประสานงานเขารวมกิจกรรม และมีสวนรวมในการพัฒนาดานสุขภาพ
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
6. หนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมบริหารงานทั่วไป
7. กิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
เงิน
ดําเนินการ เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
ครอบครั
ว
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
1. อบรมครู เรื่ องสุ ขภาพ
1.1 ค่าจัดกิจกรรม
1.2.ค่าจ้างวิทยากรอบรม
1.3 จัดทําป้ ายไวนิล
1.4 ค่าอาหารครู ในการ
อบรม
2. ออกกําลังกายประจํา
สัปดาห์

อุปถัมภ์

ตลอดปี
การศึกษา

ครู จรรจิรา
10,000
10,000
15,000
10,000

ทุกวันพุธ
ของแต่ละ
สัปดาห์

2.1 ค่าวิทยากรนําออกกําลัง
กายของบุคคลการภายใน
โรงเรี ยน
รวมทั้งสิ้น
8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1.ประชุมวางแผนการดําเนินงานแตละกิจกรรม
2. แตงตั้งคําสั่งผูเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรม
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)
1. จัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานทีวางไว
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
3. ใหความรวมมือกับโครงการตนแบบสุขภาพ

ครู จรรจิรา

15,000

60,000
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(รอยละหรือจํานวน)

กิจกรรม
1.โครงการตนแบบสุขภาพ

นักเรียนและครูตามโครงการมี

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/
วิจัย/อื่นๆ)
สอบถาม

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบสอบถาม

ผลสัมฤทธิ์ทางดานสุขภาพดีขึ้น
80%
2.ออกกําลังกายประจําสัปดาห นักเรียนและครูใหความรวมมือกับ

สัมภาษณ

แบบสัมภาษณ

โรงเรียนอยางดีเยีย่ มรอยละ 100
8.4 การพัฒนาตอไป (A)
นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสรางแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไปโดยนําผล
การประเมิน ในดานความสามารถในการดําเนินการตามงาน/ โครงการไดสําเร็จตามวัตถุประสงค มาวิเคราะหหาขอมูลเพื่อสราง
แนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และผูร ับบริการมีความพึงพอใจใหมีความยั่งยืนตอไปโดยมีการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธอันดี เอือ้ ประโยชนแกกันในการเขารวมกิจกรรมตางๆ
2. ไดรับการรวมมืออยางดียิ่งจาก ครู นักเรียน และผูป กครอง ในการพัฒนาการดานสุขภาพและกิจกรรมของโรงเรียน
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10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ..............................................................ผูร ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย)

ลงชื่อ ............................................................ผูเ สนอโครงการ
(นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย)
หัวหนาโครงการตนแบบสุขภาพ

ลงชื่อ ............................................................ผูต รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย สามเชียง)
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ
ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ

ลงชื่อ ................................................... ผูพิจารณาโครงการ
(นางสุรีรัตน สะสุนทร)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .................................................................................
(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

 อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ชื่อ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิน่ ที่เอื้อต่อการเรียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.
ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 8 การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ข้อที่ 9 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและ
ชุมชนกับทุกภาคส่วน
ลักษณะของ งาน / โครงการ
☐ งานประจา  โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
☐ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
☐ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2.4
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่จาเป็นที่มีความสาคัญอย่างยิงต่อการส่งเสริมและ
พัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีทั่ง
ร่างกายและจิตใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงต้องมีการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพทาให้เกิดครู
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามี แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และระบบ สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมถิ่นสวย
โรงเรียนงาม ถือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาแห่งนี้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ประหยัด
พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
2. เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างมีระบบ
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน …………2,731…….คน
 ผู้ปกครอง จานวน…….…2,731……………….…. คน
 ครู
จานวน …………140………. คน
 อื่นๆ โปรดระบุ …บุคคลภายนอก 5,000…….คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์)
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร้อยละ 100 สะอาด ร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัย ประหยัดพลังงานและ
ลดภาวะโลกร้อน โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธันวา เดชะศิริ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารทั่วไป
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
1. จัดประชุมวางแผนงานอาคารสถานที่กลุ่ม ทุกวันที่ 1
บริ หารทัว่ ไป
ของ เดือน
(วันทาการ)
2. ศึกษาปั ญหาและความต้องการในการ
ทุกวันที่ 1
บริ หารงานทัว่ ไปของโรงเรี ยน
ของ เดือน
(วันทาการ)
3. กิจกรรม “ถิ่นสวนสวย โรงเรี ยนงาม”
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
3.1 จัดซื้อวัสดุ เครื่ องมือช่าง และอุปกรณ์ 1 ต.ค.61 –
40,000
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
30 ก.ย.62
3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาด
1 ต.ค.61 –
150,000
30 ก.ย.62
3.3 จัดจ้างดูแลสวนหย่อมของโรงเรี ยน
1 ต.ค.61 –
324,000
30 ก.ย.62
3.4 จัดจ้างกาจัดปลวก
1 ต.ค.61 –
50,000
30 ก.ย.62
3.5 จัดจ้างซื้อเก้าอี้
1 ต.ค.61 –
100,000
30 ก.ย.62
4. การปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยนและ
1 ต.ค.61 –
อาคารประกอบ
30 ก.ย.62
4.1 การปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยนและ 1 ต.ค.61 –
270,000
อาคารประกอบ แหล่งเรี ยนรู ้ ลานกีฬา
30 ก.ย.62
ห้องน้ า – ห้องส้วม ซ่อมโต๊ะเก้าอี้นกั เรี ยน
ปรับปรุ งท่อน้ าประปา ระบบป้ องกันน้ าท่วม

ผู้รับผิดชอบ

ครู ธนั วา

ครู ธนั วา

ครู ธนั วา
ครู ธนั วา
ครู ธนั วา
ครู ธนั วา
ครู ธนั วา
ครู ธนั วา
ครู ธนั วา
ครู ธนั วา
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ตูน้ ้ าดื่ม
4.2 ซ่อมบารุ งเครื่ องปรับอากาศ
4.3 จัดสร้างคลังคาคลุมทางเดิน(เพิ่มเติม)
4.4 ปรับปรุ งห้องอเนกประสงค์และ
ห้องน้ าอาคาร 9
4.5 จัดจ้างการเปลี่ยนพัดลมห้องเรี ยน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62

รวมทั้งสิ้น

1,000,000

ครู ธนั วา
100,000

ครู ธนั วา

100,000

ครู ธนั วา

100,000
1,934,000 300,000

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
8.1 วางแผน (P)
1. สารวจความต้องการของกลุม่ บริหาร / กลุม่ สาระ / งานทุกงาน
2. ศึกษาปัญหาและความต้องการ
3. จัดประชุมการวางแผน งานอาคารสถานที่กลุ่มบริหารทั่วไป
4. ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารทั่วไปของโรงเรียน
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1) จัดประชุมวางแผน งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป
2) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
3) กิจกรรม “ถิ่นสวนสวย โรงเรียนงาม”
3.1 จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ เพิ่มเติม พัดลม สวิทช์ไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาด
3.3 จัดจ้างดูแลสวนหย่อมของโรงเรียน
3.4 จัดจ้างกาจัดปลวก
4) การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน
4.1 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ ลานกีฬา ห้องน้า – ห้องส้วม
ซ่อมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปรับปรุงท่อน้าประปา ระบบป้องกันน้าท่วม ตู้น้าดื่ม
4.2 ซ่อมและดูแลเครื่องปรับอากาศ
4.3 จัดสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
4.4 ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์และห้องน้าอาคาร ๙
4.5 จัดจ้างการเปลี่ยนพัดลมห้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ครู ธนั วา
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

1. จัดประชุม วางแผน งาน
แผนการทาโครงการ งาน
อาคารสถานที่ กลุม่ บริหารทั่วไป อาคารสถานที่ กลุม่ บริหาร
ทั่วไปประสบผลสาเร็จ
ร้อยละ 100
2. ศึกษาปัญหาและความ
ปัญหาและความต้องการใน
ต้องการในการบริหารงานทั่วไป การบริหารลดน้อยลง
ของโรงเรียน
ร้อยละ 95
3. กิจกรรม “ถิ่นสวนสวย
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนงาม”
โรงเรียนมีความสวยงามและ
ได้รับการพัฒนาขึ้น
ร้อยละ100
4. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและ
เรียนเกิดขึ้น ร้อยละ 95
บริเวณโรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)
ตรวจสอบ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบสารวจ

วิจัย

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
มีอาคารเรียน สถานที่ สิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม เหมาะสาหรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และมี บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาคารเรียน สถานที่ สิ่งแวดล้อมมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ประหยัดพลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน
2. มีระบบการดูแลทีส่ ะอาด ปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวกทีด่ ี
3. มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้แนวปฏิบัติ
ในการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ และคัดแยกขยะให้ถูกต้องเป็นนิสัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้
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10.การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธันวา เดชะศิริ)

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ
(นายธันวา เดชะศิริ)
(นางสุรีรัตน์ สะสุนทร)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ตรวจโครงการ ลงชื่อ ..........................................................................
(นางศิรธันย์ สามเชียง)
(นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ)
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผู้อานวยการโรงเรียน
☐ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ

☐ อื่นๆ ...........................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสารวิทยา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
กลุ่มบริหารทั่วไป
งานสัมพันธ์ชุมชน
ชื่อ โครงการโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.
ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย และ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 3. นักเรียนเป็นผูม้ ีคุณลักษณะและทักษะของคนในในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รัก
ความเป็นไทย และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 9 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ลักษณะของ งาน / โครงการ
 งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.2
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2.1, 2.3, 2.5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1, 3.2
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 หมวดที่ 4 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลและเอกชนสถาบันต่างๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ เรียนรู้และกิจกรรม
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ต่างๆร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานวัฒนธรรมชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของ
ชุมชน รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับ สถานศึกษา ด้วยหลักการและเหตุผล
ต่างๆที่กล่าวมา โรงเรียนสารวิทยาเล็งเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกัน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยจึงได้มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน บุคลากรผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานต่างๆ ได้มสี ่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการงานส่งเสริม
ความสัมพันธ์ชุมชน พร้อมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ของไทย วันสาคัญของชาติ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย และ
กิจกรรมทีส่ ืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม รักษาไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเ์ ห็นคุณค่า
ความเป็นไทย เพื่อเป็นการสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมกิจกรรมที่
ทางสถานศึกษาจัดขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องมารยาทที่ดีงามของไทยรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญต่างๆให้คงอยูเ่ รื่อยไป
2.3 เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเห็นคุณค่าของความเป็นไทยเพื่อเข้าร่วมอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมเนียมประเพณีและปฏิบัติสบื ทอดต่อไป
2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน บุคลากร ผูป้ กครอง ชุมชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมโครงการและ
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ รวมทั้งวันสาคัญของไทย
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน ……2,731… คน
 ผู้ปกครอง จานวน ……………2,731 ……. คน
 ครู
จานวน ……140…… คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครองโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัว
อุปถัมภ์)ชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 25,000 คน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรีย์ สว่างวงษ์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารทั่วไป
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดาเนินการ เงินอุดหนุน เงินครอบครัว เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
อุปถัมภ์
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
ครู วนัสนันท์
1.โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัว 1 ต.ค.61 –
30 ก.ย.62
อุปถัมภ์ )
1.ทุนการศึกษาตามโครงการ
455,000
สพฐ.
2.เสริ มสร้างโอกาสศึกษาเรี ยนรู ้
65,000
วัฒนธรรมและหน้าที่พลเมือง
ของไทย
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

3.ประสานการจัดการเรี ยนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.การจัดสอนเสริ มนักเรี ยนเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสาร
5.การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิต
อาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
6.กิจกรรมส่งเสริ มความมี
คุณธรรมจริ ยธรรม
7.ประสานการดูแลความเป็ นอยู่
และค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. ชมรมหน่ วยงานย่ าน
พหลโยธิน
2.1 กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน
2.2 กิจกรรมสื บสานประเพณี
ไทยสร้างสัมพันธ์ชุมชน
3. ศู นย์ การเรียนมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินครอบครัว
อุปถัมภ์

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15ปี

ผู้รับผิดชอบ

เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
สถานศึกษา

130,000

65,000

65,000
68,055
390,000
1 ต.ค.61 30 ก.ย.62

ครู พชั รี ย ์
30,000
15,000

1 ต.ค.61 30 ก.ย.62

10,000
1,238,055

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1 กิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน
1. ดาเนินงานตามโครงการนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)
2. เข้าร่วมงานกับชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน
3. ดาเนินงานของศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
2. ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรม
3. ให้ความร่วมมือกับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
4. ให้ความร่วมมือกับชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน
5. ให้ความร่วมมือกับศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

15,000

40,000

ครู วนัสนันท์
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
1.โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
(ครอบครัวอุปถัมภ์)

นักเรียนตามโครงการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
80% และสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้
2.ชมรมหน่วยงานย่าน
สมาชิกชมรมหน่วยงานย่าน
พหลโยธิน
พหลโยธินให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนอย่างดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100
3.ศูนย์การเรียน
ศูนย์การเรียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้รับการบริการด้านอาคาร
สถานที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
100%

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)
สอบถาม

เครื่องมือวัดและประเมินผล

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

แบบสอบถาม

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยนาผล
การประเมิน ในด้านความสามารถในการดาเนินการตามงาน/ โครงการได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ มาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้าง
แนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และรักษาคุณภาพของสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และการให้บริการแก่ชุมชน และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจให้มีความยั่งยืนต่อไปโดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี เอือ้ ประโยชน์แก่กันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
2. ได้รับการสนับสนุนอย่างดียงิ่ จากโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ และชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียน
3. ได้รับการสนับสนุนอย่างดียงิ่ จากศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ....................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัชรี สว่างวงษ์)

ลงชื่อ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชรี สว่างวงษ์)
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

ลงชื่อ ................................................... ผู้พิจารณาโครงการ
(นางสุรีรัตน์ สะสุนทร)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .......................................................ผูต้ รวจโครงการ
(นางสาวศิรธันย์ สามเชียง)
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

ลงชื่อ ..................................................................
(นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณาของผู้อานวยการโรงเรียน
☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ อื่นๆ ...............................................

ลงชื่อ .....................................................................
(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสารวิทยา

สวนที่ 7
ภาคผนวก

-๑-

คําสั่งโรงเรียนสารวิทยา
ที่ 379 / ๒๕61
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
.......................................................
ดวยกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 39 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติมและมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
ดังนี้
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑ นายประวัติ
สุทธิประภา
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสุรีรัตน
สะสุนทร
รองประธานกรรมการ
๑.3 นายดุสิต
ขจรภัย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
1. กําหนดกรอบ/นโยบายเพื่อพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 25๖2
2. ควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย
๒. คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศ
2.1 นางสาวศิรธันย
สามเชียง
ประธานกรรมการ
2.๒ นางสาวจุฑาทิพย
เจนธนานันท รองประธานกรรมการ
2.3 นายวรางค
สุจริต
กรรมการ
2.4 นางสาวพรประภา
ชัยนา
กรรมการและเลขานุการ
2.5 นางสาวสุภาพ
สหุนัยต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
๑. ศึกษา วิเคราะห สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
๒. วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
๓. จัดเตรียมขอมูล จัดทําเอกสาร จัดทําเครื่องมือการจัดทําแผนปฏิบัติการและอุปกรณที่จําเปน
๔. ประสานงาน ติดตามกลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/งานและผูรับผิดชอบโครงการ
ในการดําเนินงานตามโครงการ
/๕. บันทึก…

-๒๕. บันทึก รวบรวม และจัดทําขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
๖. จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธและเผยแพร
๗. นําเสนอตอฝายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสารวิทยา
๘. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
๓. คณะกรรมการดําเนินงานหัวหนากลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/งาน
๓.๑ นางสาวราตรี
เหลาหะเกียรติ ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
3.2 นางสาวปยะมาศ
เลิศความเพียร ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
3.3 นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
3.4 นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
3.5 นางสาววิภา
มณีเนตร
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
3.6 นายพงษศักดิ์
บัวหุง
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
3.7 นายพิทักษ
ชินสีห
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
3.8 นายศุภวัฒน
คัมภิรานนท ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
3.9 นางสาวนภวรรณ
นาคอุไร
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
๓.10 นางสาวจรรจิรา
ฤทธิชัย
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
3.11 นายธันวา
เดชะศิริ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
3.12 นางสาวพัชรีย
สวางวงษ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
3.13 นางดรุณี
ลี้สกุล
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
3.14 นางสาววิชณี
เปรมประยูร ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
3.15 นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
3.16 นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๓.17 นางวัลวิภา
เพ็งประสพ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3.18 นางสาวธัญทิพย
อริยอัครพงษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๓.19 นายธีระวัฒน
สีหาบุญลี
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
๓.20 นายพีระชาติ
ศรีมหันต
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ
๓.21 นางสาวธันยชนก
อรัญญิก
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๓.22 นายจตุพร
ใจหาญ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
๓.23 นางสาวเสาวลักษณ สภานนท
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๓.24 นางสาววนัสนันท
คําแสน
หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓.25 นางสาววิภาภร
อําพันกาญจน หัวหนางานแนะแนว
๓.26 นายธีรวุฒิ
เพ็ญบุญ
หัวหนางานหองสมุด
๓.27 นางสาวราตรี
เหลาหะเกียรติ หัวหนางานทะเบียนวัดผล
3.28 นางสาวศิรธันย
สามเชียง
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ
๓.29 นางสาวธีราภรณ
ผลกอง
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ GIFTED
๓.30 นางสาวขนิษฐา
ผลาธัญญะ
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ MEP
3.31 นางสาวธนิสรา
ภูไพบูลย
หัวหนาโครงการหองเรียนภาษาจีนเขมขน
3.32 นางสาวสุณิสา
สอาดศรี
หัวหนาโครงการหองเรียนภาษาเกาหลี
3.33 นายเดียร
สุขเพ็ชรี
หัวหนาโครงการหองเรียนภาษาญี่ปุน
/3.34 นายพงษศักดิ์…

-๓3.34 นายพงษศักดิ์
3.35 นางสาวธัญธร
3.36 นางสาวพัฒตวรรณ
3.37 นางสาวพรพิมล

บัวหุง
เวชวิทยาขลัง
สีเลา
จงรักวิทย

หัวหนาโครงการหองเรียนเทคโนโลยี
หัวหนาโครงการหองเรียนภาษาฝรั่งเศส
หัวหนาหลักสูตรหองเรียน STEM
หัวหนาหลักสูตรหองเรียน EIS

หนาที่
๑. วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
๒. จัดระบบขอมูลสารสนเทศความตองการและความจําเปนของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
๓. ชวยเหลือประสานงานในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามสรุปประเมินผล
งาน/โครงการ ของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
๔. สรุปผลการดําเนินงานของ งาน/โครงการ ของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
๔.คณะกรรมการงานแผนงานของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/งาน
๔.1 นางสาวสุกานดา
แกวทองพันธ แผนงานกลุมบริหารวิชาการ
๔.2 นางสาวธัญทิพย
อริยอัครพงษ แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
๔.3 นางสาวประวิดา
จันที
แผนงานกลุมบริหารทั่วไป
๔.4 นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส
แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ
๔.5 นางสาวดาวเรือง
เกณฑสาคู
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๔.6 นางสาวจิดาภา
โสภณธรรมภาณ แผนงานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๔.7 นางสาววนิดา
หลากจิตร
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๔.8 นายวิชิต
จีนพวด
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
๔.9 นางสาวสุกัญญา
สุขเจริญ
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๔.10 นายณัฐพล
มั่นเรือง
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๔.๑1 นางสาววีนฐั ดา
แกวโท
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
๔.๑2 นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๔.๑3 นายสิทธิชัย
จันทะนะ
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๔.14 ส.อ.หญิงปาริชาติ หมดมณทิล แผนงานงานแนะแนว
๔.15 นายธีรวุฒิ
เพ็ญบุญ
แผนงานงานหองสมุด
๔.16 นางนิธิวดี
แพรวัฒนะสุข แผนงานงานทะเบียนวัดผล
๔.17 นางสาวศิรธันย สามเชียง
แผนงานงานแผนงานและสารสนเทศ
๔.18 นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
แผนงานโครงการหองเรียนพิเศษ MEP
๔.19 นางสาวธีราภรณ ผลกอง
แผนงานโครงการหองเรียนพิเศษ GIFTED
4.20 นางสาวธนิสราภู ไพบูลย
แผนงานโครงการหองเรียนภาษาจีนเขมขน
4.21 นางสาวสุณิสา
สอาดศรี
แผนงานโครงการหองเรียนภาษาเกาหลี
4.22 นายเดียร
สุขเพ็ชรี
แผนงานโครงการหองเรียนภาษาญี่ปุน
4.23 นายพงษศักดิ์
บัวหุง
แผนงานโครงการหองเรียนเทคโนโลยี
4.24 นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
แผนงานหลักสูตรหองเรียน STEM
4.25 นางสาวพรพิมล จงรักวิทย
แผนงานหลักสูตรหองเรียน EIS
/หนาที่...

-๔หนาที่
๑. จัดทําโครงการและกิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ ๒๕62
๒. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ตามโครงการและกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยกําหนดวัน/เดือน/ป
ที่ชัดเจน
๓. ประสานแผนการดําเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน ปงบประมาณ ๒๕62
๔. รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕62
๕. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
๖. ประสานงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา

-๑-

คําสั่งโรงเรียนสารวิทยา
ที่ 515 / ๒๕61
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร
ประจําปงบประมาณ ๒๕62
.......................................................
ดวยกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39
(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมและ
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม งานแผนงานและสารสนเทศไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรร
ทรั พ ยากร ในวั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2561 ณ ห อ งโสตทั ศ นศึ ก ษา และวั น ที่ 8 กั น ยายน 2561 ณ
หอประชุมรัชมงคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑ นายประวัติ
สุทธิประภา ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสุรีรัตน
สะสุนทร รองประธานกรรมการ
๑.3 นายดุสิต
ขจรภัย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
1. กําหนดกรอบ/นโยบายเพื่อพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562
2. ควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
2.1 นางสาวศิรธันย
สามเชียง
ประธานกรรมการ
2.๒ นางสาวจุฑาทิพย
เจนธนานันท รองประธานกรรมการ
2.3 นางสาวพรประภา
ชัยนา
กรรมการ
2.4 นายวรางค
สุจริต
กรรมการ
2.5 นางสาวสุภาพ
สหุนัยต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
๑. ศึกษา วิเคราะห สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
๒. วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
๓. จัดเตรียมขอมูล จัดทําเอกสาร จัดทําเครื่องมือการจัดทําแผนปฏิบัติการและอุปกรณที่จําเปน
/4. ประสานงาน...

-๒๔. ประสานงาน ติดตามกลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/งาน และผูรับผิดชอบโครงการ
ในการดําเนินงานตามโครงการ
๕. บันทึก รวบรวม และจัดทําขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการ/ ปฏิทินปฏิบัติงาน
๖. จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธและเผยแพร
๗. นําเสนอตอฝายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสารวิทยา
๘. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
3. คณะกรรมการดําเนินงานวางแผน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป
กลุมบริหารวิชาการ
๑. นางสุรีรัตน
สะสุนทร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวราตรี
เหลาหะเกียรติ ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ/
หัวหนางานทะเบียนวัดผล
๓. นางสาวปยะมาศ
เลิศความเพียร ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
๔. นางสาวพัฒตวรรณ
สีเลา
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ/
หัวหนาโครงการหองเรียนSTEM
๕. นางสาวเยาวลักษณ
วงศสิงห
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
๖. นางสาวสุกานดา
แกวทองพันธุ แผนงานกลุมบริหารวิชาการ
๗. นางสาวธีราภรณ
ผลกอง
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษGifted
๘. นางสาวขนิษฐา
ผลาธัญญะ
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษMEP
๙. นางสาวธนิสรา
ภูไพบูลย
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน
๑๐. นางสาวสุณิสา
สอาดศรี
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาเกาหลี
๑๑. นายเดียร
สุขเพ็ชรี
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน
๑๒. นางสาวธัญธร
เวชวิทยาขลัง หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส
๑๓. นายพงษศักดิ์
บัวหุง
หัวหนาโครงการหองเรียนเทคโนโลยี
๑๔. นางสาวพรพิมล
จงรักวิทย
หัวหนาโครงการหองเรียนEIS
๑๕. นางสาวกัญญารัตน
อาโรโจ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๑๖. นางสาวดาวเรือง
เกณฑสาคู
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๑๗. นางวัลวิภา
เพ็งประสพ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๑๘. นางสาวจิดาภา
โสภณธรรมภาณ แผนงานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๑๙. นางสาวธัญทิพย
อริยอัครพงษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๒๐. นางสาววนิดา
หลากจิตร
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๒๑. นายธีระวัฒน
สีหาบุญลี
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
๒๒. นายวิชิต
จีนพวด
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
๒๓. นางสาวธันยชนก
อรัญญิก
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๒๔. นายณัฐพล
มั่นเรือง
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๒๕. นายพีระชาติ
ศรีมหันต
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ
๒๖. นางสาวสุกัญญา
สุขเจริญ
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ
/27. นายจตุพร…

-๓๒๗. นายจตุพร
๒๘. นางสาววีนัฐดา
๒๙. นางสาวเสาวลักษณ
๓๐. นางสาวจุฑาทิพย
๓๑. นางสาววนัสนันท
๓๒. นายสิทธิชัย
๓๓. นางสาววิภาภร
๓๔. ส.อ.หญิงปาริชาติ
๓๕. นายธีรวุฒิ
๓๖. นางนิธิวดี

ใจหาญ
แกวโท
สภานนท
เจนธนานันท
คําแสน
จันทะนะ
อําพันกาญจน
หมดมณทิล
เพ็ญบุญ
แพรวัฒนะสุข

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หัวหนางานแนะแนว
แผนงานงานแนะแนว
หัวหนางานหองสมุด
แผนงานงานทะเบียนวัดผล

กลุมบริหารทั่วไป
๑. นางสุรีรัตน
๒. นายธันวา
๓. นางสาวจรรจิรา
๔. นางสาวนภวรรณ
๕. นางสาวพัชรีย
๖. นางสาวประวิดา
๗. นางสาวกฤษดาพร

สะสุนทร
เดชะศิริ
ฤทธิชัย
นาคอุไร
สวางวงษ
จันที
แซเวียน

ประธานกรรมการ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
แผนงานกลุมบริหารทั่วไป
แผนงานกลุมบริหารทั่วไป

กลุมบริหารงบประมาณ
๑. นายดุสิต
๒. นางดรุณี
๓. นางสาววิชณี
๔. นางสาวสนธิกาญจน
๕. นางสาวศิรธันย

ขจรภัย
ลี้สกุล
เปรมประยูร
แสงมณี
สามเชียง

๖. นางสาวลดาวัลย
๗. นางสาวกนกลักษณ
๘. นางสาวจุฑาทิพย
๙. นางสาวพรประภา
๑๐. นายวรางค
๑๑. นางสาวสุภาพ

กันธมาลา
แปงปางใส
เจนธนานันท
ชัยนา
สุจริต
สหุนัยต

ประธานกรรมการ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ/
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ
งานพัสดุ
แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ
รองหัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานแผนงานและสารสนเทศ

กลุมบริหารงานบุคคล
๑. นางสาววิภา
๒. นายพิทักษ
๓. นายพงษศักดิ์

มณีเนตร
ชินสีห
บัวหุง

ประธานกรรมการ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
/4. นายศุภวัฒน...

-๔๔. นายศุภวัฒน
๕. นางสาวธัญทิพย
๖. นางสาวสุภัทรา

คัมภิรานนท
อริยอัครพงษ
ศรีสมบัติ

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
งานบุคคล

หนาที่
๑.
๒.
๓.
๔.

เขาประชุมวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ หองโสตทัศนศึกษา
เขาประชุมวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล
นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2561
ศึกษา วางแผน และรวบรวมขอมูลที่จําเปน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรม
ตามโครงการ
๕. ระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป
ปงบประมาณ 2562
๖. นําเสนอกิจกรรมตามโครงการตอหัวหนากลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน
๗. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร

4. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม
1. นางสาววีนัฐดา
แกวโท
ประธานกรรมการ
2. นางประทุม
ปานชื่น
กรรมการ
3. นักพัฒนา
กรรมการ
4. นางอรุณรัตน
คัมภีรพจน
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
1. จัดเตรียมอาหารวางและน้ําดื่ม วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ หองโสตทัศนศึกษา และ
วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล
2. จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารเย็น วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล
3. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. คณะกรรมการฝายสถานที่
1. นายธันวา
เดชะศิริ
ประธานกรรมการ
2. นายวินัย
คงอยู
กรรมการ
3. นักพัฒนา
กรรมการ
4. นายอธิพงศ
โชคเคลาลาภ กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
1. จัดโตะ เกาอี้ เพื่อใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนและการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2562 และจัดโตะเกาอี้เพื่อรับลงทะเบียน วันที่ 21 สิงหาคม 2561
ณ หองโสตทัศนศึกษา และวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล
2. ติดตัวอักษรบนเวที ดังนี้
“ การประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร
ประจําปงบประมาณ ๒๕62
วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล โรงเรียนสารวิทยา ”
/6.คณะกรรมการ...

-๕6. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา
1. นางสาวจิราภรณ
ปกรณ
ประธานกรรมการ
2. นางศรนรารัตน
แกวคุมภัย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
1. บันทึกภาพการประชุม พรอมบันทึกลงแผนซีดีสงงานแผนงานและสารสนเทศ
2. จัดเตรียมอุปกรณโสตฯ ระบบเครื่องเสียงใหพรอมใชงาน
3. ประสานงานกับกรรมการฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. คณะกรรมการฝายการเงิน
1. นางดรุณี
ลี้สกุล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอําไพพรรณ
เชษฐสุรกุล
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
1. เบิก-จาย คาใชจายในการจัดประชุม
2. ประสานงานกับกรรมการฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. คณะกรรมการฝายประเมินผล
๑. นางสาวศิรธันย
สามเชียง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุฑาทิพย
เจนธนานันท รองประธานกรรมการ
๓. นายวรางค
สุจริต
กรรมการ
4. นางสาวพรประภา
ชัยนา
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุภาพ
สหุนัยต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
- ออกแบบสอบถาม รวมรวมแบบสอบถาม สรุปผลแบบสอบถาม นําเสนอผูอํานวยการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา

คณะกรรมการผูจัดทํา
๑. นายประวัติ
๒. นางสุรีรัตน
3. นางสาวอารีรัตน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

สุทธิประภา
สะสุนทร
พูลเจริญ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวศิรธันย
นางสาวจุฑาทิพย
นายวรางค
นางสาวพรประภา
นางสาวสุภาพ

สามเชียง
เจนธนานันท
สุจริต
ชัยนา
สหุนัยต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นางสาวกัญญารัตน
นางวัลวิภา
นางสาวธัญทิพย
นายธีระวัฒน
นายพีระชาติ
นางสาวธันยชนก
นายจตุพร
นางสาวเสาวลักษณ
นางสาววนัสนันท
นางสาวธีราภรณ
นางสาวขนิษฐา
นางสาวธนิสรา
นางสาวสุณิสา
นายเดียร
นางสาวธัญธร
นายพงษศักดิ์
นางสาวพัฒตวรรณ
นางสาวพรพิมล
นางสาววิภาภร
นายธีรวุฒิ
นางสาวราตรี
นางสาวศิรธันย

อาโรโจ
เพ็งประสพ
อริยอัครพงษ
สีหาบุญลี
ศรีมหันต
อรัญญิก
ใจหาญ
สภานนท
คําแสน
ผลกอง
ผลาธัญญะ
ภูไพบูลย
สอาดศรี
สุขเพ็ชรี
เวชวิทยาขลัง
บัวหุง
สีเลา
จงรักวิทย
อําพันกาญจน
เพ็ญบุญ
เหลาหะเกียรติ
สามเชียง

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ GIFTED
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ MEP
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาเกาหลี
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน
หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส
หัวหนาโครงการหองเรียนเทคโนโลยี
หัวหนาหลักสูตรหองเรียน STEM
หัวหนาหลักสูตรหองเรียน EIS
หัวหนางานแนะแนว
หัวหนางานหองสมุด
หัวหนางานทะเบียนวัดผล
หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ

คณะกรรมการดําเนินงานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/งาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

คณะกรรมการงานแผนงานของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/งาน

นางสาวสุกานดา แกวทองพันธ
นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ
นางสาวประวิดา จันที
นางสาวกฤษดาพร แซเวียน
นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส
นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู
นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ
นางสาววนิดา
หลากจิตร
นายวิชิต
จีนพวด
นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ
นายณัฐพล
มั่นเรือง
นางสาววีนัฐดา แกวโท
นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท
นายสิทธิชัย
จันทะนะ
นางสาวธีราภรณ ผลกอง
นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย
นางสาวสุณิสา
สอาดศรี
นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร
นายพงษศักดิ์
บัวหุง
นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
นางสาวพรพิมล จงรักวิทย
ส.อ.หญิงปาริชาติ หมดมณทิล
นายธีรวุฒิ
เพ็ญบุญ
นางนิธิวดี
แพรวัฒนะสุข
นางสาวศิรธันย สามเชียง

แผนงานกลุมบริหารวิชาการ
แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
แผนงานกลุมบริหารทั่วไป
แผนงานกลุมบริหารทั่วไป
แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ GIFTED
แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ MEP
แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนภาษาจีนเขมขน
แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนภาษาเกาหลี
แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนภาษาญี่ปุน
แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนเทคโนโลยี
แผนงานหัวหนาหลักสูตรหองเรียนSTEM
แผนงานหัวหนาหลักสูตรหองเรียน EIS
แผนงานงานแนะแนว
แผนงานงานหองสมุด
แผนงานงานทะเบียนวัดผล
แผนงานงานแผนงานและสารสนเทศ

