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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสารวิทยา
ปี 2484 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ต้องหยุดทา
การสอนจึงเป็นเหตุให้บรรดาบุตรธิดาของข้าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ไม่สามารถจะ
หาที่เรียนได้ ที่ประชุมข้าราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร์มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้น
ภายในกรมวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ท าการสอนเด็ ก เหล่ า นั้ น จึ ง ได้ ด าเนิ น การ ขอจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์จึงได้
ดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนเป็นการภายในโดยใช้เรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เป็นสถานที่ทาการสอน
โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เป็นเจ้าของ และผู้จัดการ นางสารวย อุณหะเลขกะ เป็นครูทาการสอนอยู่
ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและได้เริ่มทาการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2487
ปี 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น)เจ้ากรมวิทยาศาสตร์
จึงได้จัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์เป็น การถูกต้องตาม
พระราชบั ญญัติให้ชื่อว่า “โรงเรี ยนสารวิทยา” สอนตามหลักสู ตร ของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่
ชั้นประถม ปีที่ 1-4 ประเภทสามัญ ( ก่อนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494 ) อนุญาตให้
รับนักเรียนได้ 125 คนและใช้บริเวณแผนกที่ 6 กรมช่างแสง(แปรสภาพจากกรมวิทย์ฯ ) ถนนพหลโยธิน
บ้านพักหมายเลข 9-10 เป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทาการสอน
3 คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เป็นเจ้าของโรงเรียน โดยมี ร.อ.สุวัสตร์ ปัทมานนท์ เป็นผู้จัดการ และ
นางจาเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้ดาเนินการเรื่อยมา จนถึงปี 2490 จึงได้ขยายชั้นเรียนถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูทาการสอน 9 คน เปิดสอนแบบสหศึกษา
ปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ขยายรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้
รับรองวิทยฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตให้เป็นหน่วย สมทบสอบ และทาการสอบไล่ ได้เอง
ทุกชั้น
ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์สารวิทยา” และมีนางวนิดา ปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่แทน นางจาเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครูใหญ่คนเดิม
ซึ่งขอลาออกเพื่อติดตามครอบครัวไปต่างจังหวัด
ปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้เปิดทาการสอนนักเรียนเตรียมปีที่ 1 แผนกวิทยาศาสตร์ และ
ปี พ.ศ. 2504 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปีที่ 2
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วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา ได้รับโอนเข้าสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบันและ
วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา จานวน 10 ท่าน ดังนี้
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และดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
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พ.ศ. 2519 - 2521
พ.ศ. 2521 - 2529

กาญจนานนท์

พ.ศ. 2529 - 2534

3. นางสาวภาณี การุณยะวนิช

พ.ศ. 2534 - 2535

4. นายอัศวิน

พ.ศ. 2535 - 2537

วรรณวินเวศร์

5. นางสาวผ่องศรี บัวประชุม

พ.ศ. 2537 - 2543

6. นายประวิทย์

พฤทธิกุล

พ.ศ. 2543 - 2545

7. นายสรายุทธ

ฟูทรัพย์นิรันดร์

พ.ศ. 2545 – 2551

8. นายพชรพงศ์ ตรีเทพา

พ.ศ. 2551 – 2554
พ.ศ. 2559 – 2560

9. นายราชวัตร

สว่างรักษ์

พ.ศ. 2554 – 2559

10. นายประวัติ

สุทธิประภา

พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนสารวิทยา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสุรีรัตน์
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสารวิทยา
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง

อักษรย่อ
วันสถาปนาโรงเรียน
ที่ดิน
พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา
เอกลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา
สัญลักษณ์-ตราประจาโรงเรียน
เพลงประจาโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน
ดอกไม้ประจาโรงเรียน
แผนชั้นเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ผู้บริจาคที่ดิน
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
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แสดงจำนวนผู้บริหำร ครู และนักเรียน
ประจำปี กำรศึกษำ 2562

ผู้บริหาร และครู
เพศ
ตาแหน่ง

วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม ปริญญาตรี

ชาย หญิง

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

รวม

หญิง

ผู้บริหาร

1

3

4

0

0

0

2

1

1

4

ครู

36

101

137

28

62

8

38

0

1

137

ครูอัตราจ้าง

2

5

7

2

4

0

1

0

0

7

รวมทั้งสิ้น

39

109

148

30

66

8

41

1

2

148

ผู้บริหาร และครู
วิทยฐานะ
ตาแหน่ง

คศ.3
ชาย หญิง

รวม

คศ.2
ชาย หญิง

รวม

คศ.1
ชาย หญิง

รวม

ครูผู้ช่วย
ชาย หญิง

รวม

รวม

ผู้บริหาร

1

1

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

4

ครู

3

13

16

3

23

26

21

41

62

9

24

33

137

รวมทั้งสิ้น

4

14

18

3

25

28

21

41

62

9

24

33

141

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562
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ตำรำงแสดงจำนวน นักเรียน

ระดับชั้น

จานวน
ห้องเรียน

ม.1

จานวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

12

225

283

508

ม.2

12

195

264

459

ม.3

12

235

263

498

ม.4

12

201

289

490

ม.5

12

166

266

432

ม.6

12

182

243

425

รวม

72

1,204

1,608

2,812

ช่วงชั้น

จานวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

3

655

810

1,465

4

549

798

1,347

1,204

1,608

2,812

ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ (DMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบันปัญหา
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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 ส่งผลต่อการดาเนินงานของโรงเรี ยน

ภาวะคุกคาม
1. บริ เวณใกล้เคียงโรงเรี ยนมีแหล่งบริ การทาง
เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรี ยน
2. นักเรี ยนสามารถนานวัตกรรมและ
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. นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดอัตราบรรจุ การ
คัดเลือกสรรหา

หน้า 8
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง(S)
1. โรงเรี ยนมีการกาหนดนโยบาย 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. กาหนดโครงสร้างการบริ หารแบบกระจายอานาจเป็ นหลัก ประชุม
วางแผน นิเทศ การดาเนินกิจกรรม มีความสามัคคี เสริ มแรง แรงจูงใจ
สวัสดิการ

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

ส่วนที่ 3 ทิศทางการบริหารโรงเรียน
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการบริหารโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้น /ยุทธศาสตร์
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ว่า กาหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหหมวด 6
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการ
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560- 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กาหนดวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาประเทศดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์คือ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นการพัฒาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึง่ “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจืตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
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ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชากรมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ
นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและ
แนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
ข. วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
ค. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักาณะในศควรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustanable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
ง. เป้าหมาย
1. ผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเมือง มีหลัดคอดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รักการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global citizen) พร้อมก้าวสากล
นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (พิการ) กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันการ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustanable Development
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโบยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
จ. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ 2563 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลี่ยมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
บทนา
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มุคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่ย ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ และภัยภิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคุมกับการป้องกันและ
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แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นฐาน สภาพภูมฺศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ
เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ชายแดน ชสยฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น
เพื่อใหผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห่กษัตริย์เป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนทีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามชีวิตและทระพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอรฺ และภัยภิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อย่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนมี่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยภิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในเขตชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณธรรมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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6. จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงความรุกในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวิ นัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี่
1.1 สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
กากับ และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
ของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มุคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยภิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกลับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
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2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไข
หากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคาปรึกษาชี้แนะและ
ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินแผนงาน โครงการตาม ยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
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โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
4.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ จาเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึก รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน ชีวิตประจาวัน
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสาคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญ ในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ”
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ดาเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะ
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น
ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนา ทักษะ วิชาชีพ เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดแววความ ถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง
นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จานวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย
และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอานาจ ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทาแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
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15. กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดาเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา
2.1 ดาเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทนา
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสม สามารถดารงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกากับการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท
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เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และกีฬาเพื่อการอาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อานวยการการ
เรียนรู้ทาหน้าที่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรีย นการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดั บมีสมรรถ ะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้อานวยการการเรียนรู้
ผู้ให้คาปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร
1.2 สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
บริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสม
กับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมี
แนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
(1) จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
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(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดาเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย ตามมาตรฐานที่กาหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ
(5) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด การศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทาเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 และดาเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดาเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทาง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
(๕) ดาเนินการติดตามและตรวจสอบให้ ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ
(6) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสห
วิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหา
ความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง กับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และนาไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต
มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรร มการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
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(7) ดาเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา นาไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
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(5) จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การ
ออกกาลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ การหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตาม
ความ ถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อย โอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดาเนินการ
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
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(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจาเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจาเป็นพิเศษ
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลัง ครูและบุคลกรให้มี
ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ เทคโนโลยี สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับความต้องการจาเป็นพิเศษ
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย (Education
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น เครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
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3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครูจึงต้องดาเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู
รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ
4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะต้องดาเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน
โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้”
ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้าง
แรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
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(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(Career Path)
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking)
(11) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ
ตามสภาพและประเภทของความพิการ
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(13) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
(14) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกาหนด ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
(15) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา นาเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่
การจัดทาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริ ห า ร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
บทนา
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่
เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใด ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศ โดย
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Global Goals for
Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจาเป็น ตลอดจนนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน สิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พื้นที่
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
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8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการ วางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับ ติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อในไปใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน บริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มี
คุณภาพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่าง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดทา
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐาน
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ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณา
ตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสาคัญ
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น
ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตาบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ การศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึง ความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นใน
การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผน งบประมาณ และติดตาม กากับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
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(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สาหรับผู้เรียนทุกร ะดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนาไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สาหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning
Technology: DLT)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนา ศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่
จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณา
การ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน
ภายในปีพ.ศ. 2580”
ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนา ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริง
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เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิต และบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก
สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่
เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรียน
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง จิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
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5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทา งานวิจัยด้านการ
สร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว ทางการดาเนิ น ทางการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนา วิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
รูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน Carbon emission
/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตาม แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนผฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดาเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสานักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ สานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
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10. พัฒนา ยกระดับ สถานศึกษา นาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ จัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่
โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ,000 ชุมชน
17. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนา
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สาคัญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้งส่วนกลาง และ
ระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงาน
สานักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology
และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส
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ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
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9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นมาตรการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุก
ด้านได้
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อานาจ และโครงสร้างการกากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
หน้าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและ
กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและ
ความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึง
ความต้องการ และข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทา
แผนปฏิบัติการและดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการศึกษา
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ แบบกลุ่มโรงเรียน
การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาผลการ
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ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุก
ด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานทั้งระดับ สานักงานส่วนกลาง
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
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(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรร งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ สาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกาหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลด
ความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ยนข้อมูล นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ ทางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นา
Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์ม
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ดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ
ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นา Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก
สังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางานร่วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่าง ๆ
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วิสัยทัศน์
“ เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
4. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. พัฒนาให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมี
ความสามารถในการแข่งขัน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
5. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้ Digital Technology
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

หน้า 41

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีของไทย
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
4. จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
5. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดารงชีวิตตาม
หลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
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โรงเรียนสารวิทยา
อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา
“ประพฤติดี มีความรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
ปรัชญาโรงเรียน
“สุวิชฺโช ว ชเนสุโต “ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน”
เอกลักษณ์
“ถิ่นสวนสวย โรงเรียนงาม”

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี
ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ดารงชีวิตอย่างมีความสุข ”
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย
น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดารงชีวิต
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความ
ถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4. โรงเรี ย นพัฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย น
ใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ( ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา )
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ จัดการ
วัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกาลังใจในการทางาน
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและ
ชุมชนกับทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
5. ความกตัญญูกตเวที
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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การกาหนดยุทธศาสตร์โรงเรียน เป้าประสงค์(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
เป้าประสงค์ (กลยุทธ์ระดับแผนงาน)
1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตาม
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสากลเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม การศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองพัฒนา
งานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็น ตอบสนองกับศักยภาพของผู้เรียนและ
สาคัญตามมาตรฐานสากล
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จาเป็นตามหลักสูตรมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ีมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
5. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน
6. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบั การอบรมและพัฒนาตนให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
8. ร้อยละของครูจดั ทางานวิจัยในชั้นเรียน
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ร้อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
10. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลีย่
ในระดับ 2.5
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ยุทธศาสตร์โรงเรียน

4. พัฒนาระบบการบริหารการจัด
การศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ (กลยุทธ์ระดับแผนงาน)

6. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม

7. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งและยั่งยืน

5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
11.ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
12. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารจัด
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี
13. ร้อยละของกลุ่มบริหารมีระบบการ
บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
14. ร้อยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็ง
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรฐานมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี
15. ร้อยละของสถานศึกษาการจัด
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการจัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร แหล่ง
เรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
16. ร้อยละของผู้มสี ่วนร่วมทุกภาคส่วนมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ

ส่วนที่ 4
แผนการดาเนินงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
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แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
1. ประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
1.1 จำนวนนักเรียน

2,812 คน

นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น

1,465 คน

นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย

1,347 คน

1.2 เงินงบประมำณ (เงินอุดหนุนรำยหัว)
เงินอุดหนุนที่ได้รับ

10,239,100

บาท

28,228,967

บาท

392,593

บำท

16,070,203

บำท

- กลุ่มบริหำรทั่วไป

5,344,270

บำท

- กลุ่มบริหำรงบประมำณ

393,609

บำท

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

10,355,040 บำท

- สำธำรณูปโภค

5,500,000

บำท

412,352

บำท

38,468067

บาท

1.3 เงินรำยได้สถำนศึกษำ
เงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร
1.4 เงินงบประมำณจัดสรร ปีงบประมำณ 2563
- สำนักงำนผู้อำนวยกำร
- กลุ่มบริหำรวิชำกำร

- เงินสำรอง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2. การจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
จำแนกเป็นงบดำเนินกำรของงำนประจำและโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์
2.1 เงินสำรองจ่ำย

412,352 บำท

2.2 สำธำรณูปโภค

5,500,000 บำท

2.2 งบดำเนินกำรของงำนประจำ

7,503,959 บำท

2.3 งบดำเนินกำรของโครงกำรตำมแผลกลยุทธ์ 22 โครงกำร

25,051,756 บำท

เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

38,468,067 บาท
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3. การจัดสรรเงินกิจกรรมพิเศษ ปีงบประมาณ 2563
ด้วยกำรขอรับเงินระดมทรัพยำกรจำกผู้ปกครอง มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่ำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน แล้วจึงขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2
เงินบารุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2562 มี 4 รำยกำร ดังนี้
1. ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ

จำนวนเงิน

900 บำท

2. ค่ำสอนคอมพิวเตอร์

จำนวนเงิน

500 บำท

กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมำตรฐำนที่รฐั จัดให้ (1 เครื่อง : นักเรียน 20 คน)
3. ค่ำจ้ำงครูที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำเฉพำะ

จำนวนเงิน

500 บำท

4. ค่ำจ้ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ

จำนวนเงิน

600 บำท

5. ค่ำสำธำรณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอำกำศ

จำนวนเงิน

600 บำท

รวมเป็นเงิน 2,500 บำท และรวมเป็นเงิน 3,100 บำท สำหรับห้องเรียนที่ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ
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การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจาปี งบประมาณ 2563 โรงเรียนสารวิทยา
จาแนกตามกลุ่มบริหาร
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ที่

กลุ่มบริหาร

1 สานักงานผู้อานวยการ

เงินอุดหนุนรายหัว

เงินอุดหนุนเรียนฟรี
15ปี

31,755

เงินรายได้
สถานศึกษา
360,838

2 กลุ่มบริหารวิชาการ

3,044,700

4,881,708

13,025,503

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

572,340

281,200

9,782,700

4 กลุ่มบริหารงบประมาณ

204,609

189,000

5 กลุ่มบริหารทัว่ ไป

473,344

4,870,926

6 ค่ าสาธารณูปโภค

5,500,000

7

*** งบประมาณสารอง ***

412,352

รวม

10,239,100

รวมทั้งสิ้น

5,162,908
43,630,975

28,228,967

หมาย
เหตุ
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การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจาปี งบประมาณ 2563 โรงเรียนสารวิทยา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ที่

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน

เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15ปี

เงินรายได้
สถานศึกษา

1 สานักงานผู้อานวยการ
2 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 EIS

31,755
1,000,149
151,134
58,000
395,000
112,500
340,700
180,000
84,600
204,820
142,507
77,290
198,000
100,000

3
4
5
6
7

572,340
204,609
473,344
5,500,000
412,352

281,200

9,782,700
189,000
4,870,926

10,239,100

5,162,908
43,630,975

28,228,967

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทัว่ ไป
ค่ าสาธารณูปโภค
*** งบประมาณสารอง ***
รวม
รวมทั้งสิ้น

3,132,258
13,000
5,000
34,000
6,000
50,000
10,000
22,000
7,000
1,602,450

360,838
2,545,000
100,000
16,700
105,000
13,600
360,000
420,000
134,000
1,403,808
50,000
18,275
38,000
59,000
2,713,220
2,229,000
1,159,000
694,800
396,000
213,700
356,400

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 5 งานตามโครงสร้างการบริหาร
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แผนปฏิบัตกิ าร งานตามโครงสร้ างการบริหาร ประจาปี งบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
รายหัว
15ปี
สถานศึกษา
สานักงานผู้อานวยการ
งานแผนงานและสารสนเทศ
1. งานพัฒนาระบบสานักงาน และ
โครงการ
- จัดซื้อวัสดุ
31,755
3,838
- จัดซื้อและซ่อมบารุ งครุ ภณั ฑ์
10,000
- พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้หอ้ งแผนงานและ
100,000
สารสนเทศ
2. จัดทาเล่มรายงานผลการปฏิบตั ิการ
3,000
งาน/โครงการ
3. จัดทาข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล DMC
12,000
4. การจัดทารายงานการคานวณต้นทุน
ผลผลิต
5. รายงานการสารวจความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
6. สรุ ปการประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. จัดทาเล่มรายงานความก้าวหน้างาน /
โครงการ
8. จัดทาคู่มือประกอบการเขียนโครงการ
และกิจกรรม
9. วิเคราะห์การจัดทารายละเอียดโครงการ
/กิจกรรม
10. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการหลอม
แผนปฏิบตั ิการและการจัดสรรทรัพยากร
11. จัดทาเล่มแผนปฏิบตั ิการประจาปี

35,000
3,000

12. จัดทาเล่มปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
13.กิจกรรมสานักงานผูอ้ านวยการ

50,000

ผู้รับผิดชอบ

ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์

ครู จุฑาทิพย์
ครู ชนินทร์พร
ครู วรางค์
ครู ศิรธันย์
ครู พรประภา
ครู ธญ
ั ชนก
ครู พรประภา
ครู ธญ
ั ชนก
ครู จุฑาทิพย์
ครู ชนินทร์พร
ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์
คณะกรรมการ
แผนงาน
ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู ปภังกร
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุน
รายหัว

14.ประเมิน OBECQA

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
15ปี
สถานศึกษา
100,000

15.การจัดทาเล่มแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
16.การจัดทาเล่มธรรมนูญ

3,000

17.การจัดระบบสารสนเทศ

5,000

18.การจัดทาเล่มมาตรฐานการศึกษา

3,000

19.การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา/ธรรมนูญของ
สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
รวมทั้งสิ้นสานักงานผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.งานบริ หารสานักงานวิชาการ
2.วัสดุของใช้สานักงาน
3.งานจัดจ้าง, จัดซ่อมอุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์
4.งานแผนงานกลุ่มบริ หารวิชาการ
5.งานสารสนเทศกลุ่มบริ หารวิชาการ

30,000

6.งานบริ การเอกสารสิ่ งพิมพ์
7.งานการรับนักเรี ยน ห้องเรี ยนพิเศษ
8.งานการรับนักเรี ยน รอบทัว่ ไป
9.กิจกรรมห้องอัดสาเนา
10.งานสารวจการจัดการเรี ยนการสอน
11.งานจัดสอนแทน
12.หนังสื อเรี ยนฟรี 15 ปี
13.งานนิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
14.กิจกรรมส่งเสริ มคุณภาพการศึกษา
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

3,000

31,755

ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู สุนิสา
ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู พิชาชาญ
ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู ศิรธันย์
ครู สิทธิศกั ดิ์

360,838

90,000

140,000
20,000
50,000
730,149

2,926,018

960,149

ผู้รับผิดชอบ

2,926,018

20,000
90,000

ครู พัทธนันท์
ครู ดวงพร
ครู สาวิตรี
ครู สาวิตรี
ครู สุณิสา
ครู สชั ฌุกร
ครู เฉลิมศรี
ครู พฒั ตวรรณ
ครู พัทธนันท์
ครู เฉลิมศรี
ครู เดียร์
ครู อจั ฉราภรณ์
ครู ชนิกานต์
ครู ดวงพร
ครู พัทธนันท์
ครู เยาวลักษณ์
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เงินอุดหนุน
รายหัว
60,134

1. จัดซื้อสื่ อ – วัสดุอุปกรณ์ การเรี ยนการ
สอนและสานักงาน
1.1 หมึก – กระดาษ
1.2 วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
1.3 จัดซ่อมเครื่ องปริ้ น
2. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภาษาไทย
รวม
60,134
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1. จัดซื้อและสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน
40,000
2. ดูแล/รักษา/ซ่อมบารุ งสื่ อ การเรี ยนการ
สอนวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
รวม
40,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
200,000
การศึกษา
2. กิจกรรมซ่อมครุ ภณั ฑ์
20,000
3. กิจกรรมจัดซื้อครุ ภณั ฑ์
60,000
4. กีจกรรมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ศูนย์วชิ า
และห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
5. ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงาน
10,000
คอมพิวเตอร์
รวม
290,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
40,000
สังคมศึกษา
-กิจกรรมจัดซ่อมบารุ งครุ ภณั ฑ์
40,000
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1. จัดซื้อวัสดุสานักงาน
28,000
2. จัดซื้อวัสดุทศั นศิลป์
17,000
3. จัดซื้อวัสดุดนตรี สากล
40,700
4. จัดซื้อเครื่ องวงโยธวาทิต
5. จัดซื้อวัสดุดนตรี ไทย
2,000
6. จัดซื้อเครื่ องแต่งกายนาฏศิลป์
30,000
7. จัดซ่อมเครื่ องดนตรี สากล
70,000

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
15ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครู ธณัฐฐา

100,000
100,000

10,200

ครู ธณัฐฐา

ครู วรางค์
ครู กมั ปนาท

10,200
ครู ประภาวดี

100,000

ครู ประภาวดี
ครู ประภาวดี
ครู ประภาวดี
ครู จตุพร

100,000
ครู สุรีพร
7,600
7,600

150,000

ครู สุรีพร

ครู กมลรัตน์
ครู ธนั ย์ชนก
ครู ณฐั พล
ครู ณฐั พล
ครู ธนกร
ครู นภวรรณ
ครู ณฐั พล
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8. จัดซ่อมเครื่ องดนตรี ไทย
9. จัดซื้อวัสดุเครื่ องแต่งกายวงโยธวาทิต
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
และวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
2. จัดซื้อหุ่นจาลองการฝึ ก และสอนการ
ช่วยฟื้ นคืนชีพ CPR
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงานคห
กรรม
2.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงาน
เกษตรกรรม
3.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงานธุรกิจ
4.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงาน
อุตสาหกรรม
5.ซื้อวัสดุเพื่อการเรี ยนการสอนงาน
ประดิษฐ์
6.พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้คหกรรม
7.พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้อุตสาหกรรม
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. หมึกและกระดาษ
2. วัดสุอุปกรณ์สานักงาน
3. ซ่อม บารุ ง วัสดุครุ ภณั ฑ์
4. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ศูนย์ภาษาอังกฤษ
รวม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. การขอใช้หมึกและกระดาษ
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์
รวม
งานทะเบียนวัดผล

เงินอุดหนุน
รายหัว
5,000
192,700

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
15ปี
สถานศึกษา
20,000
170,000

ผู้รับผิดชอบ
ครู ธนกร
ครู ณฐั พล

100,000

ครู ทิพรวี

20,000

ครู ทิพรวี

120,000
35,000

ครู วนี ฐั ดา

5,000

ครู บุญรักษา

5,000
15,000

ครู พิชญ์สินี
ครู ชลดา

5,000

ครู อรุ ณรัตน์

65,000

100,000
30,000
130,000

80,000

80,000

14,478
10,000
100,000
124,478

23,407

35,000

8,500
40,000
71,907

ครู วนี ฐั ดา
ครู ชลดา

ครู ทวิตย์
ครู ทวิตย์
ครู ทวิตย์
ครู พิมพ์ประภา

ครู วนัสนันท์
ครู วนัสนันท์
ครู วนัสนันท์

35,000
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1. งานจัดซื้อวัสดุสานักงาน
2. งานบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม
Secondary Grading System
3. ตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรี ยนชั้น ม.3
และ ม.6
4. การจัดทาข้อมูลผลการเรี ยน
(กระดาษคาตอบและซ่อมบารุ ง)
5. จัดทา จัดซื้อแบบรายงานผลการสอบ
6. จัดการเรี ยนการสอนซ่อมเสริ ม (เรี ยน
ซ้ ารายวิชา)
7. จัดทาตารางเรี ยนตารางสอน
8. ปรับปรุ งห้องสานักงานทะเบียนวัดผล
รวม
งานแนะแนว
จัดทาระเบียนสะสม
ทุนการศึกษา(โรงเรี ยน,หน่วยงาน
ภายนอก, กยศ)
ติดตามผลและข้อมูลสารสนเทศใน
การศึกษาต่อของนักเรี ยนชั้น ม.3 และม.6
ทัศนศึกษาสัญจร ม.6
ทัศนศึกษาสัญจร ม.3
จัดป้ ายนิเทศและส่งเสริ มการค้นคว้าข้อมูล
แนะแนวโรงเรี ยนประถมศึกษา
งานพี่พบน้อง
นิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ
แนะแนวการศึกษาต่อ / รับสมัครโควต้า
ส่งเสริ มการศึกษาและอาชีพนอกเวลา
เรี ยน
ทุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อนักเรี ยนยากจน
ครู ในดวงใจ
ตลาดนัดพอเพียง
จัดทาหนังสื ออนุสรณ์สารวิทยา
สาหรับนักเรี ยนชั้นม.6
งานรวบรวมข้อมูลนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วม
(LD)

เงินอุดหนุน
รายหัว
90,000

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
15ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครู อรนันท์
ครู วชิ ชวิทย์
ครู อรจิรา

10,000
10,000

100,000

ครู วชิ ชวิทย์
ครู อรจิรา
ครู กมั ปนาท

39,000
10,000
59,000

20,000
4,025
3,000

ครู นิธิวดี
ครู นิธิวดี

ครู ปาริ ชาติ
ครู วภิ าภร
ครู สุพตั รา
ครู สุพตั รา
ครู วภิ าภร
ครู ภคั รนันท์
ครู ภคั รนันท์
ครู สุพตั รา
ครู วภิ าภร
ครู สุพตั รา
ครู ปาริ ชาติ

2,000
2,400
19,890
3,000
2,000

4,200

4,550

ครู สุพตั รา
ครู ปาริ ชาติ
ครู แนะแนว
ครู สุพตั รา
ครู ภคั รนันท์
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ปรับปรุ งห้องแนะแนว พัฒนาศูนย์
สารสนเทศให้มีคุณภาพ บารุ งดูแลซ่อมแซม
และจัดซื้อวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
18 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
-จัดซ่อมเครื่ องพิมพ์และ
ซ่อมแซมวัสดุครุ ภณั ฑ์ภายในห้องแนะ
แนว
รวม
งานห้ องสมุด
1. กิจกรรมจัดหาและบริ การสิ่ งพิมพ์
1.1 หนังสื อ
1.2 หนังสื อ E-Book
1.3 วารสาร
1.4 หนังสื อพิมพ์
1.5 โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 4.0
2. กิจกรรมบรรยากาศดี ภูมิทศั น์เด่น
2.1 จัดซื้อจัดหา วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ใน
ห้องสมุด
2.2 การบารุ งรักษา วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ใน
ห้องสมุด
รวม
รวมทั้งสิ้นกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. จัดทาหนังสื อคู่มือนักเรี ยน
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์วสั ดุสานักงาน
3. จัดซื้อ/ซ่อมบารุ งครุ ภณั ฑ์
4. ดูแล ซื้อ/ซ่อม ระบบกล้อง CCTV
5. จัดทาสติกเกอร์ติดรถยนต์เข้า – ออก
6. จัดซื้อ/ซ่อมวิทยุสื่อสาร
7. จัดทาป้ อมแลกบัตรเข้า-ออก
รวมทั้งสิ้นกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
1.กิจกรรมบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์

เงินอุดหนุน
รายหัว

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
15ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครู ปารชาติ

5,500
ครู วภิ าภร
25,000

77,290

18,275

10,000
10,000
6,000
8,000
150,000

ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
ครู ธีรวุฒิ
38,000

5,000
189,000
2,246,180

ครู ธญ
ั ธร

2,926,018

38,000
873,953

50,000.00
35,740.00
18,000.00

103,740

83,109

ครู ธญ
ั ธร

150,000
3,000
10,000
40,000
203,000

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

ครู ณทั ธมวันทน์
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เงินอุดหนุน
รายหัว

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
15ปี
สถานศึกษา

รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

2.กิจกรรมสานักงานกลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
3.กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานการใช้เงินและการดาเนินงาน
4.กิจกรรมระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อ
การศึกษา
5.กิจกรรมบริ หารการเงิน
6.กิจกรรมบริ หารการบัญชี
7.กิจกรรมตรวจสอบภายใน

รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

55,000

5,000

รวมทั้งสิ้นกลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
งานพัฒนาระบบบริหาร
1. จัดซื้อเครื่ องใช้สานักงาน
2. จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์
สานักงาน
รวม
งานธุรการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณั ฑ์ในการ
ปฏิบตั ิงานธุรการ
ปรับปรุ ง–ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์
และครุ ภณั ฑ์ ในการปฏิบตั ิงานธุรการ
พัฒนาบุคลากร และอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

ครู ราตรี
ครู นิรชา
รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

8.กิจกรรมจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน
9.กิจกรรมติดตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
10.กิจกรรมอบรมบุคลากรกลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
- อบรมหน่วยงานภายนอก
11.กิจกรรมจัดหาบุคลากรรับผิดชอบงาน
สานักงาน การเงินและพัสดุ
12.ซ่อมบารุ งเครื่ องถ่ายเอกสาร
13.พัฒนาแหล่งเรี ยนห้องบริ หาร
งบประมาณ
14.พัฒนากลุ่มบริ หารงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ครู สนธิกาญจน์
ครู ลดาวัลย์

20,000

รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

20,000
50,000

ครู ณทั ธมวันทน์
ครู สนธิกาญจน์
รองฯ กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

121,500
204,609

150,000

45,000

6,500
9,500

45,000

16,000

139,390

46,330

ครู พิชญ์สินี

30,000

ครู พิชญ์สินี

5,000

ครู พิชญ์สินี

ครู นภวรรณ
ครู นภวรรณ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
รวม
งานประชาสัมพันธ์
1. การพัฒนาระบบบริ หารงาน
ประชาสัมพันธ์
1.1 ซ่อมวัสดุอุปกรณ์
1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
1.3 จัดซื้อครุ ภณั ฑ์
2. กิจกรรมการจัดทาวารสารโรงเรี ยนสาร
วิทยาและสื่ อสิ่ งพิมพ์
2.1. กิจกรรมการจัดทาวารสารโรงเรี ยน
สารวิทยาและจัดทาหนังทอมุทิตาจิตแก่ผู ้
เกษัยณอายุราชการ
ประจาปี งบประมาณ 2563
2.2. กิจกรรมจัดทาป้ าย / บอร์ด
ประชาสัมพันธ์วนั สาคัญต่างๆ

2.3 การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร. สาร
วิทยาผ่านทางอีเมล์ เพื่อนาเสนอข่าวสาร
ของโรงเรี ยนสู่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
2.4 การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร. สาร
วิทยา
e-Network ไปยังเว็บไซด์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.5 การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร. สาร
วิทยา ผ่านกลุ่มไลน์ เครื อข่าย PRสพม.2
2.6.จัดภาพข่าวกิจกรรมต่างๆลงในเว็บ
ไซด์โรงเรี ยน srv.ac.th
2.7 การจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์วนั เกิด
ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
2.8 การจัดทา ส.ค.ส. ส่งผ่านระบบ Line
ปี 2563

เงินอุดหนุน
รายหัว
139,390

21,954

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
15ปี
สถานศึกษา
81,330

20,000
4,210
8,000

230,000

ผู้รับผิดชอบ

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

ครู ศรนรารัตน์

ครู ศรนรารัตน์
ครู ศรนรารัตน์
ครู ศรนรารัตน์

ครู กญั ญารัตน์
ครู ศรนรารัตน์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุน
รายหัว

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
15ปี
สถานศึกษา

ครู กญั ญารัตน์
ครู ธณัฐฐา
ครู ศรนรารัตน์
ครู กญั ญารัตน์
ครู วชิ ิต
ครู ธนภัทร

2.9 การจัดทาป้ ายแสดงสถิติการรับ
นักเรี ยนเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2563
3. โครงการเสี ยงตามสายหลากหลายนัก
อ่าน
รวม
งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
กิจกรรมการพัฒนางานยานพาหนะ
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2. ค่าบารุ งรักษา
3. ค่าต่อพรบ.
รวม
งานโภชนาการ
1.ปรับปรุ งศูนย์อาหาร
- ซื้อรถเข็นเก็บภาชนะ
- ซื้อตูล้ วกช้อนสแตนเลส
2.ตรวจสอบสารปนเปื้ อนในอาหาร
3.อบรมร้านค้าจาหน่ายอาหาร
4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ลา้ งจาน
รวม
งานอนามัยโรงเรียน
1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการพยาบาล
2.จัดซื้อหมึกพิมพ์กระดาษและอุปกรณ์
สานักงาน
3.โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
การศึกษา
4.โครงการประกันอุบตั ิเหตุประจาปี
การศึกษา
5.ฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย
6.ซ่อมแซมและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
7.ฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่

ผู้รับผิดชอบ

21,954

262,210

210,000

100,000
100,000
20,000
220,000

210,000

ครู นุชจิรา
ครู นุชจิรา
ครู นุชจิรา

ครู วนี ฐั ดา
10,000
20,000

60,000
90,000
50,000
5,000

2,000

ครู ประภาวดี
ครู วนี ฐั ดา
ครู วนี ฐั ดา

ครู สุรีพร
ครู สุกญั ญา
500,000

ครู ธนภรณ์

870,000

ครู ณปภัช
เจ้าหน้าที่หอ้ ง
พยาบาล
เจ้าหน้าที่หอ้ ง
พยาบาล
เจ้าหน้าที่หอ้ ง
พยาบาล
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
8.ฉี ดวัคซีนป้ องกันมะเร็ งปากมดลูก
(HPV)
รวม
งานบริการจัดเลีย้ งและรับรอง
1.จัดเลี้ยงรับรองการประชุมต่างๆของ
โรงเรี ยนและผูเ้ ยีย่ มชมโรงเรี ยน
2. จัดซื้อเสื้ อเครื่ องแบบของโรงเรี ยน
3. จัดซื้อของที่ระลึกของโรงเรี ยน
4. จัดงานวันสถาปนาโรงเรี ยน
รวม

เงินอุดหนุน
รายหัว

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
เงินรายได้
15ปี
สถานศึกษา

เจ้าหน้าที่หอ้ ง
พยาบาล
57,000

1,370,000
50,000

55,000
105,000

งานโสตทัศนศึกษา
1.จัดซื้อและซ่อมบารุ งโสตทัศนูปกรณ์
2.จัดซื้อวัสดุสานักงาน
3.ซ่อมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์เสริ ม
ประจาห้องเรี ยน
4.จัดทาป้ ายกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน
5.จัดซื้อและซ่อมโปรเจคเตอร์และระบบ
ภาพหอประชุมรัชมงคล
รวม
งานนักพัฒนา
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการพัฒนา
ศักยภาพนักพัฒนา (นักการ-ภารโรง)
2. ศึกษาดูงาน
รวม
งานธนาคารโรงเรียน
1. ให้บริ การเปิ ดบัญชีการรับฝากและ
ถอนเงินแก่นกั เรี ยนและครู
2. การให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ อง การออม
การประหยัด
รวม
รวมทั้งสิ้นกลุ่มบริหารทัว่ ไป
รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

ครู นภวรรณ
ครู นภวรรณ
ครู นภวรรณ
ครู นภวรรณ

100,000
25,000
300,000

ครู จิราภรณ์
ครู จิราภรณ์
ครู เมธี

50,000
200,000

ครู จิราภรณ์
ครู กิตติธชั

675,000

473,344
3,059,628

2,926,018

5,000

นายวินยั

30,000
35,000

นายวินยั

2,000

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

2,000
2,856,540
4,444,331
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ส่วนที่ 6 โครงการตามยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผเู้ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีของไทย
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึนร้อยละ 3
ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้และใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสู่ความ
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 (5, 6)
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2, 3
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด้าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้นในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้ก้าหนด
เป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึนอย่างน้อยร้อยละ 5 และ
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ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ก้าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระวิชาหลักให้เพิ่มขึนอย่างน้อยร้อยละ 3 ด้วย
เหตุผลและความจ้าเป็นดังกล่าว โรงเรียนสารวิทยาจึงก้าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึนอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน
2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้และน้าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน 2,812 คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู
จ้านวน 148 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลการสอบทดสอบระดับชาติสูงขึน
2. ครูได้รับการพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนรู้อย่างรอบด้านมากขึน
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
ดาเนินการ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
- สอนเสริ มวันเสาร์ (ม.1-3)
18 พ.ย.62 –
ครู เฉลิมศรี
17 ก.พ.63
16 มิ.ย.63 –
15 ก.ย.63
- เตรี ยมความพร้อมหลอมน้องใหม่ 1 - 30 เม.ย. 63
ครู เยาวลักษณ์
(ม.1,ม.4)
2.กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมใน
14 พ.ย.62 –
34,860
ครู โสภณ
การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3
30 ก.ย.63
3.กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ระดับชัน 14 พ.ย.62 –
39,120
ครู รุ่งเพชร
ม.4
30 ก.ย.63
4.กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมใน
14 พ.ย.62 –
34,640
ครู ดาวเรื อง
การสอบ GAT/PAT ระดับชั้น ม.5
30 ก.ย.63
5.กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมใน
14 พ.ย.62 –
76,140
ครู เฉลิมศรี
การสอบ O-NET และ GAT/PAT
30 ก.ย.63
ระดับชั้น ม.6
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
6.กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมใน
การสอบ สอวน. ระดับ ม.ต้น
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1. กิจกรรมคลินิกหมอภาษา
แก้ปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่
คล่อง สาหรับนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-3)
2. กิจกรรม O-NET ง่ายนิดเดียว

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1.คลินิกคณิ ตศาสตร์และเรี ยนข้น
ศูนย์จาง

2.กิจกรรมสอนเสริ มเพิ่มผลสัมฤทธิ์

3.วิจยั ในชั้นเรี ยน
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1. กิจกรรมสอนเสริ มเพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์
2. กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
สอบ O-NET ม.3 และม.6
3. กิจกรรมการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 พ.ย.62 –
30 ม.ค.63

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
10,000

ผู้รับผิดชอบ
ครู เยาวลักษณ์

194,760
1 ต.ค. 2562 –
30 ก.ย. 2563

20,000

5 พ.ย. 2562 –
31 ม.ค. 2563

2,000

ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู ศิรธันย์
ครู วนัสนันนท์
ครู กญั ญารัตน์
ครู พิชาชาญ
ครู สุวมิ ล
ครู สนธิกาญจน์
ครู พชั รี ย ์

22,000
6,13,20,27
พ.ย. 62
11 ธ.ค. 62
8,15,22 ม.ค.
63
7,14,21,28
พ.ย. 62
12 ธ.ค. 62
9,16,23,30
ม.ค. 63
ต.ค - ธ.ค.

1 พ.ย.62 –
30 ก.ย.63
1 พ.ย. 62 ก.พ. 63
1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย.63

ครู วลั วิภา
ครู ปาวาริ ศา
ครู จิดาภา

5,000

ครู นิธิวดี
ครู อรนันท์

3,000
8,000

ครู โสภณ

ครู ณฐั มน
ครู นิภาวรรณ
ครู สาวิตรี
ครู วนิดา
ครู ธญ
ั ทิพย์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
1ต.ค.62-30
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ก.ย.63
1ต.ค.62-30
2.กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมสอบ
ก.ย.63
ม.6
3.กิจกรรมวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ 1ต.ค.62-30
ก.ย.63
1ต.ค.62-30
4.กิจกรรมการพัฒนาสื่ อการสอน/
ก.ย.63
นวัตกรรมการสอน
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1.กิจกรรมการสอนเสริ มฝึ กทักษะ
เฉพาะด้านหลังเลิกเรี ยน
1.1 ด้านทัศนศิลป์
1.2 ด้านนาฏศิลป์
1.3 ด้านดนตรีไทย
1.4 ด้านดนตรีสากล
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนศิลปะโดยใช้ชุดฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิ
3. กิจกรรม Arts Multimedia

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

2,000

ครู อาณาจักร

5,000

ครู ประพจน์
ครู ธเนศ
ครู กนกลักษณ์

7,000
1 ต.ค.62 –
31 ส.ค.63

10,000

ครู กมลรัตน์

1 ต.ค.62 –
31 ส.ค.63

ครู ทุกในใน
กลุ่มสาระฯ

1 ต.ค.62 –
31 ส.ค.63

ครู ทุกในใน
กลุ่มสาระฯ

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การจัดการเรี ยนการสอนใน
1 ต.ค.62 –
ศตวรรษที่ 21
30 ก.ย.63
2. การเตรี ยมความพร้อมเพื่อพัฒนา 1 พ.ค. 63 –
ทักษะวิชาการทางด้านสุขภาพและ
28 ก.พ.63
กีฬา
3. การพัฒนาต้นแบบโรงเรี ยน
1 พ.ค. 63 –
เสริ มสร้างความรอบรู ้สุขภาพ
28 ก.พ.63

10,000
ครู ผสู ้ อน
ครู ผสู ้ อน

กลุ่มสาระฯสุ ข
ศึกษาและพล
ศึกษา ร่ วมกับ
สถาบันพัฒนาสุข
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ภาวะเขตเมือง

4. การวิจยั เพื่อการพัฒนาการเรี ยน
1 ต.ค.62 –
การสอน
30 ก.ย.63
รวม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. กิจกรรมจัดวิทยากรภายนอกมา
1 ก.พ. – 15
3,600
ให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน
มี.ค.63
รวม
3,600
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. การสอนเสริมภาษาอังกฤษระดับม.ต้ น และระดับปลาย (Tutoring)
 ติว O-NET ม. 3
1 ต.ค. 62 –
5,000
30 ก.ย. 63
ติว O-NET ม. 6
2. การจัดจ้ างครู ชาวต่ างชาติ
 จัดจ้างครู ชาวต่างชาติ

3. กิจกรรมวิจยั เพื่อพัฒนาในการ
เรี ยนเรี ยนรู ้
4. กิจกรรมพัฒนาสื่ อการสอนและ
เทคโนโลยี
รวม
รวมทั้งสิ้น

1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

ครู ผสู ้ อน

ครู พิชญ์สินี

ผูแ้ ทนคณะครู
ม.3 จานวน 2
ท่าน
ครู ม.6 ทุกท่าน

5,000

1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

1,269,330

1 ต.ค.62 –
31 มี.ค.63
1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

10,000
10,000
50,600

194,760

1,279,330
1,289,330

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมวางแผนและแต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานตามโครงการ
2. คณะกรรมการร่วมกันจัดท้าแผนปฏิบัติการและก้าหนดปฏิทินการด้าเนินการตามโครงการ
3. เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอพิจารณาโครงการ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)

ครู กิตติพทั ธ์
ครู อรอนงค์
ครู ชนิกานต์
และคณะ
ครู พิมพ์ประภา
ครู นิรชา
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1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการต่อผู้บริหาร
2. ขออนุญาตด้าเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ติดตามผลการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
- สอนเสริมวันเสาร์ (ม.1-3)
- เตรียมความพร้อมหลอมน้อง
ใหม่ (ม.1,ม.4)
2.กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการสอบ O-NET ระดับชัน
ม.3
3.กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการสอบ GAT/PAT
ระดับชัน ม.5
4.กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการสอบ O-NET และ
GAT/PAT ระดับชัน ม.6
5.กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการสอบ สอวน. ระดับ
ม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. กิจกรรมคลินิกหมอภาษา
แก้ปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่
คล่อง ส้าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-3)
2. กิจกรรม O-NET ง่ายนิด
เดียว

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

-ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -แบบเก็บข้อมูลการ
ของนักเรียน
สัมภาษณ์/การสอบถาม
-สัมภาษณ์/สอบถาม
-ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ร้อยละ 96 นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
ร้อยละ 96 นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
ร้อยละ 95 นักเรียนมีความรู้
และทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

-ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
-สัมภาษณ์/สอบถาม
-ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
-สัมภาษณ์/สอบถาม
-ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
-สัมภาษณ์/สอบถาม
-ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
-ตรวจสอบการแข่งขันของนักเรียน
-สัมภาษณ์/สอบถาม

-แบบเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์/การสอบถาม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-แบบเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์/การสอบถาม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-แบบเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์/การสอบถาม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-แบบเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์/การสอบถาม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
ผลการแข่งขัน

- นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมคลินิกหมอภาษา
แก้ปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่
คล่อง ส้าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
- นักเรียนชัน ม. 3 และ ม. 6
ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมติว
O-NET

1. สังเกต
2. ประเมิน

1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน

1. สังเกต
2. ประเมิน

1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. คลินิคคณิตศาสตร์และเรียน ร้อยละ 95 ของนักเรียน
ข้นศูนย์จาง
มีความสามารถด้านวิชาการและ
ทักษะคณิตศาสตร์
(ปัดฝุ่นเพชร,เจียระไนพลอย)
2. กิจกรรมติวเตอร์อัจฉริยะ
ร้อยละ 95ของนักเรียนเข้าร่วม
ภาพ
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการสอบ (O-NET, PAT1)
3.วิจัยในชันเรียน

ร้อยละ 100 ของครูมีการท้า
วิจัยในชันเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมติวก่อนสอบ
นักเรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึนอย่าง
น้อยร้อยละ 3
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อม ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย
เพื่อสอบ O-NET ม.3 และม.6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึน
ร้อยละ 3
3. กิจกรรมการท้าวิจัยใน
ครูวิทยาศาสตร์ 20 คน มีการ
ชันเรียน
จัดท้าวิจัยในชันเรียนอย่างน้อย
1 เรื่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมเติมเต็มเด็กเก่งและ
นักเรียนร้อยละ 85 ของ
ซ่อมเสริมเด็กอ่อน
นักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึน
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียนร้อยละ 85 ของ
สอบ ม.6
นักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึน
กิจกรรมวิจยั ในชันเรียน
ครูทุกคนมีวิจัยในชันเรียน
กิจกรรมการพัฒนาสื่อการ
สื่อการสอน/นวัตกรรมการสอน
สอน/นวัตกรรมการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมการสอนเสริมฝึก
ผลสัมฤทธิ์ของนัเรียนอยู่ใน
ทักษะเฉพาะด้านหลังเลิกเรียน ระดับดีร้อยละ 90

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

-ใช้แบบทดสอบ
-ใช้แบบสอบถาม
-จากแบบรายงานผล
-การสอบระดับชาติ
-ใช้แบบทดสอบ
-ใช้แบบสอบถาม
-จากแบบรายงานผล
-การสอบระดับชาติ
-นิเทศติดตาม
-ตรวจสอบ

-แบบทดสอบ
-แบบสอบถาม
-แบบรายงานผล
-การสอบระดับชาติ
-แบบทดสอบ
-แบบสอบถาม
-แบบรายงานผล
-การสอบระดับชาติ
-แบบตรวจงานวิจัย

- ทดสอบ

- แบบทดสอบ

- ทดสอบ

- แบบทดสอบ

- ส้ารวจ

- แบบส้ารวจ

ทดสอบ
ประเมินผล

แบบทดสอบ
แบบประเมิน

ทดสอบ
ประเมินผล

แบบทดสอบ
แบบประเมิน

วิจัยในชันเรียน
สื่อการสอน/นวัตกรรมการสอน

แบบสอบถาม
อุปกรณ์ใส่สื่อ ในการเรียน
การสอน

ความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ
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กิจกรรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนศิลปะโดยใช้ชุดฝึกทัษะ
ปฏิบัติ
กิจกรรม Arts Multimedia

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
ผลสัมฤทธิ์ของนัเรียนอยู่ใน
ระดับดีร้อยละ 90

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

ครูในกลุ่มสาระศิลปะ มีสื่อที่
นิเทศ
ทันสมัย ร้อยละ 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การจัดการเรียนการสอนใน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
การนิเทศ การสอบถาม
ศตวรรษที่ 21
เรียนดีขึนร้อยละ 93
การสังเกตการสอบ
2. การเตรียมความพร้อมเพื่อ นักเรียนพัฒนาทักษะความรู้ดี การนิเทศ การสอบถาม การสังเกต
พัฒนาทักษะวิชาการทางด้าน ขึนร้อยละ 93
การสอบ
สุขภาพและกีฬา
3. การพัฒนาต้นแบบโรงเรียน นักเรียนมีภาวะทางสุขภาพดี การนิเทศ การสอบถาม การสังเกต
เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ ขึนร้อย 90
การปฏิบ้ตติ น
4. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ นักเรียนมีการพัฒนาจากการ การนิเทศ สอบถาม สังเกต
เรียนการสอน
ท้าวิจัย ร้อยละ 80
ด้าเนินการวิจยั
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.กิจกรรมจัดวิทยากรภายนอก ร้อยละ 94 ของผู้เรียนมีความรู้ - ทดสอบ
มาให้ความรู้แก่นักเรียน
และทักษะที่จ้าเป็นตาม
- นิเทศ/สอบถาม
หลักสูตรมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
1. การสอนเสริมภาษาอังกฤษ ระดับม.ต้น และม.ปลาย (Tutoring)
ร้อยละ 94 ของนักเรียนได้รับ การทดสอบ
 ติว O-NET ม. 3
การพัฒนาคุณภาพตาม
ติว O-NET ม. 6
มาตรฐานการศึกษา
2. การจัดจ้างครูชาวต่างชาติ
(1.) จัดจ้างครูชาวต่างชาติ
ร้อยละ 94 ของครูชาวต่างชาติ การนิเทศ
ทุกคนจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภาพต่อผูเ้ รียน
(2.) ค่าใช้จ่ายในการ
ร้อยละ 94 ของครูชาวต่างชา การนิเทศ
ด้าเนินการจัดท้า – ติดต่อ
ตทุกคนจัดการเรียนรู้ที่มี
เอกสารที่เกีย่ วข้องกับครู
ประสิทธิภาพต่อผูเ้ รียน
ชาวต่างชาติ
3. กิจกรรมวิจัยในชันเรียน
ร้อยละ 89 ร้อยละของครู
การประเมิน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบทดสอบทักษะปฏิบตั ิ
แบบบันทุกการผลิตสื่อ
ผลการเรียนของนักเรียน
ผลการแข่งขันทักษะ

นักเรียนมีความรอบรู้
สุขภาพและสุขภาพดี
ผลงานวิจัย และการพัฒนา
ของนักเรียน
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม

แบบประเมิน
แบบทดสอบ

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
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กิจกรรม

4. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน
และนวัตกรรมการสอน
5. กลุ่มสาระฯ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
จัดท้างานวิจัยในชันเรียน สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร้อยละ 94 ของครูมีจัดการ
เรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียน
ร้อยละ 94 ของครูจัดการ
เรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสุขและมี
ความสามารถในระดับ
มาตรฐานสากล

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
ของครู

การนิเทศ

แบบประเมิน

แบบประเมิน
การนิเทศ

น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยน้า
กิจกรรมนีไปเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆของโรงเรียนที่มีความหลากหลาย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้มข้นและ
หลากหลายทังในและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น
เยาวชนที่ดีในอนาคต
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาสูงขึน
2. นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติเฉลีย่ สูงขึน
3. นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
4. ครูมีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรูเ้ พิ่มขึน
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อ โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคณ
ุ ภาพ
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 และ 1.2
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3 และ 4
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1, 2, 4 และ 5
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ พัฒนา
ปรับปรุง การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู ให้มีความหลากหลายผู้เรียน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างให้ผู้เรียน
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มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบมีเหตุผล รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความรู้ และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง สามารถท้างานเป็นหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาทักษะพืนฐานของการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ ในฐานะ
สมาชิกของสังคม นอกจากนีนักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะพืนฐานในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะทางภาษาทัง
4 ทักษะในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษามีพืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พอเพียงที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ
โลกได้ มีเจตคติในด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีสุขภาพพลานามัย และบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข การที่จะบรรลุผลตามความมุ่งหวังดังกล่ าว โรงเรียนจะต้องระดมทรัพยากรและเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
บุคลากรทุกฝ่ายกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดโครงการนีขึนเพื่อที่จะบรรลุผลตามความมุ่งหวังดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน 2,812 คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู
จ้านวน 148 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้าง 1 ต.ค.62 –
15,000
ครู ธันย์ชนก
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (IS)
30 ก.ย.63
กิจกรรมลดเวลาเรี ยน – เพิ่มเวลารู ้
1 ต.ค.62 –
ครู เยาวลักษณ์
30 ก.ย.63
รวม
15,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1. มนต์รักลูกทุ่ง Sara Festival
1 ต.ค. 62 –
23,000
ครู อธิพงศ์
ครู สนธิกาญจน์
Contest
30 ก.ย. 63
ครู กญั ญารัตน์
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2. ส่งเสริ มศักยภาพครู และนักเรี ยน
โดยใช้กระบวนการ PLC
3. วรรณคดีมีชีวติ
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1.การพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้
กระบวนการPLC
2.ประชุมเชิงวิชาการ
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้โดย
บูรณาการภาษาอังกฤษในทุก
รายวิชาวิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมพัฒนาและผลิตสื่ อ
การสอน
3. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
1. อบรมครู คอมพิวเตอร์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ครู สุวมิ ล
ครู ธนภัทร
ครู วชิ ณี
ครู วชิ ณี
ครู ดาวเรื อง

20,000
43,000

ต.ค.62 –
มี.ค.63
พ.ย.- ธ.ค 62
ม.ค.- มี.ค 63

ครู ศุภวัฒน์
6,500

ครู ณฐั พล

6,500
1 ต.ค.62
- 30 ก.ย.63
1 ต.ค.62
- 30 ก.ย.63
1 ต.ค.62
- 30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 30 ก.ย.63

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมประกวดนิทานคุณธรรม
19 ม.ค. 63
สองภาษา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้
1 ต.ค. 62 กระบวนการ PLC
30 ก.ย. 63
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1. สร้างสรรค์งานไทยสู่นาฏศิลป์
1 ต.ค. 62 ไทย 4.0
30 ก.ย. 63

ครู ภณ
ั ฑิรา
ครู พทั ธนันท์
15,000

ครู พรสุริยุ
ครู พรพิมล
5,000

15,000

5,000

1,000

ครู อุไรวัลย์
6,000

1,000
10,000

ครู พงษ์ศกั ดิ์

ครู ปภังกร

6,000
ครู วนัสนันท์
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2. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ดนตรี ศึกษา
3. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปะศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1.การปลูกฝังการเล่นกีฬาไทยและ
28 ต.ค.62 กีฬาสากล
30 ก.ย.63
2.งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
1 ต.ค.62 30 ก.ย.63
3.การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมทาง
1 ต.ค.62 การศึกษา
30 ก.ย.63
4.การจัดทา PLC (Professional
1 ต.ค.62 Learning Community)
30 ก.ย.63
รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตลอด
1. อบรมการจัดการเรี ยนรู ้และ
ปีงบประมาณ
กระบวนการกลุ่ม
รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. กิจกรรม Christmas 2018
12 ธ.ค. 62
 Mail letters to Santa
 Picture Dictation
 Creative Recycling Bread
Ginger House
 Stage Show
 ค่าของรางวัล
 ค่าอุปกรณ์การแสดงและ
อุปกรณ์ ตกแต่งฉากและเวที
ค่าอาหารว่างสาหรับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
100,000
80,000
10,000

ผู้รับผิดชอบ

ครู ณัฐพล
ครู สริ ินิติ

180,000
ครู เฉลิมศรี
ครู ผสู ้ อน
ครู ผสู ้ อน
ครู ผสู ้ อน

4,000

ครู วนี ฐั ดา

4,000
ครู พรประภา
ครู ศรานตา
ครู ประวิดา
ครู อนัญญา
ครู กฤษดาพร
33,700
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

2. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
1 ต.ค. 62 –
ครู ชนิกานต์
วิชาชีพ(PLC)
30 ก.ย. 63
ครู อรอนงค์
33,700
รวม
รวมทั้งสิ้น
117,700
201,500
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)
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและ ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้รับการ -สังเกตพฤติกรรมการจัดการ -แบบสังเกตพฤติกรรม
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
เรียนการสอนของครูและ
-แบบนิเทศติดตาม/
สร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง (IS)
การศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
สัมภาษณ์
นักเรียน
-แบบสรุปกิจกรรม
-ตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู
- นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์
2.กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่ม
ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้รับการ - สอบถามนักเรียน
- แบบสอบถาม
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
- ประเมินกิจกรรมลดเวลา
- แบบประเมิน
เวลารู้
การศึกษา
เรียน – เพิ่มเวลารู้
-แบบสรุปกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. มนต์รักลูกทุ่ง Sara Festival
- ร้อยละ 98 ของจ้านวนนักเรียนที่ แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
Contest
เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
2. ส่งเสริมศักยภาพครูและ
- ร้อยละ 98 ของจ้านวนครูที่เข้า แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
นักเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ พัฒนา
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3. วรรณคดีมีชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้
กระบวนการPLC
2.ประชุมเชิงวิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

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

และแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ร้อยละ 98 ของจ้านวนนักเรียนที่ แบบสอบถาม
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 ของครูได้ความรูจ้ าก
การศึกษาดูงานการสอน
คณิตศาสตร์
ร้อยละ 90 ของครูได้ความรูจ้ าก
การศึกษาดูงานการสอน
คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย 1. ผู้เรียนร้อยละ 96 มีความเป็น
บูรณาการภาษาอังกฤษในทุก
พลเมืองโลก เป็นเลิศทางวิชาการ
รายวิชาวิทยาศาสตร์
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. กิจกรรมพัฒนาและผลิตสื่อ
ครูผสู้ อนรายวิชาวิทยาศาสตร์
การสอน
จ้านวน 20 คน มีการพัฒนาและ
ผลิตสื่อการสอนที่สอดแทรก
ภาษาอังกฤษและมีความน่าสนใจ
ทันสมัย
3. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูผสู้ อนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทางวิชาชีพ (PLC)
จ้านวน 20 คน พัฒนาตนให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมประกวดนิทานคุณธรรม นักเรียนร้อยละ85 สามารถใช้สอง
สองภาษา
ภาษาในบทเล่านิทานได้
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้ ครูทุกคนได้รับการพัฒนา ศึกษาดู
กระบวนการ PLC
งานเพื่อให้มีศักยภาพมากขึน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

แบบสอบถาม

- ทดสอบ
- การสอบถาม

- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม

- ทดสอบ
- การสอบถาม

- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม

- การท้าแบบทดสอบ
- การตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้
- การนิเทศการสอน

- แบบทดสอบ
- แบบบันทึกผลการ
ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้
- แบบประเมินการนิเทศ
การสอน

- การส้ารวจสื่อ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน

- แบบส้ารวจการใช้สื่อ
ICT

- การเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา

- แบบรายงานการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา

สอบถาม สัมภาษณ์

แบบสอบถาม

สอบถามความคิดเห็น

แบบสอบถาม
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กิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สร้างสรรค์งานไทยสู่นาฎศิลป์ไทย
4.0
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดนตรีศึกษา

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

นักเรียนที่เรียนในรายวิชาเลือก
เสรัสามารถแสดงได้จริง
นักเรียนสามารถใช้ห้องบันทึกเสียง
ส่งงานส้าหรับการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขต

ส้ารวจความพึงพอใจของผู้ชม
การแสดง
ส้ารวจความพึงพอใจของใช้
บริการบันทึกเสียง

แบบส้ารวจความพึง
พอใจ
แบบส้ารวจความพึง
พอใจ

ส้ารวจความพึงพอใจของ
นักเรียน

แบบส้ารวจความพึง
พอใจ

นิเทศ, สอบถาม

การสังเกต แบบประเมิน

นิเทศ สอบถาม วิจัย

ผลงานการวิจัย

สอบถาม การอบรม

การเข้าร่วมการพัฒนา
และจัดท้าสื่อนวัตกรรม
ผลการจัดท้า PLC

นักเรียนมีห้องเรียนที่เอืออ้านวยต่อ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.การปลูกฝังการเล่นกีฬาไทยและ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง
กีฬาสากล
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ร้อยละ 96
2.งานวิจัยในชันเรียน
ครูจัดท้าวิจัยในชันเรียน
ร้อยละ 100
3.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทาง
ครูได้รับการอบรมพัฒนา จัดท้าสือ่
การศึกษา
นวัตกรรม ร้อย ๘๐
4.การจัดท้า PLC (Professional ครูร่วมจัดท้า PLC ร้อยละ 100
Learning Community)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. อบรมครูคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 94 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรมและ
พัฒนาตนให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. อบรมการจัดการเรียนรู้และ
ร้อยละ 89 ของครูจัดท้างานวิจัยใน
กระบวนการกลุ่ม
ชันเรียน สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. กิจกรรม Christmas 2019
ร้อยละ 94 ของนักเรียนมี
ความสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย
2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม
2. กิจกรรมพัฒนาครูโดยใช้
ร้อยละ 94 ของครูมีจัดการเรียนรูท้ ี่
กระบวนการ PLC
มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน

สังเกต นิเทศ สอบถาม การ
จัดท้าโครงการ
- ใช้แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- ใช้แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

การประเมิน

แบบประเมินความพึง
พอใจการจัดกิจกรรม

การประเมิน

แบบประเมินความพึง
พอใจการจัดกิจกรรม
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านและการคิด
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผเู้ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีของไทย
ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคน มีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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)
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันจะต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเรียนรู้ของคนไทย การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดถือว่ามีความส้าคัญมากที่จะต้องส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทางด้าน
กระบวนการคิดที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้และห้องเรียนแห่งการคิด มีการบูรณาการความรู้มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม และ
มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาก้าลังคนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทังยังเพิ่มศักยภาพในด้านการเตรียมการเพื่อ
การแข่งขันกับนานาประเทศ การทดสอบในระดับนานาชาติ เช่น PISA ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและความเป็นสากล กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส้าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มี โครงการการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองอย่างเป็นระบบขึน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างรอบด้าน
2.2 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้นกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ประโยชน์ เสริมทักษะในการเรียนรู้และ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง และเจตคติที่ดีและรักการเรียนรู้
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน 2,812 คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู
จ้านวน 148 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนเกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อตนเองอย่างยั่งยืนและได้เรียนรู้การท้างานเป็นทีม
2. นักเรียนมีทักษะในการคิดในด้านต่าง ๆ และเป็นพืนฐานในการต่อยอดทักษะการคิดขันสูงต่อไป
3. นักเรียนสามารถน้าสิ่งที่ได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับการด้าเนินชีวิตประจ้าวันของตนเองได้
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 2 พ.ย.62–
31 ส.ค.63
2.กิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
2 พ.ย.62–
31 ส.ค.63
3.กิจกรรม “การรู ้เรื่ องการอ่าน (Read
2 พ.ย.62–
Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
31 ส.ค.63
นักเรี ยนนานาชาติ PISA”
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1.กิจรรมพัฒนาส่งเสริ มนักเรี ยน LD
1 ต.ค. 62 –
3,000
30 ก.ย. 63
2.กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1. อ่าน คิด คาควณ ตามระดับชั้น

2. ห้องสมุดกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

-

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
งานห้องสมุด
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย

ครู พิชาชาญ
ครู เมธี
ครู สิทธิศกั ดิ์
ครู ดาวเรื อง
ครู ธณัฐฐา

3,000
ต.ค.–ธ.ค.
62
ต.ค. – ธ.ค.
62

ครู พรรณอุษา
ครู วภิ า
ครู ประจบ
ครู จรรจิรา
ครู กฤษณา
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1.กิจกรรมทักษะการคิดกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์
2.กิจกรรมเสริ มทักษะการคิดขั้นสูง
- ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวน (Computing
science)
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1.กิจกรรมเสริ มสร้างสุนทรี ยศาสตร์ทาง
ศิลปะ
2.กิจกรรม Arts Coaching

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

1 ธ.ค.62
– 28 ก.พ.
63
1 ต.ค.62 30 ก.ย.63

ครู พิทกั ษ์

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63

ครู จตุพร

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 30 ก.ย.63

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1.วิเคราะห์ความสามารถทักษะด้านการดูแล พ.ย. 62 –
สุขภาพ และด้านกีฬาต่างๆ
1 ธ.ค. 62
2.การประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง
ธ.ค. 62 –
เพื่อการวางแผนดูแลสุขภาพ และการเล่น
ม.ค. 63
กีฬา
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันทักษะคหกรรม
1 ต.ค.62
-30 ก.ย.63
รวมทั้งสิ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. กิจกรรม Smart Reading and Creative
15 มิ.ย –30
Mind Mapping
ก.ค. 63

ครู ถนอมศักดิ์
ครู สุภาลักษณ์

3,000

ครู ณฐั ดา
ครู ทุกคนใน
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ศิลปะ

3,000
ครู กนกวรรณ
ครู กนกวรรณ

6,000

ครู วนี ฐั ดา

6,000
2,400

ครู กฤติยา
ครู ทวิตย์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามเนื้อเรื่ อง 15 มิ.ย –30
(Picture Dictation)
ก.ค. 63
3. กิจกรรมการอ่านเพื่ออนาคต
15 มิ.ย –30
(Read and Creative Infographic)
ก.ค. 63
4. กิจกรรมตอบปั ญหาภาษาอังกฤษ
15 มิ.ย –30
(General Knowledge
ก.ค. 63
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
2,375
2,175
1,120

ครู กิตติพทั ธ์
ครู ประวิดา
ครู ชนินทร์พร
ครู จุฑาทิพย์
ครู กฤษดาพร
ครู วรี ์สุดา
ครู ศรานตา
ครู กิตติพทั ธ์

8,070
20,070

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/
(ร้อยละหรือจ้านวน)
วิจัย/อื่นๆ)
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมบูรณาการทุก
ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการ - ตรวจคะแนนจากการทดสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
- สอบถาม/สัมภาษณ์

2.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 95 ของนักเรียนเข้าร่วม - การน้าเสนอผลงาน
การประกวดเขียนแผนผังความคิด - ชินงาน
จากเรื่องที่อ่าน
- สอบถาม/สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- เกณฑ์การตรวจให้
คะแนนข้อสอบ
- แบบสอบถาม ค้าถาม/
แบบรายงานการสัมภาษณ์
- เกณฑ์การประกวด
- แบบสอบถาม ค้าถาม/
แบบรายงานการสัมภาษณ์
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

3.กิจกรรม “การรู้เรื่องการ ร้อยละ 94 ของนักเรียนเข้าสอบ
อ่าน (Read Literacy) ตาม วัดความรูด้ ้วยข้อสอบตามแนว
แนวทางการประเมินผล
PISA
นักเรียนนานาชาติ PISA”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.กิจรรมพัฒนาส่งเสริม
ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วม
นักเรียน LD
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมนักเรียน
LD
2.กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. อ่าน คิด ค้าควณ ตาม
ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าร่วม
ระดับชัน
กิจกรรม
2. ห้องสมุดกลุ่มสาระ
ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าร่วม
คณิตศาสตร์
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.กิจกรรมทักษะการคิดกับ 1. นักเรียนสามารถท้าและ
โครงงานวิทยาศาสตร์
น้าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
ร้อยละ100
2. นักเรียนมีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และทักษะการคิด
ด้านต่างๆในโครงงานวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 95
2. กิจกรรมพัฒนาความคิด นักเรียนกลุม่ เป้าหมายมีทักษะ
ขันสูง
ความคิดขึนสูงร้อยละ 80
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมเสริมสร้าง
นักเรียนสารมารถสร้างสรรค์ผลิต
สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ
งานศิลปะได้จริง 100%
ครูอภิปรายการจัดการเรียนรู้,การ
กิจกรรม Arts Coaching
จัดการชันเรียน และร่วมกันถอด
บทเรียน 100 %
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.วิเคราะห์ความสามารถ
นักเรียนมีทักษะเพิ่มขึนร้อยละ95
ทักษะด้านการดูแลสุขภาพ

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- เกณฑ์การตรวจให้
คะแนนข้อสอบ
- แบบสอบถาม ค้าถาม/
แบบรายงานการสัมภาษณ์

1. สังเกต
2. ตรวจแบบทดสอบ
3. ตรวจชินงาน
1. สังเกต
2. ตรวจชินงาน

1. แบบสังเกต
2. แบบทดสอบ
3. แบบตรวจผลงาน
1. แบบสังเกต
2. แบบตรวจผลงาน

การแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

นิเทศติดตามการใช้ห้องสมุด
หมวดคณิตศาสตร์

แบบประเมินความพึง
พอใจ

1. การน้าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์
2. รูปเล่ม/ชินงานโครงงาน
3. สอบถาม/สัมภาษณ์

1. เกณฑ์การน้าเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์
2. แบบสอบถาม ค้าถาม/
แบบรายงานการสัมภาษณ์

ท้าแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

1. สังเกต
2. การน้าเสนอผลงาน
1. สัมภาษณ์
2. ถอดบทเรียน
3. บันทึกผล

ผลงานศิลปะ

นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์

1. แบบสัมภาษณ์
2. แบบันทึก

แบบทดสอบ
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

และด้านกีฬาต่างๆ
2.การประเมินสภาวะ
นักเรียนมีการวางแผนดูแลสุขภาพ
นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์
แบบบันทึก
สุขภาพของตนเอง เพื่อการ เพิ่มขึน ร้อยละ 90
วางแผนดูแลสุขภาพ และ
การเล่นกีฬา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันทักษะ
ร้อยละ 94 ของผู้เรียนได้รับการ - ประเมินผลงาน
- ประเมินผลงาน
คหกรรม
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. การแข่งขันทักษะ
ร้อยละ 94 ของผู้เรียนได้รับการ - ประเมินผลงาน
- ประเมินผลงาน
คอมพิวเตอร์
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.กิจกรรม Smart
ร้อยละ 97 ของนักเรียนได้รับการ แบบทดสอบ / Mind Mapping
ชินงาน
Reading and Creative
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
Mind Mapping
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน
2. กิจกรรมการแข่งขันวาด ร้อยละ 97 ของนักเรียนได้รับการ
เกณฑ์การประเมินชินงาน
ชินงานภาพวาดจากการ
ภาพตามเนือเรื่อง(Picture ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
Holistic rubric score
แข่งขัน
Dictation)
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน
3. กิจกรรมการอ่านเพื่อ
ร้อยละ 97 ของนักเรียนได้รับการ
แบบประเมินชินงาน
ชินงาน
อนาคต (Read and
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
Creative Infographic)
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน
ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 46
4. กิจกรรม ตอบปัญหา
ร้อยละ 97 ของนักเรียนได้รับการ
การประเมิน
แบบประเมินความพึง
ภาษาอังกฤษ (General
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
พอใจการจัดกิจกรรม
Knowledge) ระดับชัน
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
และระดับชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อ โครงการส่งเสริมตามศาสตร์พระราชา
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 5 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดารงชีวิตตาม หลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเป็นไทย และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.2
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1, 3 และ 4
1. หลักการและเหตุผล
ศาสตร์พระราชา คือ การน้อมนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาว
ไทย มากาหนดเป็นหลักในการปฏิบตั ิ เป็น “ศาสตร์ของแผ่นดิน” โดยเฉพาะด้าน “ การพัฒนาคน ”ด้วยการศึกษา โดยทรงพัฒนาด้าน
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ศาสตร์พระราชาจึงเป็น
ศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง เอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อม ถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทย ที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาทรงให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตน อย่าคบ
คนด้ว ยฐานะ คบคนด้ว ยความดี มี มิต รภาพด้ว ยความรั กความผู กพั น และขอให้มี ความกตั ญญู รู้คุ ณต่ อบิ ดามารดา ผู้มี พระคุ ณ
ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ หากทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศชาติก็จะมี
แต่คนดี และทาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการน้อมนาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติที่
มุ่งเน้นให้ประชาชนดารงชีวิตอยู่บนทางสายกลางบนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็น
ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน จนถึงระดับภาครัฐ
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เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารประเทศดาเนินไปในทางสายกลาง มีความสาคัญยิ่งต่อการขจัดความยากจนและลดความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ควบคู่กับคุณธรรม นาสู่สังคมที่สงบสุข
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ทาให้การดารงชีวิตในแต่ละวันมีความเร่งรีบและ
เผชิญกับการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงต่อกระแสบริโภคนิยม จึงจาเป็นต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสารวิทยาจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และเห็นคุณค่าความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจัดขึ้น
2.2 เพื่อสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้บรู ณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้หลากหลาย
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน 2,812 คน
 ผู้ปกครอง จานวน ……………………………. คน
 ครู
จานวน 148 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนมีความรู้และเห็นคุณค่าความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
2. โรงเรียนได้รบั การสนับสนุน ส่งเสริมการใช้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูเ้ กี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนให้หลากหลาย
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมบูรณาการการเรี ยนรู ้หลักปรัชญา 1 ต.ค.62 –
ทุกกลุ่มสาระ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
30 ก.ย.63
การเรี ยนรู ้
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
1 ต.ค.62 –
25,000
ครู ไพลิน
29 ก.พ.63
กิจกรรม 1 ห้องเรี ยน 1 โครงงาน
1 ต.ค.62 –
ครู ธนั ย์ชนก
สาธารณประโยชน์
30 ก.ย.63
กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา
1 ต.ค.62 –
ทุกกลุ่มสาระ
30 ก.ย.63
การเรี ยนรู ้
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รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการแข่ งขันตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมการจัดป้ ายนิเทศตามศาสตร์
พระราชา
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1. บัญชีธนาคารของนักเรี ยน
2. ตลาดนัดพอเพียง
3.ศูนย์เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์สู่อาชีพ
(Friendly Land)
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1.กิจกรรมส่งเสริ มการนาศาสตร์พระราชา
ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
2. กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

15 พ.ย.62 –
31 ส.ค.63

รวม

3,000

ผู้รับผิดชอบ

ครู พชั รี ย ์
ครู อธิพงศ์

3,000
ต.ค - ธ.ค. 62
ม.ค.–ก.พ. 63
-

ครู ประจบ
ครู ณทั ธมวันทน์

ครู รุ่งเพ็ขร์
ครู ปัทมา
ครู ปาวาริ ศา
ครู รุ่งเพ็ชร์

พ.ย.– ธ.ค. 62
ม.ค – ก.พ.63

1 ต.ค.62
- 30 ก.ย. 63

ครู นนั ท์นภัส

1 ต.ค.62
- 30 ก.ย.63

ครู ธีราภรณ์

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมบูรณาการการเรี ยนรู ้หลัก
20 พ.ค. 63
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
2.กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
22 พ.ย. 62
3.กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1. กิจกรรมสิ่ งประดิษฐ์อย่างพอเพียง

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
25,000

20 พ.ค. 63

1,000

ครู วชิ ิต
ครู ไพลิน

1,000

ครู ไพลิน
ครู คมคาย

2,000
1 ต.ค. 6231 ธ.ค. 63

ครู สิรินิต
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของ พ.ย. 62 -ก.พ.
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรี ยน
63
การสอน
2. การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง
พ.ย.62 -ก.พ.
ครอบครัว และชุมชน ตามหลักปรัชญา
63
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. กิจกรรมอัฒจรรย์พืชผัก
ตลอด
ปี งบประมาณ
2. กิจกรรมซุม้ เห็ด
ตลอด
ปี งบประมาณ
3. กิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพ
พ.ย. 63
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. จัดป้ ายนิเทศหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ครู ในกลุ่มสาระ

ครู ในกลุ่มสาระ

2,000

ครู อรุ ณรัตน์

2,000

ครู ชลดา

6,000

ครู อรุ ณรัตน์/
ครู ญาณภัทร

10,000
ม.ค.- ก.พ. 63

ครู วรี ์สุดา
ครูชนินทร์พร
40,000

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและผูร้ ับผิดชอบ
3. กาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการต่อผู้บริหาร
2. ขออนุญาตดาเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ติดตามผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. กิจกรรมบูรณาการการ
เรียนรูห้ ลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา

2. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
3. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1
โครงงานสาธารณประโยชน์

4. กิจกรรมบูรณาการศาสตร์
พระราชา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
ร้อยละ 98 ของนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 98 ของนักเรียน ครู
และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 98 ของนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน
ร้อยละ 98 ของนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน คุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคื

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการแข่งขันตามหลัก นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการแข่งขันตามหลัก
- กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร์พระราชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ธนาคารโรงเรียน
ร้อยละ 90 มีการบันทึกบัญชี
ออมรายรับ-รายจ่าย
ตลาดนัดพอเพียง
ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้คณิตศาสตร์สู่อาชีพ ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้า
(Friendly Land)
ร่วมกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมการทาผลิตภัณฑ์
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การทา
ทาความสะอาดครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ครัวเรือน(ใส่จานวนนักเรียน)

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)
-ประเมินความพึงพอใจ
-สังเกตการทากิจกรรม
-ประเมินตามสภาพจริงจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ทางาน
-ประเมินความพึงพอใจ
-สังเกตการทากิจกรรม
-สังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินโครงงาน
- นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์
-ประเมินความพึงพอใจ
-สังเกตการทากิจกรรม
-ประเมินตามสภาพจริงจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ทางาน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบสังเกตการทากิจกรรม
-แบบประเมินตามสภาพจริง

-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบสังเกตการทากิจกรรม
-แบบสังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมินโครงงาน
-แบบนิเทศติดตาม/
สัมภาษณ์
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบสังเกตการทากิจกรรม
-แบบประเมินตามสภาพจริง

- ประเมิน

- แบบประเมิน

ติดตามการบันทึกรายรับ รายจ่าย
นิเทศติดตามการใช้ห้องสมุด
หมวดคณิตศาสตร์
นิเทศติดตามการใช้ห้องสมุด
หมวดคณิตศาสตร์

แบบบนทึกรายรับ-รายจ่าย

สอบถาม

แบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

2. ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ใส่จานวนนักเรียน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ - นักเรียนร้อยละ 98.5
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาบันทึกบัญชีรายวัน
ทุกรายวิชา
“ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง”
- กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
- นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สรุปติดตาม/รายงานสมุดบัญชี
รายวัน“ต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง”
แบบประเมิน

กิจกรรมทาสมุดบัญชี “ต้น
กล้าเศรษฐกิจพอเพียง”

- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
- นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจกรรม
พอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่าง
ผลงานประดิษฐ์อย่างพอเพียง
พอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การบูรณาการโดยใช้หลัก
ครูและนักเรียนมีจิตสานึก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลสุขภาพของตนเอง
ในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 95
2. การวางแผนดูแลสุขภาพ
ครูและนักเรียนสามารถดูแล
ของตนเอง ครอบครัว และ
สุขภาพตนเองตามแนวทาง
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของ
ร้อยละ 95
เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. กิจกรรมอัฒจรรย์พืชผัก
ร้อยละ 98 ของนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน คุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม 12
ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. กิจกรรมซุ้มเห็ด
ร้อยละ 98 ของนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน คุณธรรม

แบบประเมิน

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แข่งขัน

แบบรายงานความสาเร็จ
รางวัลที่ได้รับ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- สรุปติดตาม/รายงานการ
ปฏิบัติงาน

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- สรุปติดตาม/รายงานการ

- แบบสอบถาม

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

- รายงานผล
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กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

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

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม 12
ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. กิจกรรมตลาดนัดการงาน
ร้อยละ 98 ของนักเรียนผ่าน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
อาชีพ
เกณฑ์การประเมิน คุณธรรม
- สรุปติดตาม/รายงานการ
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ปฏิบตั ิงาน
ประสงค์และค่านิยม 12
ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. จัดป้ายนิเทศหลักปรัชญา
ร้อยละ 97 ของนักเรียนผ่าน
สอบถาม และตรวจให้คะแนน
เศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม 12
ประการกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- รายงานผล

- แบบสอบถาม
- รายงานผล

แบบประเมิน

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
พัฒนานักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้และเห็นคุณค่าความสาคัญของศาสตร์พระราชา
2. นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าการใช้ชีวิตตามศาสตร์พระราชา รวมถึงมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม ผ่านกิจกรรมเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. โรงเรียนได้รบั การสนับสนุนส่งเสริมการใช้แหล่งภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูเ้ กี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนให้หลากหลาย
5. นักเรียนสามารถนาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการส่งเสริมศักยภาพตามอัตลักษณ์และความเป็นเลิศทางวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริม ให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคา่ นิยมความเป็นไทยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคน มีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์ใฝ่รู้และใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา
ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัก
ความเป็นไทยและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
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 และ 1.2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1, 2, 4 และ 5
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1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และการปฏิบัติ ซึ่งจะท้าให้เกิดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะความช้านาญจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดประสบการณ์ตรง
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถของตน สู่สาธารณชนได้อย่างภาคภูมิ มั่นใจในศักยภาพ ตลอดจนน้าชื่อเสียงมาสู่
ตนเอง โรงเรียนและประเทศชาติ โรงเรีย นสารวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นในด้านวิชาการ กิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี และกีฬาทังยังมีความพร้อมในด้านภาษาในการเปิดศูนย์ภาษานานาชาติ สอนโดยครูเจ้าของภาษาทังภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน โรงเรียนได้ท้า MOU กับมหาวิทยาลัยกันหนาน ประเทศจีน ในการเปิดสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 คือภาษาจีน
ให้แก่นักเรียน ม.1 ทุกห้อง ได้รับแต่งตังเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นของเขตพืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถให้ความเป็นอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนเด่นชัดมากขึน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรมีความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมสี ุนทรียภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
2.4 เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตามลักษณะตามอัตลักษณ์โรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน 2,812 คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู
จ้านวน 148 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ระยะเวลา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
1.กิจกรรมส่งเสริ มนักเรี ยนเข้าร่ วมประกวด 2 พ.ย.62 –
11,480
ครู สาวิตรี
และแข่งขันทักษะความรู ้ทุกกลุ่มสาระ
30 ก.ย.63
การเรี ยนรู ้/งาน
2 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
2 พ.ย.62 –
ทุกกลุ่มสาระ
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/งาน
30 ก.ย.63
การเรี ยนรู ้
3.The best practice ของทุกกลุ่มสาระการ
2 พ.ย.62 –
ทุกกลุ่มสาระ
เรี ยนรู ้/งาน
30 ก.ย.63
การเรี ยนรู ้
4.กิจกรรมการจัดนิทรรศการ SARA Open House
1 ก.พ.63
100,000 ครู ชัยณรงค์
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
5.กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร “ลูกเขียวขาว” ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
6. กิจกรรม สอบ pre ม. 1
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1. วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย

2. เพชรภาษาไทย
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1. แข่งขันทักษะภายในโรงเรี ยน

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

2. กิจกรรมการแข่งขันกับองค์กรภายนอก
3. กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
วิทยาศาสตร์
4. แข่งขันศิลปหัตถกรรม คอมพิวเตอร์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
31 มี.ค.63
1 พ.ย. 62 31 ม.ค. 63

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
ครู โสภณ
ครู เฉลิมศรี
200,000 ครู อรจิรา
11,480

1 มิ.ย. 6331 ก.ค. 63

20,000

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย. 63

13,000
20,000

7 ส.ค. 63

ต.ค.62 –
ก.ย.63
ต.ค.62 ก.ย.63
-

สิ งหาคม
2563

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 -

5,000
2,000
3,000

ครู วลั วิภา
ครู มาริ สา
ครู นุชจิรา
ครู อรนันท์
ครู จีรนันท์
ครู วลั วิภา
ครู ณปภัช
ครู วลั วิภา
ครู มาริ สา

5,000

30,000

30,000
60,000

ครู ศิรธันย์
ครู ธนภัทร
ครู เมธี
ครู วนัสนันท์

13,000

5,000

10,000

300,000

ครู วนิดาและ
ครู
วิทยาศาสตร์
ทุกคน
ครู ชยั ณรงค์
ครู เยาวลักษณ์

ครู จตุพร
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
5.กิจกรรม the best practice.

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา

30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและ
2 พ.ย. 62
การแข่งขันวิชาการ
2.กิจกรรม The best practice ของทุกกลุ่ม
7 ม.ค. 63
สาระการเรี ยนรู ้
3.กิจกรรมแข่งขันวิชาการภายนอก
1 ต.ค. 62 –
สถานศึกษา
30 ก.ย. 63
4.กิจกรรมแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
28 พ.ค. 63
5. กิจกรรมธรรมศึกษา
29 พ.ย. 63
- เข้าค่ายธรรมศึกษา
- สอบธรรมศึกษา
แจกเกียรติบัตรธรรมศึกษา
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1. กิจกรรมส่งเสริ มนักเรี ยนเข้าร่ วมประกวด 1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63
และแข่งขันทักษะทางศิลปะภายนอก
โรงเรี ยน
2. กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ด้าน 1 ต.ค. 62 –
31 ธ.ค. 63
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
1.ต.ค. 62 –
3. The Best Practice Of Arts Education
31 ม.ค. 63
1 ต.ค. 62 –
4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ SARA
30 ก.ย. 63
OPEN HOUSE
1 มิ.ย. 62 –
5. สื บสานประเพณี ไหว้ครู ศิลปะ
2 ส.ค. 62
6. ค่ายส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ศิลปะวัฒนธรรม 1 ม.ค. 63 –
29 มี.ค. 63
ไทย
1 ต.ค. 62 –
7. ค่ายส่งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพทาง

4,000

90,000

ครู พฒั ตวรรณ

และ
วิทยาศาสตร์
ทุกคน

34,000

5,000

ครู ธีระวัฒน์

2,000

ครู ธีระวัฒน์
6,000

7,500

ครู สุรีพร
ครู ณฐั ณิ ชา
ครู กนกลักษณ์

ครู ณฐั ณิ ชา
ครู สุรีพร
14,500

6,000
20,000

ครู นภวรรณ

30,000

ครู วนัสนันท์
ครู ณฐั พล
ครู ณฐั ดา

28,000

ครู วนัสนันท์

4,000

ครู ณฐั ดา

100,000

ครู ณฐั พล
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

30 ส.ค. 63
ดนตรี
8. กิจกรรมแข่งขันทักษะภายในสู่ความเป็ น 1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63
เลิศทางศิลปะ
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การแข่งขันกีฬาภายใน
พ.ย. 62
1 ต.ค.62 –
2. การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรี ยน
30 ก.ย.63
3. การส่งเสริ มความเป็ นเลิศกีฬาฟุตบอล
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
4. การส่งเสริ มสุนทรี ยภาพสร้างขวัญ
1 ต.ค.62 –
กาลังใจ
30 ก.ย.63
5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
1 ต.ค.62 –
นักเรี ยน
30 ก.ย.63
6. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
1 ต.ค.62 –
สุขศึกษาและพลศึกษาสพม.2 และงาน
28 ก.พ.63
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
7. การฝึ กทักษะกีฬาฟุตบอล
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
8. สวัสดิการสนับสนุนโครงการด้านกีฬา
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 –
9.กีฬาสหวิทยาเขตรัชโยธิน
30 ก.ย.63
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.แข่งขันศิลปหัตถกรรม การงานอาชีพ
พ.ย.-ธ.ค. 63
2..แข่งขันทักษะความรู ้นอกสถานที่
ตลอด
ปี งบประมาณ
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
1. กิจกรรมการแข่ งขันศิลปหัตถกรรม
1.1 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
(ภาษาอังกฤษ)

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
3,000
13 5,000

ครู ธนั ย์ชนก
50,000

50,000
50,000

ครู พรชัย
ครู ไตรรัตน์

300,000

ครู พรชัย
ครู กนกวรรณ

10,000

ครู กนกวรรณ
10,000

40,000

ครู สุชินนั ท์

ครู ไตรรัตน์
ครู พรชัย
30,000
60,000

10,000
12,000
10,000
22,000

70,000

ครู ทพิ รวี

420,000
ครู วนี ฐั ดา
ครู ชลลดา
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

 Story Telling

1-30 ก.ค. 63

 Impromptu

1-30 ก.ค. 63

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
ครู อรอนงค์
ครู พรประภา
ครู ชนิกานต์
ครู ศรานตา
ครู ชนินทร์พร

 Multi Skills Competition

1-30 ก.ค. 63

 Spelling Bee

1-30 ก.ค. 63

 Skit

1-30 ก.ค. 63

ครู กญั ญาทิพ
ครู นิรชา
ครู จุฑาทิพย์
ครู ประวิดา
ครู กฤษดาพร
ครู พรประภา
ครู พิมพ์ประภา

 Crossword
1.2 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
(ญี่ปุ่น)
1.3 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
(จีน)
1.4 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
(เกาหลี)
1.5 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
(ฝรั่งเศส)
2. การแข่ งขันทักษะภาษาต่ างประเทศ
ภายนอก
 ติวสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาอังกฤษ

1-30 ก.ค. 63
1 ต.ค. 6230 ก.ย 63
1 ต.ค. 6230 ก.ย 63
1 ต.ค. 6230 ก.ย 63
1 ต.ค. 6230 ก.ย 63

ครู อนัญญา
ครู อจั ฉาภรณ์
ครู เดียร์
ครู ธนิสรา
ครู ดวงพร
ครู สุณิสา
ครู สชั ฌุกร
ครู ธญ
ั ธร
ครู ธญ
ั ชนก

1 ก.ค 63.- 31
ส.ค. 63

7,000

ครู ประนอม
ครู ชนิกานต์
ครู ประวิดา
ครู เสาวลักษณ์

3. กิจกรรม The best practice
กิจกรรมประกวดแข่งขันการร้องเพลง
Singing Contest 2019

รวม
รวมทั้งสิ้น

1 - 30 ส.ค.
63

3,050

ครู อนัญญา
ครู พิมพ์ประภา

ครู พรประภา
ครู กญั ญาทิพ
73,050
402,550

7,000
158,480

720,000
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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)
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
(ร้อยละหรือจ้านวน)
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/วิจยั /
อื่นๆ)
กลุ่มบริหารวิชาการ
1. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้า ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับ -สอบถาม สถิติและปฏิบัติงาน
ร่วมประกวดและแข่งขันทักษะ การพัฒนาคุณภาพตาม
ความรู้ทุกกลุม่ สาระการ
มาตรฐานการศึกษา
เรียนรู/้ งาน
2. กิจกรรมการแข่งขัน
ร้อยละ 98 ของนักเรียนมี
-สอบถาม สถิติและปฏิบัติงาน
ศิลปหัตถกรรมทุกกลุ่มสาระ
ความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตาม
การเรียนรู้/งาน
หลักสูตรมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. The best practice ของ
ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้รับ -สอบถาม สถิติและปฏิบัติงาน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู/้ งาน การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ร้อยละ 98 ของนักเรียน ครู
-สอบถาม สถิติและปฏิบัติงาน
SARA Open House
และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
5.กิจกรรมมอบ
ร้อยละ 98 ของนักเรียน ครู
-สอบถาม สถิติและปฏิบัติงาน
ประกาศนียบัตร “ลูกเขียวและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ขาว” ระดับชัน ม.3 และ ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. กิจกรรมวันสุนทรภู่และการ - ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าร่วม 1. สอบถาม
แข่งขันทักษะวันภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
2. ประเมิน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

-แบบสอบถาม สถิติและ
ปฏิบัติงาน

-แบบสอบถาม สถิติและ
ปฏิบัติงาน

-แบบสอบถาม สถิติและ
ปฏิบัติงาน
-แบบสอบถาม สถิติและ
ปฏิบัติงาน
-แบบสอบถาม สถิติและ
ปฏิบัติงาน

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
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แห่งชาติ
2. เพชรภาษาไทย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

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

- ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าร่วม 1. สอบถาม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2. ประเมิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. แข่งขันทักษะภายใน
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ร่วม
โรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ด้านวิชาการและทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน
2.แข่งขันทักษะภายนอก
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ร่วม
โรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ด้านวิชาการและทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน
3. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/ ร้อยละ 100 ของครู กับ
นวัตกรรม
กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/
นวัตกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมสัปดาห์
นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
วิทยาศาสตร์
จ้าเป็นตามหลักสูตรมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ร้อยละ 95
2.กิจกรรมการแข่งขันกับ
นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
องค์กรภายนอก
จ้าเป็นตามหลักสูตรมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ร้อยละ 95
3. กิจกรรมการแข่งขัน
นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
ศิลปหัตถกรรม
จ้าเป็นตามหลักสูตรมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ร้อยละ 95
4. กิจกรรม the best
นักเรียนได้รับการพัฒนา
practice
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ 95
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมการแข่งขัน
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมและการแข่งขัน ร้อยละ 80 มีความรู้ใน
วิชาการ
วิชาสังคมศึกษามากขึน
2.กิจกรรม The best
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
practice ของทุกกลุ่มสาระ
ร้อยละ 80 มีความรู้ใน
การเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษามากขึน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน

- ทดสอบ
- สอบถาม
- รายงานผลการสอบ
ระดับชาติ
- ทดสอบ
- สอบถาม
- รายงานผลการสอบ
ระดับชาติ
-แบบประเมินการพัฒนาสื่อการ
สอน/นวัตกรรม

- ใช้แบบทดสอบ
- ใช้แบบสอบถาม
- จากแบบรายงานผล
การสอบระดับชาติ
- ใช้แบบทดสอบ
- ใช้แบบสอบถาม
- จากแบบรายงานผล
การสอบระดับชาติ
-แบบประเมินการพัฒนา
สื่อการสอน/นวัตกรรม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

ทดสอบแบบประเมินผล

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

ทดสอบแบบประเมินผล

- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน
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3. กิจกรรมแข่งขันวิชาการ
ภายนอกสถานศึกษา
4. กิจกรรมแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
5. กิจกรรมธรรมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมประกวด และแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะภายนอก
โรงเรียน
2. กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ด้านทัศนศิลป์
ดนตรี และนาฏศิลป์
3. The Best Practice Of
Arts Education

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/วิจยั /
ประเมินผล
อื่นๆ)
ทดสอบแบบประเมินผล
- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกิจกรรมแข่งขัน
วิชาการภายนอกสถานศึกษา
ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วม แบบประเมิน
ในกิจกรรมแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วม แบบประเมิน
ในกิจกรรม เข้าค่ายธรรมศึกษา
และสอบธรรมศึกษา

- แบบประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม
- แบบประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม

นักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

สัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในการ
ประกวดแข่งขัน

แบบสัมภาษณ์ความ
ภาคภูมิใจในการประกวด
แข่งขัน

นักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

สัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในการ
ประกวดแข่งขัน

แบบสัมภาษณ์ความ
ภาคภูมิใจในการประกวด
แข่งขัน
แบบบันทึกผลรางวัล

นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียง
บันทึกผลรางวัล
มาสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
และโรงเรียน
นักเรียนได้แสดงศักยภาพทาง สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ศิลปะต่อทีส่ าธารณะ
และสอบถามความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของนักเรียน
ประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 90
ความพึงพอใจของนักเรียน
ประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 90
ความพึงพอใจของนักเรียน
ประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 90
ความพึงพอใจของนักเรียน
ประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
SARA OPEN HOUSE
5. สืบสานประเพณีไหว้ครู
ศิลปะ
6. ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
7. ค่ายส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพทางดนตรี
8. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภายในสู่ความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การแข่งขันกีฬาภายใน
นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 100
2. การแข่งขันกีฬาระหว่าง
นักกีฬาเข้าร่วมร้อยละ 100
โรงเรียน

สอบถาม
สัมภาษณ์

แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถาม
แบบสรุปผลงาน
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3. การส่งเสริมความเป็นเลิศ
กีฬาฟุตบอล
4. การส่งเสริมสุนทรียภาพ
สร้างขวัญก้าลังใจ
5. การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียน
6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
นักกีฬาได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100
นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 100

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/วิจยั /
ประเมินผล
อื่นๆ)
นิเทศ
แบบสรุปผลการด้าเนินงาน
ผลการแข่งขัน
สัมภาษณ์
แบบสรุปผลงาน

นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 100

สัมภาษณ์ สอบถาม

แบบบันทึกผล

การแข่งขัน

แบบบันทึกผล

การฝึกซ้อม

ผลการพัฒนา การแข่งขัน

สังเกตุ สอบถาม

การสนับสนุนจากรายได้
ต่างๆ

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90
7. การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล นักกีฬาได้รับการฝึกทักษะ
ร้อยละ 100
8. สวัสดิการสนับสนุนโครงการ นักกีฬาได้รับสวัสดิการ ร้อยละ
ด้านกีฬา
100
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.แข่งขันศิลปหัตถกรรม การ ร้อยละ 98 ของนักเรียนได้รับ
งานอาชีพ
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน
2.แข่งขันศิลปหัตถกรรม
ร้อยละ 98 ของนักเรียนได้รับ
คอมพิวเตอร์
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน
3.แข่งขันทักษะความรู้นอก
ร้อยละ 98 ของนักเรียนได้รับ
สถานที่
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. กิจกรรมการแข่งขัน
ร้อยละ 94 ของนักเรียนมี
ศิลปหัตถกรรม
ความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตรมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศภายนอก
ร้อยละ 94 ของนักเรียนมี
 ติวสอบแข่งขันเพชรยอด
ความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตาม
มงกุฎภาษาอังกฤษ
หลักสูตรมีความเป็นเลิศทาง
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

วิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. กิจกรรม The Best Practice
กิจกรรมประกวดแข่งขันการ ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่เข้า การประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ร้องเพลง Singing Contest
ร่ว มกิ จ กรรมได้ รั บ การพั ฒ นา
การจัดกิจกรรม
2019
ทั ก ษะทางภาษาและส่ งเสริ ม
ศั ก ยภาพและความสามารถ
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
พัฒนาให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ทักษะในกลุม่ วิชาต่างๆ และส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด และการแข่งขัน
ด้านต่างๆในเวทีในระดับจังหวัด ระดับชาติและนานาชาติ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถจากการน้าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
2. ได้รับชื่อเสียง ความภาคภูมิใจน้ามาสูต่ ัวนักเรียน โรงเรียน และประเทศชาติ
3. นักเรียนสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีผลทดสอบต่างๆ ตามเป้าหมาย
5. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักค่านิยมหลัก 12 ประการและสามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
6. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
7. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์
8. นักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่างๆตามศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน
9. นักเรียนได้รับชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ น้ามาสู่ตัวนักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามมาตรฐานสากล
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและต่างประเทศ
ข้อที่ 8 การบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพในการศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทเี่ อือต่อการเรียนรู้
ข้อที่ 9 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับ
ทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (1,2,4)
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1,3.2
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1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเห็นคุณค่าของการอ่าน และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับ ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2563 เป็นปี
ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของการอ่าน และพัฒนาตนเองให้ทันยุคไทยแลนด์ 4.0 ห้องสมุดจึงจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการ
ส่งเสริมการอ่าน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู มีนิสัยรักการอ่านในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียน ครู ได้เห็นความส้าคัญของการอ่าน และน้าความรู้ทไี่ ด้จากการอ่านไปใช้ในการเรียน และ
ชีวิตประจ้าวันได้
3. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีนิสยั รักการอ่าน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน จ้านวน
...…………2,812.………. คน  ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู จ้านวน
……………140…………. คน  อื่นๆ โปรดระบุ ……………………..……….... คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. เน้นแนวคิดหลักในการส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
3. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ
4. นักเรียนพัฒนาการอ่านและมีทัศนคติที่ดีมีนสิ ัยรักการอ่าน
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรวุฒิ เพ็ญบุญ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานห้องสมุด
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
1. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ าน
ตลอด
1.1 กิจกรรมยอดนักอ่าน
ครู วราวุธ
ปีงบประมาณ
ตลอด
1.2 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
ครู ธีรวุฒิ
ปีงบประมาณ
1.3 กิจกรรมแข่งขันเปิ ดพจนานุกรม
5-7 ส.ค. 63
ครู ธญ
ั ธร
1.4 กิจกรรมแข่งขันตอบปั ญหา
5-7 ส.ค. 63
ครู ธีรวุฒิ
สารานุกรม
1.5 กิจกรรมแข่งขันตอบปั ญหา
5-7 ส.ค. 63
ครู วราวุธ
ผ่านเว็ปไซต์
1.6 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
ภาคเรี ยนที่ 1
ครู ธีรวุฒิ
1.7 กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด
5-7 ส.ค. 63
ครู ธีรวุฒิ
3,000
1.8 ค่ายรักการอ่าน
5-7 ส.ค. 63
ครู ธีรวุฒิ
2,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
1.9 กิจกรรมสี ยงตามสาย
1.10 กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
ปีงบประมาณ
พ.ย. 63

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
ครู ธีรวุฒิ
4,000
9,000

ครู ธีรวุฒิ

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P) 1. วางแผนปฏิบัติงาน
2. แต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. ก้าหนดแนวปฏิบัติในการท้างาน
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เครื่องมือวัดและ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
(ร้อยละหรือจานวน)
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน
1.1 กิจกรรมยอดนักอ่าน
- นักเรียนร้อยละ 94 มีการยืม
การประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
หนังสือในห้องสมุดเพิม่ มากขึน
สอบถาม
สัมภาษณ์
1.2 กิจกรรมห้องสมุด
- นักเรียนร้อยละ 95 มีนิสัยรักการ การประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เคลื่อนที่
อ่านเพิ่มขึนโดยการหาหนังสืออ่าน สอบถาม
แบบสังเกตพฤติกรรม
ได้รอบๆ ตัว
สัมภาษณ์
1.3 กิจกรรมแข่งขันเปิด
- นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยใฝ่รู้
การประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
พจนานุกรม
เรื่องรอบตัว สามารถค้นหาค้าได้
สอบถาม
อย่างแม่นย้า
สัมภาษณ์
1.4 กิจกรรมแข่งขันตอบ
- นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้
การประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ปัญหาสารานุกรม
รอบตัวในการเปิดสารานุกรมไทย สอบถาม
สัมภาษณ์
1.5 กิจกรรมแข่งขันตอบ
- นักเรียนร้อยละ 90 มีการสืบค้น การประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ปัญหาทางเว็บไซต์
สารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว
สอบถาม
สัมภาษณ์
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กิจกรรม
1.6 กิจกรรมบันทึกรักการ
อ่าน
1.7 กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด

1.8 กิจกรรมค่ายรักการ
อ่าน
1.9 กิจกรรมสียงตามสาย

1.10 กิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)
- นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะใน
การประเมิน
การอ่าน ค้นคว้าหนังสือ สรุป
สอบถาม
ใจความส้าคัญ
สัมภาษณ์
- นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการ การประเมิน
อ่าน รู้จักตังค้าถามเพื่อหาเหตุผล สอบถาม
สนใจแสวงหาความรู้ สิ่งต่างๆ
สัมภาษณ์
รอบตัวในระดับดี
-นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการ การประเมิน
อ่านรู้จักการท้างานเป็นกลุ่ม
สอบถาม
สัมภาษณ์
- นักเรียนร้อยละ 95 ได้รบั ความรู้ การประเมิน
และเกล็ดสาระต่างๆจากการฟัง
สอบถาม
เสียงตามสาย
สัมภาษณ์
- นักเรียนร้อยละ 95 ได้รบั ความรู้ การประเมิน
และประสบการณ์จากการเข้าร่วม สอบถาม
การแข่งขัน
สัมภาษณ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
น้าผลการประเมินมาใช้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนให้มากขึน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
ให้ผู้เรียนได้อ่านหนังสือที่ทันสมัย และน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจ้าวัน ให้ทันต่อศตวรรษที่ 21
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนสามารถท้างานร่วมกันเป็นกลุม่ และท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
9.2 นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย
9.3 นักเรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในวิชาต่างๆ และน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
9.4 นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความต้องการ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ และบริบทของสถานศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่คงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผเู้ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีของไทย
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 5 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้ารงชีวิตตามหลัก
ปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเป็นไทย และด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (2,4) 1.2 (1,2,3,4)
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1,2,3
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก้ า หนดแนวการจั ดการศึก ษา โดยยึ ด หลั ก ว่ าผู้ เ รี ยนทุ ก คน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ได้ก้าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่ จัด อย่ างเป็ นกระบวนการด้ วยรูป แบบ วิธี การที่ หลากหลาย เพื่ อมุ่ งในการพั ฒนาผู้ เรี ยนทังด้า นร่ างกาย จิ ต ใจ
สติ ปัญ ญา อารมณ์ และสังคม มุ่ งเสริม เจตคติ คุณ ค่ าชี วิ ต ปลู กฝั งคุ ณ ธรรมและค่ า นิย มที่ พึ งประสงค์ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นรู้ จั ก
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และเข้าใจตนเอง สร้างจิตส้านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ
และด้ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของรัฐตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ที่ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2552 ท้าให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับงบประมาณอย่างจ้ากัดจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแทนการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนและผู้ปกครอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มีความสามารถและรับประสบการณ์ตรง
และสามารถน้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีค่านิยมทีด่ ีงามในการด้าเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้เรียน
2.3 เพื่อสนับสนุนการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชัน ม.1 – ม.3 ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน
2.4 เพื่อสนับสนุนให้ผเู้ รียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัว และสามารถเลือกอาชีพในอนาคตได้เหมาสมกับตนเอง
2.5 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีพืนฐานในการเป็นผู้นา้ ที่ดีและเป็นพลเมืองดีของชาติ
2.6 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด้าเนินชีวิต รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน …………2,812………… คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู
จ้านวน ……………148.………. คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
ผู้เรียนเกิดความรู้ความช้านาญ ประสบการณ์ทังทางวิชาการและวิชาชีพมากยิ่งขึน คิดเป็นร้อยละ 92
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววนัสนันท์ ค้าแสน
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสารวิทยา
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
ครู วนัสนันท์
1.1 กิจกรรมค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี
15 ก.พ. 63
81,120
ม.1/ค่ายคุณธรรม
ครู วนัสนันท์
31 ม.ค.–2
1.2 กิจกรรมค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี
174,498
ก.พ. 63
ม.2/ค่ายคุณธรรม
ครู วนัสนันท์
1.3 กิจกรรมค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี
6-8 ก.พ. 63
131,472
ม.3/ค่ายคุณธรรม
ครู ณฐั พล
2.1 ทัศนศึกษา ม.1
3 ต.ค.62
223,080
ครู กญั ญารัตน์
2.2 ทัศนศึกษา ม.2
1 ต.ค.62-30
100,302
ก.ย.63
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

2.3 ทัศนศึกษา ม.3
2.4 ทัศนศึกษา ม.4
2.5 ทัศนศึกษา ม.5
2.6 ทัศนศึกษา ม.6
2.7 ค่ายคุณธรรม ม.4
2.8 ค่ายคุณธรรม ม.5
2.9 ส่งเสริ มคุณธรรมปัจฉิ ม ม.3
2.10 ส่งเสริ มคุณธรรมปั จฉิ ม ม.6
2.11 ทัศนศึกษามหาวิทยาลัย (ม.6)
3.1 วันวชิราวุธ
3.2 วันสถาปนาคณะลูกเสื อแห่งชาติ
4.1อบรมนายหมู่ลูกเสื อ-เนตรนารี
5.พัฒนาบุคลากรให้มีวฒ
ุ ิทางลูกเสื อ
ที่สูงขึ้น
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ต.ค.62-30
ก.ย.63
3 ต.ค.62
3 ต.ค.62
1 พ.ย. 62
1 ต.ค.6230 ก.ย.63
1 ต.ค.6230 ก.ย.63
1 ต.ค.6230 ก.ย.63
1 ต.ค.6230 ก.ย.63
1 ต.ค.6230 ก.ย.63
21 พ.ย. 62
25 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 63
1 ต.ค.6230 ก.ย.63

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
ครู พฒั ตวรรณ
100,098
268,950
245,850
148,050
19,560

ครู รุ่งเพ็ชร์
ครู ดาวเรื อง
ครู เฉลิมศรี
ครู รุ่งเพ็ชร์

17,880

ครู ดาวเรื อง

32,370

ครู โสภณ

42,300

ครู เฉลิมศรี

16,920

ครู สุพตั รา

2,000

ครู วนัสนันท์
ครู วนัสนันท์

60,000

ครู วนัสนันท์

15,000
62,000

1,602,450

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
- ประชุมวางแผนด้าเนินกิจกรรม
- แต่งตังคณะกรรมการและผูร้ ับผิดชอบ
- ก้าหนดแนวปฏิบตั ิการด้าเนินกิจกรรม
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
- เสนองานและกิจกรรมต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
- ด้าเนินการตามกิจกรรม

15,000

ครู วนัสนันท์
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1. กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
2. คุณธรรมและทัศนศึกษา
3. กิจกรรมวันส้าคัญ
* วันมหาธีรราชเจ้า
* วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคม
-อบรมนายหมูล่ ูกเสือ-เนตรนารี
5.พัฒนาบุคลากรให้มีวุฒิทางลูกเสือ
ที่สูงขึน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
- ร้อยละ 97 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา
- ร้อยละ 97 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันส้าคัญ
- ร้อยละ 97 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี
- ร้อยละ 95 ครูมีวุฒิทางลูกเสือ

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

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

- สอบถาม
- ประเมิน

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

- สอบถาม
- ประเมิน

- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีเจตคติที่ดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย และทักษะการด้ารงชีวิต มีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีทักษะการพัฒนาชีวิตอย่างมีความสุข
3. ลู ก เสื อ -เนตรนารี ผู้ บ้ า เพ็ ญ ประโยชน์ ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ทั ก ษะการด้ า รงชี วิ ต อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพตนเอง มีความกตัญญูกตเวที ต่อบิดา มารดา ครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ดีงาม
มีความภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่า ภูมิปญ
ั ญาไทย
5. นักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมกิจกรรมรักษาดินแดนและสามารถเรียนวิชาทหารจนจบ 3 ปี เป็นผูม้ คี ุณภาพ
และประสิทธิภาพ

หน้า 120

แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ชื่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 4. จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ข้อที่ 6. ส่งเสริมให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
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 มุ่งเน้นให้จัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เข้มข้น เนื่องจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญในสังคมโลก ปัจจุบันและอนาคต
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการทางานในอาชีพต่างๆ ผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความ
สะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้
มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการค้นหาความรู้ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษ (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
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีการบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับหลากหลายอาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ระดับชั้น ม. 1 ม. 2 และ ม. 3 จานวน 96 คน
 นักเรียนห้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น ระดับชั้น ม.4-6 จานวน 108 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้อย่างยั่งยืน นาไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่องและมีความเป็นสากล
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
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. โครงการห้ องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ม. ต้ น)
1.การจัดสอนเพิม่ พูนประสบการณ์
1 ปี การศึกษา
230,400
85,600 ครู ธีราภรณ์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ครู ณฐั มน
2.การจัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
ภายนอก
3.ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

1 ปี การศึกษา

140,000

มีนาคม 2563

450,000

4.ส่งเสริ มและพัฒนาความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
5.พัฒนาสื่ อการสอน/นวัตกรรม/
งานวิจยั และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
6.พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้หอ้ งเรี ยน

1 ปี การศึกษา

100,000

1 ปี การศึกษา

100,000

1 ปี การศึกษา

342,320

-

ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

7.ประชาสัมพันธ์โครงการ

1 ปี การศึกษา

8.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC

1 ปี การศึกษา

9.จ้างครู ชาวต่างชาติ

1 ปี การศึกษา

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
30,000
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
20,000
ครู ธีราภรณ์
ครู ณฐั มน
990,000
ครู ธีราภรณ์

รวม
2. โครงการห้ องเรียนวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เข้ มข้ น (ม. ปลาย )
1.การแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
1 ปี การศึกษา
ภายนอก
2.ส่งเสริ มและพัฒนาความสามารถ
1 ปี การศึกษา
ของผูเ้ รี ยนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
3.พัฒนาสื่ อการสอน/นวัตกรรม/
1 ปี การศึกษา
งานวิจยั และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
4.พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้หอ้ งเรี ยน
1 ปี การศึกษา
5.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC
1 ปี การศึกษา
6.การเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ 3 วัน 2
1 ปี การศึกษา
คืน
7.ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ต่างประเทศ
1 ปี การศึกษา
รวม
8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและผูร้ ับผิดชอบ
3. กาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการต่อผู้บริหาร
2. ขออนุญาตดาเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ติดตามผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

2,402,720

85,600

60,000

ครู ธีราภรณ์

10,000

ครู ธีราภรณ์

10,000

ครู ธีราภรณ์

55,500
5,000
150,000

ครู ธีราภรณ์
ครู ธีราภรณ์
ครู ธีราภรณ์
ครู ประภาวดี

20,000
310,500

ครู ธีราภรณ์
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ม. ต้น)
1.การจัดสอนเพิ่มพูนประสบการณ์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก
3.ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4.ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
5.กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/
นวัตกรรม/งานวิจัย และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
6.ปรับปรุงห้องเรียน
7.ประชาสัมพันธ์โครงการ

8.พัฒนาบุคลากรในโครงการ

9.จ้างครูชาวต่างชาติ
2. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เข้มข้น (ม. ปลาย)
1.การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

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

เครื่องมือวัดและประเมินผล

- นักเรียนร้อยละ 100
ได้ความรูเ้ พิ่มขึ้น
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้
ร่วมกิจกรรม และได้รับความรู้
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
สนับสนุน

ให้นักเรียนทาแบบประเมิน
การสอนของวิทยากร
ให้นักเรียนทาแบบประเมิน

- ให้นักเรียนทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
อุปกรณ์ทางการเรียน ที่มี
คุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
ห้องเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ
- บุคคลภายนอก ผูป้ กครอง
นักเรียนที่สนใจเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 มีความ
สนใจในโครงการ
- บุคลากรที่สอนนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ร้อยละ 100
มีคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ความรู้
ทางด้านภาษาต่างประเทศเพิม่ ขึ้น

- ให้นักเรียนทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ให้นักเรียนทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ
- ให้บุคลากรทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ให้บุคลากรทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ให้นักเรียนทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- นักเรียนร้อยละ 100 ร่วม
กิจกรรม และได้รับความรู้

ให้นักเรียนทาแบบประเมิน

- แบบประเมินการจัด
ทัศนศึกษา

ให้นักเรียนทาแบบประเมิน
การจัดค่าย

- แบบประเมินการสอน
ของวิทยากร
- แบบประเมินการจัด
ทัศนศึกษา
- แบบประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ
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กิจกรรม
2.ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.พัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการเรียน ที่มี
คุณภาพ
4.ปรับปรุงห้องเรียน
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
สนับสนุน
5.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC
- ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้รับ
การสนับสนุน
6.การเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
3 วัน 2 คืน
สนับสนุน
7.ประชาสัมพันธ์โครงการ
- บุคคลภายนอก ผูป้ กครอง
นักเรียนที่สนใจเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 มีความ
สนใจในโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/ เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
ให้นักเรียนทาแบบประเมิน - แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดค่าย

- ให้นักเรียนทาแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

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

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิ เคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขรักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยจัด
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานห้องเรียนพิเศษเกี่ยวกับผลการดาเนินงานห้องเรียนพิเศษตามโครงการฯ แล้วทาการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่พบพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งทาการวางแผนการจัดทากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
อย่างมีประสิทธิผล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงสูงขึ้น
9.2 นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น
9.3 นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
9.4 นักเรียนมีห้องเรียนที่มคี ุณภาพ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 ข้อที่ 1,2,3,4,5 ข้อที่ 1.2 ข้อ 3
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นที่พิจารณา ข้อที่ 1,2,3,5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1,2,3,4
1. หลักการและเหตุผล
การจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English
Program) เนื่องจากเห็นประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 127
โรงเรียนสารวิทยาเล็งเห็นคุณประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จึงจัดให้มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
MEP โดยจัดให้นักเรียนในโครงการได้เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา เป็น ภาษาอังกฤษกับ
ครูชาวต่างประเทศ และมีครูไทยสอนคู่กันเป็น team teaching ส่วนวิชาอื่นๆ ก็เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อสนอง
นโยบายกระทรวงศึก ษาธิก ารในการส่งเสริมการศึกษาสู่สากลและพั ฒนานั กเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สารใน
ชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งใช้ ICT ในยุคโลกาภิวัฒน์และเพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียนและตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม และจากการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาผลเป็นที่
พึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ทาให้โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ปี/ครั้ง
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม 1 ม 2 และ ม3 จานวน 3 ห้องเรียนจานวน 85 คน
 ครู จานวน 10 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ
3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนภาษาอังกฤษ
3.2.3 ครูไทยและครูต่างชาติที่สอนคู่กัน เป็น team teaching ที่มีประสิทธิภาพ
3.2.4 ครูผู้สอนได้รบั การฝึกอบรม / ศึกษาดูงานต่างประเทศตามความถนัด
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
รายหัว
เรียนฟรี 15 สถานศึกษา
ปี
1.จัดจ้างครูชาวต่างชาติ
1 ต.ค. 62 –
990,000 หัวหน้า
30 ก.ย. 63
โครงการ MEP
2.พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม/วิจัย 1 ต.ค. 62 –
100,000 หัวหน้า
30 ก.ย. 63
โครงการ MEP
3.ดูแล/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียน 1 ต.ค. 62 –
400,000 หัวหน้า
30 ก.ย. 63
โครงการ MEP
4.ประเมินการสอนครูต่างชาติ
1 ต.ค. 62 –
หัวหน้า
30 ก.ย. 63
โครงการMEP
5.สอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1 ต.ค. 62 –
120,000 หัวหน้า
ทางการเรียน
30 ก.ย. 63
โครงการ MEP

หน้า 128

งาน/โครงการ/กิจกรรม
6.แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

7.The Christmas festival

ม.ค., พ.ค.
63
ธ.ค. 62

8.ทดสอบความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ
9.จัดสื่อ ประชาสัมพันธ์ โครงการ

ธ.ค. 62
ม.ค.63

10.ค่ายทักษะชีวิตในต่างแดน

ต.ค. 62

11.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC

1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63
1 ต.ค 62–
30 ก.ย. 63
ธ.ค. 62

12.การแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้
13.ค่ายบูรณาการ EMS Camp
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15 สถานศึกษา
ปี
15,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
15,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
55,000 อ.ณัฐธยาน์
20,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
หัวหน้า
โครงการ MEP
14,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
100,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
400,000 หัวหน้า
โครงการ MEP
2,229,000

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
2. จัดจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
3. แจ้งกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อดาเนินการดูแล/ปรับปรุงห้องเรียน
4. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/ เครื่องมือวัดและประเมินผล
(ร้อยละหรือจานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1.จัดจ้างครูชาวต่างชาติ
ครูต่างชาติทุกคนสามารถ
1. นิเทศการสอน
1. แบบบันทึกการสอน
จัดการเรียนการสอนได้ตาม
2. ตรวจบันทึกการสอน
2. แบบสอบถาม
หลักสูตร
3. ตรวจสอบคุณวุฒิ
3. สรุปรายงาน
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กิจกรรม
2.พัฒนาสื่อ อุปกรณ์
นวัตกรรม/วิจัย
3.ดูแล/ปรับปรุงห้องเรียน
4.ประเมินการสอนครูต่างชาติ
5.สอนเสริมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
7.The Christmas festival
8.ทดสอบความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษ
9.จัดสื่อ ประชาสัมพันธ์
โครงการ
10.ค่ายทักษะชีวิตในต่างแดน
11.พัฒนาบุคลากรใน
โครงการ/PLC
12.การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
13.ค่ายบูรณาการ EMS
Camp

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
อุปกรณ์การเรียนทีม่ ีคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
ห้องเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ
ผลการประเมินครูต่างชาติอยู่
ในระดับดี
นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
สอนเสริมตามความต้องการ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
จัดกิจกรรม 1 ครั้ง

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)
นักเรียนและครูทาแบบ
ประเมินความพอใจ
นักเรียนและครูทาแบบ
ประเมินความพอใจ
นักเรียนและครูทาแบบ
ประเมินความพอใจ
นักเรียนทาแบบประเมินความ
พอใจ

นักเรียนทาแบบประเมินความ
พอใจ
นักเรียนทาแบบประเมินความ
พอใจ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ สอบ
ทดสอบและมีผลการสอบผ่าน
เกณฑ์
บุคคลภายนอก ผู้ปกครอง
บุคลากรทาแบบประเมินความ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 พึงพอใจ
มีการประเมินผลในระดับดี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนทาแบบประเมินความ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
พอใจ
ครูในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรทาแบบประเมินความ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คน
พึงพอใจ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้า
นักเรียนทาแบบประเมินความ
ร่วมกิจกรรม
พึงพอใจ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
สอบถาม
น้อยกว่าร้อยละ 100 และมีผล
การประเมินในระดับดี

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินความพอใจ
แบบประเมินความพอใจ

แบบประเมินความพอใจ
แบบประเมินความพอใจ

แบบประเมินความพอใจ
แบบประเมินความพอใจ
แบบทดสอบ
สรุปรายงาน
แบบประเมินความพอใจ

แบบประเมินความพอใจ
แบบประเมินความพอใจ
แบบประเมินความพอใจ
แบบประเมินความพอใจ

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
1. กิจกรรมที่มผี ลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ดาเนินการต่อไป พร้อมกับสอดแทรกสิ่งที่ต้องทาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพสาหรับกิจกรรมนั้น ๆ
2. กิจกรรมที่มผี ลการประเมินในระดับตั้งแต่ปานกลางลงมา ประชุมครูในโครงการเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้การดาเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นไปตามเป้าหมาย
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ชื่อ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
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 , 1.1/2 ,1.1/3
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1,3
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2551 แนวการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง
วิธีการเรียนว่าจะต้องเรียนรู้อย่างไรทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ที่สาคัญคือการเรียนรู้จากเทคโนโลยี
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย เรียนรู้ถึงการการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วสรุปเป็น
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และจาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสองพบว่าผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ สูงมากนัก
ทางสถานศึกษาจะต้องหาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น
ดังนั้นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกองค์ประกอบทั้งด้ านนักเรียน ครู สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความ สามารถในการแสวงหาความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นไทย เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม
2.1.1 ให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
2.1.2 ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
2.1.3 ให้นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ HSK และPAT สูงขึ้น
2.1.4 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
2.1.5 ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ
2.1.6 ให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อสนับสนุน
2.2.1 นักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาในระดับดีให้ดียิ่งขึ้น
2.1.2 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักเรียนรัก และเห็นความสาคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ
2.1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ในทักษะทางภาษาต่างประเทศ
2.1.4 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
2.1.5 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน …………203………. คน
 ผู้ปกครอง จานวน ……………………………. คน
 ครู
จานวน ……………5…………. คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและมีความพึงพอใจในการพัฒนาทางภาษา
2. นักเรียนร้อยละ 30 ได้รับความสาเร็จ จากการแข่งขันทักษะทางภาษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนรักและเห็นความสาคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ
4. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาจีน ในชีวิตประจาวันได้อย่างภาคภูมิใจและมั่นใจใน
ศักยภาพของตนเอง สามารถนาชื่อเสียงมาสู่ตนเอง โรงเรียน และประเทศชาติได้
5. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ในทักษะทางด้านภาษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนิสรา ภูไ่ พบูลย์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
1. กิจกรรมติวสอบภาษาจีน/ HSK /
กรกฎาคม
10,000
ครู ดวงพร
PAT
2563
2. กิจกรรมสอบวัดระดับความรู ้
120,000
ครู ดวงพร
ภาษาจีน HSK
3. กิจกรรมจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน มีนาคม 2563
150,000
ครู ธนิสรา
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา

และอุปกรณ์
4. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
พฤศจิกายน
10,000
ภาษาจีน
2563
5. กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ สิ งหาคม 2563
5,000
ภาษาจีน
6. กิจกรรมวันตรุ ษจีน
กุมภาพันธ์
30,000
2563
7. กิจกรรม Chinese one day trip
มกราคม 2563
250,000
8. กิจกรรมค่ายภาษาจีน
9. กิจกรรมดาเนินการจ้างครู
ทั้งปี
25,000
ชาวต่างชาติ
10.ค่าจ้างครู ชาวต่างชาติ
ทั้งปี
384,000
11. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เมษายน 2563
10,000
12. ซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน
ทั้งปี
100,000
13. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์หอ้ งศูนย์
ทั้งปี
50,000
ภาษาจีน
14. ค่าหมึกปริ๊ นเตอร์และกระดาษ
ทั้งปี
15,000
รวมทั้งสิ้น
1,159,000
8.1 วางแผน (P)
1.ติวสอบภาษาจีน HSK/ PAT
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. สรรหาและเสนอชื่ออาจารย์ทมี่ ปี ระสบการณ์การสอน HSK / PAT ภาษาจีน มาให้ความรูแ้ ก่นักเรียน
3. กาหนดวันเวลาในการเชิญวิทยากร
2. สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
1. ประชุมวางแผน
2. แต่งตั้งผู้รับชอบ
3. เสนอโครงการ
3. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอนและอุปกรณ์
1. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
2. สรรหาและเสนอสื่อการสอนและอุปกรณ์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลายที่เหมาะสมกับนักเรียน
3. จัดกิจกรรมตามแผน
4. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน
1. เขียนโครงการ
2. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ครู พรทิพา
ครู ดวงพร
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู พรทิพา
ครู พรทิพา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
ครู ธนิสรา
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3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
5. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน
1. เขียนโครงการ
2. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
6. กิจกรรมวันตรุษจีน
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
7. กิจกรรม Chinese one day trip
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
8. กิจกรรมค่ายภาษาจีน
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
9. กิจกรรมดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
10.ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
11. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
12. ซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
13. จัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์ภาษาจีน
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
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14. ค่าหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนจัดทางบประมาณ
3. แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดาเนินการ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1.ติวสอบภาษาจีน HSK/ PAT
1. ประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. วิเคราะห์เนื้อหา แนวข้อสอบ และแนวการจัดการสอบ
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการติว ได้แก่ เนื้อหา และแนวข้อสอบสาหรับการติว
4. ดาเนินการติวตามปฏิทินดาเนินงาน
2. สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
1. ประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดาเนินการสมัครสอบตามวันและเวลาที่กาหนดโดยครูเป็นผู้ดาเนินการ
3. นักเรียนเข้าสอบตามวันและเวลาที่กาหนด
4. ดาเนินการแจกผลประกาศคะแนนจากศูนย์ HSK ใหญ่มาแจกให้กับนักเรียนที่เข้าสอบ
3. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอนและอุปกรณ์
1. ประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ติดต่อร้านค้าเพื่อจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์การสอน
3. ดาเนินการจัดซื้อตามปฏิทินดาเนินงาน
4. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน
1. ประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
3. ดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษาจีนภายใน
5. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน
1. ประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดาเนินการสมัครสอบตามวันและเวลาที่กาหนดโดยครูเป็นผู้ดาเนินการ
3. นักเรียนเข้าสอบตามวันและเวลาที่กาหนด
6. กิจกรรมวันตรุษจีน
1. ครูและนักเรียนประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของโครงการ
2. ดาเนินการเตรียมงานและฝึกซ้อมการแสดงสาหรับกิจกรรมวันตรุษจีน
3. ประสานงานกับครูฝ่ายอาคารสถานที่ในการขอใช้สถานที่ในการจัดงาน
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนตามวันและเวลาที่กาหนด
7. กิจกรรม Chinese One DayTrip
1. ครูประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดาเนินการเตรียมกิจกรรม Chinese One DayTrip
3. ประชุมคณะกรรมการนานักเรียนไปกิจกรรม Chinese One DayTrip
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม Chinese One DayTrip ตามสถานที่ วันและเวลาที่กาหนด
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8. กิจกรรมค่ายภาษาจีน
1. ครูประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดาเนินการเตรียมค่ายภาษาจีน
3. ประชุมคณะกรรมการนานักเรียนไปกิจกรรมค่ายภาษาจีน
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนตามสถานที่ วันและเวลาที่กาหนด
9. กิจกรรมดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
1. ครูวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
2. ดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
10.ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
1. ครูวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
2. ดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
11. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
1. ครูประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดาเนินการติดต่อสถานที่ที่จะพาบุคลากรไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลกรตามสถานที่ วันและเวลาที่กาหนด
12. ซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน
1. ครูประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน
2. ประสานงานกับครูฝ่ายอาคารสถานที่
2. ดาเนินการเตรียมซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน
13. จัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์ภาษาจีน
1. ครูวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานดาเนินการซื้ออุปกรณ์หอ้ งศูนย์ภาษาจีน
2. ดาเนินการซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์ภาษาจีน
14. ค่าหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ
1. ครูวางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานดาเนินการซื้อหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ
2. ดาเนินการซื้อหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
1. ติวสอบภาษาจีน HSK/ PAT ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การทดสอบ
แบบประเมิน
ภาษาจีน
การติวได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
แบบทดสอบ
วิทยากร และมีความสามารถในในการ
วิเคราะห์โจทย์ และเลือกคาตอบที่เหมาะสม
อย่างมีวิจารณญาณ
2. สอบวัดระดับความรู้
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ ทั้ง การประเมิน
แบบประเมิน
ภาษาจีน HSK
4 ภาษา สามารถสอบผ่านในระดับ
การทดสอบ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
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3. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอน
และอุปกรณ์

4. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางภาษาจีน

5. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาจีน

6. กิจกรรมวันตรุษจีน

7. กิจกรรม Chinese one
day trip
8. กิจกรรมค่ายภาษาจีน

9. กิจกรรมดาเนินการจ้างครู
ชาวต่างชาติ

10. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ

11. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
พื้นฐานตามที่แต่ละแผนการเรียนกาหนด
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและสามารถ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและสามารถ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและสามารถ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจกับ
การจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติ
ศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารในระดับมาตรฐานสากลได้ดีมากและ
สามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจกับ
การจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติ
ศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารในระดับมาตรฐานสากลได้ดีมากและ
สามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ร้อยละ 90 ของครูจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภาพต่อผูเ้ รียน ผู้เรียนมีความสุขและ
มีความสามารถในระดับมาตรฐานสากล

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
แบบทดสอบ
การประเมิน
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

การประเมิน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

การประเมิน

แบบประเมิน
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12. ซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน
13.จัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์
ภาษาจีน
14. ค่าหมึกปริ๊นเตอร์และ
กระดาษ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและครูมีความพึง
พอใจกับการใช้ศูนย์ภาษาจีน
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและครูมีความพึง
พอใจในการใช้งาน
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและครูมีความพึง
พอใจในการใช้งาน

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

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถทางการเรียนทางภาษาต่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ
2 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของนักเรียนทัง้ โรงเรียนสูงยิ่งขึ้น
4 เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะด้านภาษาให้กับนักเรียน
5. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักเรียน ใช้กิจกรรมทางภาษาต่างๆหลากหลายรูปแบบ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบและเลือกคาตอบที่เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562
4. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ O-NET สูงขึ้น
5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านการทดสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กาหนดตาม
แผนการเรียน
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ
7. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาในระดับดีให้ดียิ่งขึ้น
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้น
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 4 ด้านกี่สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 4 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 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้เป็นทางเลือกส้าหรับผู้เรียนหลายรูปแบบ
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 และความร่วมมือของอาเซียน +3 ซึ่งมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยทังสามประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่า งมาก
ทังในเวทีการค้าโลกและในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี
โรงเรียนสารวิทยาได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญจึงได้เปิดแผนการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี เข้มข้นขึน นับตังแต่ปีการศึกษา 2554
จนถึงปัจจุบัน และได้จัดท้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้น ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทางด้านภาษาต่างประเทศที่สองให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาเกาหลี
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านครูและผู้เชี่ยวชาญในการจัดการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาขอ งสาธารณรัฐเกาหลี
พัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทุกองค์ประกอบทังด้านนักเรียน 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 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้นได้พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการน้าภาษาเกาหลี
ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน รวมถึงการต่อยอดในการใช้ภาษาเกาหลีประกอบอาชีพในอนาคต
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 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวสุณสิ า สอาดศรี 2. นายสัชฌุกร แก้วช่วย
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
1.จัดซื้อจัดทำหนังสื อเรี ยนและ
1 ต.ค. 2562ครู สุณิสำ
127,000
30 ก.ย. 2563
ครู สชั ฌุกร
แบบฝึ กหัด
2.จัดซื้อสื่ อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบกำรเรี ยนกำรสอน

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

30,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร

3.สมัครสอบวัดระดับภำษำเกำหลี

1 ต.ค. 2562-

83,200

ครู สุณิสำ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
ครู สชั ฌุกร

TOPIK

30 ก.ย. 2563

4.ติวสอบวัดระดับภำษำเกำหลี

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

26,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

5,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

30,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร

TOPIK
5.กำรแข่งขันทักษะภำษำและ
วัฒนธรรมเกำหลี
6.กิจกรรมส่งเสริ มภำษำและ
วัฒนธรรมเกำหลี
7.ค่ำจ้ำงครู สอนภำษำเกำหลี
8.จัดทำเอกสำรประกอบกำรทำงำน
ครู ชำวเกำหลี
9.พัฒนำบุคลำกร
10.ต้อนรับบุคลำกรภำยนอก
11.พัฒนำปรับปรุ ง-ซ่อมแซม
ห้องศูนย์กำรเรี ยนรู ้ภำษำเกำหลี
12.จัดซื้ออุปกรณ์วสั ดุ-ครุ ภณั ฑ์
ห้องศูนย์กำรเรี ยนรู ้ภำษำเกำหลี

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

347,900
11,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

10,000
5,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร
ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563

17,000

ครู สุณิสำ
ครู สชั ฌุกร

รวมทั้งสิ้น
8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
- ประชุมชีแจง วางแผนการในแต่ละกิจกรรม
- เขียนโครงการ
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
- แต่งตังผู้รับผิดชอบ
- ด้าเนินการตามโครงการที่ได้ขออนุมัติ

2,000

694,800
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1.จัดซือจัดท้าหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด
2.จัดซือสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน
3.สมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
TOPIK
4.ติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
TOPIK
5.การแข่งขันทักษะภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี
6.กิจกรรมส่งเสริมภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี
7.ค่าจ้างครูสอนภาษาเกาหลี
8.จัดท้าเอกสารประกอบการท้างาน
ครูชาวเกาหลี
9.พัฒนาบุคลากร
10.ต้อนรับบุคลากรภายนอก
11.พัฒนาปรับปรุง-ซ่อมแซม
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเกาหลี
12.จัดซืออุปกรณ์วสั ดุ-ครุภัณฑ์
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเกาหลี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้หนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อ
ในการเรียนรู้
นักเรียนร้อยละ 100 ได้สมัครสอบวัด
ระดับภาษาเกาหลี TOPIK
นักเรียนร้อยละ 80 สอบผ่าน
อย่างน้อยระดับ 2
นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีมากขึน/
ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีมากขึน
ครูเกาหลีสามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามหลักสูตร
ครูเกาหลีได้รับเอกสารประกอบการ
ท้างาน และวีซ่า
ครูผสู้ อนได้รับความรู้ใหม่
มาประยุกต์พัฒนาการสอน
นักเรียนได้รับความรู้ใหม่นอกเหนือจาก
ครูในโรงเรียน
ห้องเรียนมีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนมีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอน

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

แบบประเมิน

การส้ารวจ

แบบประเมิน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การทดสอบ

แบบทดสอบ
แบบประเมิน
แบบทดสอบ
ผลการแข่งขัน

การทดสอบ

เครื่องมือวัด
และประเมินผล

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การทดสอบ
การนิเทศการสอน
การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบประเมิน

การส้ารวจ

แบบประเมิน

การส้ารวจ

แบบประเมิน

แบบประเมิน

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหลากหลายรูปแบบ รวมทังมีการวัดผล
และประเมินผลกิจกรรม และศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) เพื่อให้นักเรียนมีผลสอบที่สูงขึน น้าไปใช้ประกอบในการสมัคร
ทุนการศึกษา
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาญี่ปุ่น
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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 เพราะในโลกยุคปัจจุบันภาษาเป็นเครือ่ งมือส้าคัญในการแสวงหา
ความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนันการที่นักเรียนจะเรียนภาษาที่ 2 ได้ดีนักเรียนต้องได้รับการ
ฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆทางด้านการเรียนรู้ เช่นทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งกิจกรรมในโค รงการนี
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 และเห็นความส้าคัญของการเรียนภาษาญี่ปุ่น
3.2.2 นักเรียนได้มโี อกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อสารได้ในระดับสากล
3.2.3 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นสูงขึน
3.2.4 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
3.2.5 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเดียร์ สุขเพ็ชรี, น.ส.อัจฉราภรณ์ บุญขวัญ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
1.การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาญี่ปุ่น
1 ต.ค. 62 5,000
ครู เดียร์
30 ก.ย. 63
ครู อจั ฉราภรณ์
2.ติวสอบวัดระดับความรู ้ภาษาญี่ปุ่น
1 ต.ค. 62 5,000
ครู เดียร์
30 ก.ย. 63
ครู อจั ฉราภรณ์
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
1 ต.ค. 62 ครู เดียร์
30 ก.ย. 63
ครู อจั ฉราภรณ์
4.กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น(ตามความสมัคร 1 ต.ค. 62 3,500
ครู เดียร์
ใจของนักเรี ยน)
30 ก.ย. 63
ครู อจั ฉราภรณ์
5.กิจกรรมวันทานาบาตะและนิทรรศการ 1 ต.ค. 62 15,000 ครู เดียร์
วิชาการภาษาญี่ปุ่น
30 ก.ย. 63
ครู อจั ฉราภรณ์
6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย1 ต.ค. 62 15,000 ครู เดียร์
ญี่ปุ่น
30 ก.ย. 63
ครู อจั ฉราภรณ์
7.การสอบชิงทุนเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย- 1 ต.ค. 62 5,500
ครู เดียร์
ญี่ปุ่น
30 ก.ย. 63
ครู อจั ฉราภรณ์
8.จ้างครู ชาวต่างชาติ
1 ต.ค. 62 319,000 ครู เดียร์
30 ก.ย. 63
ครู อจั ฉราภรณ์
9.จัดทาเอกสารการทางานของชาวต่างชาติ 1 ต.ค. 62 7,000
ครู เดียร์
30 ก.ย. 63
ครู อจั ฉราภรณ์

หน้า 150

งาน/โครงการ/กิจกรรม
10.ปรับปรุ งห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
11.จัดซื้อหมึกและกระดาษ
12.จัดซื้อและซ่อมวัสดุภณั ฑ์ในสานักงาน
13. จัดซื้อExternal Harddisk
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
6,000
ครู เดียร์
ครู อจั ฉราภรณ์
5,000
ครู เดียร์
ครู อจั ฉราภรณ์
6,000
ครู เดียร์
ครู อจั ฉราภรณ์
4,000
ครู เดียร์
ครู อจั ฉราภรณ์
396,000

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)
วิธีการวัดและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ประเมินผล
กิจกรรม
(ร้อยละหรือจ้านวน)
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
1.การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้ การประเมิน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมาก
2.ติวสอบวัดระดับความรู้
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้ การประเมิน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมาก
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้ การประเมิน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุข

เครื่องมือวัด
และประเมินผล
แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบประเมิน
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กิจกรรม
4.กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น
(ตามความสมัครใจของนักเรียน)

5.กิจกรรมวันทานาบาตะและ
นิทรรศการวิชาการภาษาญี่ปุ่น
6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย-ญี่ปุ่น

7.การสอบชิงทุนเยาวชน
แลกเปลีย่ นไทย-ญี่ปุ่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
เครื่องมือวัด
(นิเทศ/สอบถาม/
และประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
การประเมิน
แบบประเมิน

ร้อยละ90ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา,แหล่งเรียนรู้ที่กลุ่มสารฯจัดขึน
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข และมี
ความสามารถในระดับสากล
ร้อยละ90ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การประเมิน
ได้รับความรู้และตระหนักถึงความส้าคัญของ
ส้าคัญต่างๆประเทศ
ร้อยละ90ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การประเมิน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา,แหล่งเรียนรู้ที่กลุ่มสารฯจัดขึน
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข และมี
ความสามารถในระดับสากล
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้ การประเมิน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมาก

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 น้ามาสู่ตัวนักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติ
9.3 นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาครบถ้วน
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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
การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการ
แสวงหาความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และประเทศชาติ การเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่นักเรียน
ควรได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ เช่นทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี จะท้าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน
ทักษะอย่างครบถ้วน และสามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี นักเรียนยังมีโอกาสได้แสดงออกซึ่ง
ความรู้ความสามารถทางภาษาฝรัง่ เศส อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส้าคัญและมีเจตคติทดี่ ีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส
2.3 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส จากเจ้าของภาษา
2.4 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง 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 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญชนก ถาวรศรีสกุล
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการและกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
1. ค่าจ้างครู ต่างชาติภาษาฝรั่งเศส
1 ต.ค.62 –
168,000
ครู ธญ
ั ธร,
30 ก.ย.63
ครู ธญ
ั ชนก
2. กิจกรรมติว PAT ภาษาฝรั่งเศส
พ.ย.62
10,000
ครู ธญ
ั ธร,
ครู ธญ
ั ชนก
3. กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษา
14-15
10,000
ครู ธญ
ั ธร,
ฝรั่งเศส (Delf)
ธ.ค.62
ครู ธญ
ั ชนก
4. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส 25 ม.ค.63
2,000
ครู ธญ
ั ธร,
ครู ธญ
ั ชนก
5. กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
29-31 พ.ค.
ครู ธญ
ั ธร,
ฝรั่งเศส
63
ครู ธญ
ั ชนก
6. กิจกรรมวันรักภาษาฝรั่งเศส
16 ก.ค.63
10,000
ครู ธญ
ั ธร,
ครู ธญ
ั ชนก
7. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา
ก.ย.63
2,000
ครู ธญ
ั ธร,
ฝรั่งเศส (ภายนอก)
ครู ธญ
ั ชนก
8. อบรมพัฒนาบุคลากร
1 ต.ค.622,000
ครู ธญ
ั ธร,
30 ก.ย.63
ครู ธญ
ั ชนก
9. จัดซื้อสื่ ออุปกรณ์สื่อการเรี ยนการ
ธ.ค.62
7,700
ครู ธญ
ั ธร,
สอนที่ทนั สมัย
ครู ธญ
ั ชนก
10. ค่าหมึกและกระดาษ
1 ต.ค.622,000
ครู ธญ
ั ธร,
30 ก.ย.63
ครู ธญ
ั ชนก
รวมทั้งสิ้น
213,700
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8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. จัดประชุมเพื่อปรึกษา เกีย่ วกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข
2. เขียนโครงการ
3. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
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 ร้ อ ยละ 92 ของนั ก เรี ย นมี ค วามสามารถ การประเมิน
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทาง
ความคิ ด ผลิ ต งานอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
2. กิจกรรมติว PAT ภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 92 ของนัก เรีย นได้ รั บการพั ฒนา การทดสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษา ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะ การทดสอบ
ฝรั่งเศส (DELF)
ที่จ้าเป็นตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษา
ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะ การทดสอบ
ฝรั่งเศส
ที่จ้าเป็นตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส
ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริม การประเมิน
และพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะตามอั ต ลั ก ษณ์
โรงเรียน
6. กิจกรรมวันรักภาษาฝรั่งเศส
ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริม การประเมิน
และพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะตามอั ต ลั ก ษณ์
โรงเรียน
7. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา ร้ อ ยละ92 ของนั ก เรี ย นมี ค วามสามารถ การประเมิน
ฝรั่งเศส (ภายนอก)
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทาง
ความคิ ด ผลิ ต งานอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
8. อบรมพัฒนาบุคลากร
ร้อ ยละ 95 ครูผู้ ส อนได้ รับ ความรู้ ใหม่ ม า การประเมิน
ประยุกต์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
9. กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์
ร้อยละ 92 ของนั ก เรีย นได้รั บการพั ฒนา การสอบถามความคิดเห็น
(ค่าซือเครื่องปรินเตอร์)
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบทดสอบ

แบบประเมิน
แบบสอบถาม
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กิจกรรม
10. ค่าหมีกและกระดาษ

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
ร้อยละ 92 ของนัก เรีย นได้รั บการพั ฒนา การสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

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
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ (อังกฤษ-เทคโนโลยี)
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 ด้านคุณภาพผูเ้ รียน ประเด็นที่พิจารณา ข้อที่ 1.1 ข้อที่ 1.2
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประเด็นที่พิจารณา ข้อที่ 1, 2 ,3 , 4
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นที่พิจารณา ข้อที่ 1, 2 ,3
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโครงการห้องเรียนพิเศษ มุ่งเน้นให้จัดการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญในสังคมโลก ปัจจุบันและอนาคต เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการทางานในอาชีพต่างๆ ผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกใน
ชีวิตและการทางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี
คิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษ
(อังกฤษ-เทคโนโลยี)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกที่มี
ชื่อเสียง
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2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพเกิด และมีเจตคติที่ดตี ่อวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีห้องปฏิบตั ิการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ ีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (อังกฤษ-เทคโนโลยี) ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 จานวน 131 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษได้อย่างยั่งยืน นาไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่องและมีความเป็นสากล
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี สถานศึกษา
1. การจัดสอนเพิม่ พูนประสบการณ์
ต.ค.256226,400 ครู ลดาวัลย์
ก.ย.2563
2. พัฒนาสื่ อและอุปกรณ์ทางการเรี ยน ต.ค.2562100,000 ครู ลดาวัลย์
ก.ย.2563
3. กิจกรรมค่ายอาสาเทคโนโลยี
ต.ค.2562ครู ลดาวัลย์
ก.ย.2563
4. ส่งเสริ มและพัฒนาความสามารถของ ต.ค.256280,000 ครู ลดาวัลย์
นักเรี ยน
ก.ย.2563
5. ค่าจ้างครู
ต.ค.2562150,000 ครู ลดาวัลย์
ก.ย.2563
รวมทั้งสิ้น
356,400
8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. จัดประชุมกลุ่มเพือ่ ปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข
2. เขียนโครงการ
3. เสนอเพื่อขออนุมตั ิโครงการ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. ประชุมกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ
2. ดาเนินการจ้างวิทยากร โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนต่างๆ ตามระยะเวลาดาเนินการ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1. การจัดสอนเพิม่ พูนประสบการณ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

นักเรียนร้อยละ 100 ได้ความรู้
เพิ่มขึ้น
2. พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้จาก
สื่อและอุปกรณ์ทางการเรียน
3. กิจกรรมค่ายอาสาเทคโนโลยี
นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้
ประสบการณ์ภายนอกสถานที่
4. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้
ของนักเรียน
ประสบการณ์
5. ค่าจ้างครู
ร้อยละ 100 จ้างครูที่มี
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
ให้นักเรียนทาแบบประเมิน แบบประเมินกิจกรรม
ให้นักเรียนทาแบบประเมิน

แบบประเมินกิจกรรม

ให้นักเรียนทาแบบประเมิน
กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี
ให้นักเรียนทาแบบประเมิน

แบบประเมินกิจกรรม

ให้นักเรียนทาแบบประเมิน
การสอนของวิทยากร

แบบประเมินการสอน
ของวิทยากร

แบบประเมินกิจกรรม

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานห้องเรียนพิเศษเกี่ยวกับผลการดาเนินงานห้องเรียนพิเศษตามโครงการฯ แล้วทาการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่พบพร้อมทัง้ หาแนวทางแก้ไข อีกทั้งทาการวางแผนการจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ อย่างมีประสิทธิผล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงสูงขึ้น
9.2 นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.3 นักเรียนมีห้องเรียนที่มคี ุณภาพ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies)
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้ารการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและต่างประเทศ
ข้อที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ
ข้อที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มสี มรรถนะ ในการปฏิบัตหิ น้าที่ การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกาลังใจในการทางาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 และ 1.2
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1, 2 และ 3
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1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้และมีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและการเป็นพลเมืองโลก รวมทั้งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยคานึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนและตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
จากหลักการศึกษาตาม พ.ร.บ.แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ดังนี้ มาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
และ(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 (5) สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิ ทยาการ ประเภทต่ างๆ และมาตรา 30 ให้ สถานศึ กษาต้ องพั ฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ สากล และจาก
การดาเนินงานโครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบ EIS (English for
Integrated Studies) นอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแสดงออก ซึ่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว ผู้สอนที่ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนมาก่อน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารและสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสารวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งโครงการห้องเรียน EIS (English Integrated Studies) ซึ่งจัด
ให้มีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษใช้ตาราภาษาอังกฤษสอนโดยครูไทยตามโมเดล EIS
(English for Integrated Studies) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและมีทักษะที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษใช้ตาราภาษาอังกฤษสอน
โดยครูไทยตามโมเดลของ EIS และส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ให้เป็นสากล
2.2 เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
ทีส่ ามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน 74
คน
 ผู้ปกครอง จานวน ……………………………. คน
 ครู
จานวน 20
คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนในโครงการได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพและเป็นสากล
มีความรอบรู้มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล ผู้บริหารและครูที่ร่วมโครงการบริหารโครงการและจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรพิมล จงรักวิทย์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการ กลุม่ บริหารทั่วไป กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1. สอนเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. อบรมนักเรียนเพิ่มศักยภาพด้าน
วิชาการ ณ สถาบันอุดมศึกษา
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

4. จัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี สื่อทันสมัย
และเพิ่มเติม
5. ค่ายพัฒนาศักยภาพ

รวมทั้งสิ้น

จานวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่น ๆ
ดาเนินการ
รายหัว เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
1 ต.ค.
60,000
62–30
ก.ย. 63
1 ต.ค.
90,000
62– 30
ก.ย. 63
1 ต.ค.
100,000
62– 30
ก.ย. 63
1 ต.ค.
30,000
62– 30
ก.ย. 63
1 ต.ค.
90,000
62– 30
ก.ย. 63
370,000

ผู้รับผิดชอบ
ครูพรพิมล

ครูพรพิมล

ครูพรพิมล

ครูพรพิมล

ครูพรพิมล

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการวิชาการ และกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. สารวจความพร้อมบุคลากร สถานที่ สื่อการสอน หลักสูตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. โรงเรียนจัดส่งครูผสู้ อนใน 3 วิชาในระดับชั้นที่กาหนดคือ ครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เข้า
อบรมเพิ่มพูนภาษาอังกฤษ
4. เสนอโครงการต่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
2. ประกาศรับนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียน
3. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการตามโมเดล EIS
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เครื่องมือวัดและ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
(ร้อยละหรือจานวน)
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
1. สอนเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์
ครูเข้าร่วมร้อยละ 100
นิเทศ/สอบถาม
แบบนิเทศติดตาม/
แบบสอบถาม
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
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กิจกรรม
2. อบรมนักเรียนเพิ่มศักยภาพด้าน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 80

วิชาการณ สถาบันอุดมศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
นิเทศ/สอบถาม
แบบนิเทศติดตาม/
แบบสอบถาม

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 100

สอบถาม

แบบสอบถาม

4. จัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี สื่อทันสมัย

นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 100

สอบถาม

แบบสอบถาม

ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน

สอบถาม

แบบสอบถาม

และเพิ่มเติม
5. ค่ายพัฒนาศักยภาพ

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดยนา
กิจกรรมนีไ้ ปเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียนที่มีความหลากหลาย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้มข้นและ
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น
เยาวชนที่ดีมีความรู้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เป็นสากล
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติหรือสามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรอื่นที่เป็นสากลได้เป็น
อย่างดี
3. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง EIS อย่างเป็นสากล
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ
สอดคล้องกับกลยุทธเชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผเู้ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเป็นไทยและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก(เป็นเลิศทางวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,ล้าหน้าทางความคิด,ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที1่ คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.2
1. หลักการและเหตุผล
ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ที่สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการด้ารงชีวิตท้าให้วัยรุ่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกรรมเลียนแบบและ
บางครังรับวัฒนธรรมที่ผิด ๆ มาใช้ ส่งผลกระทบทังต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนต้องร่วมมือกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความส้าคัญ ด้ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้อยูส่ บื ไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้ เข้าใจและปฏิบตั ิตนเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.2 เพื่อสนับสนุน ให้นักเรียนรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักโรงเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบของ
ประชาธิปไตยสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติบทบาทของการเป็นผู้น้าและผูต้ ามที่ดโี ดยได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียน
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2.3 เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นจิตส้านึก มีความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เสริมสร้างให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้และเชิญชวนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัตติ ามค่านิยมหลักของไทย
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน 2,812 คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ..............คน
 ครู
จ้านวน 150 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ……………….คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและ
ผู้ตามได้ดีตามรูปแบบการเลือกตังคณะกรรมการนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจสามารถรณรงค์และเชิญชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามค่านิยม
หลักของไทย
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
6.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดบางบัว,วัดพระศรีฯ,กลุ่มบริหารงบประมาณ,กลุ่มบริหารวิชาการ,กลุ่มบริหารทั่วไป,หัวหน้าคณะสี,
หัวหน้าระดับ,หัวหน้ากลุ่มสาระ
7.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.กิจกรรมหน้าเสาธง
ต.ค. 62 หัวหน้าคณะสี
ก.ย. 63
หัวหน้าระดับ
2.กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
ต.ค. 62 ครู ณฐั พล
ก.ย.63
3.กิจกรรมขวดนี้มีคุณค่า
ต.ค.62 หัวหน้าคณะสี
ก.ย. 63
4.กิจกรรมคนดีศรี หอ้ งเรี ยน
ก.ย.62,
หัวหน้าระดับ
ก.พ. 63
5.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ( 5 ธันวาคม)
ธ.ค. 62
28,000
ครู ถนอมศักดิ์
/หัวหน้าระดับ/
หัวหน้าคณะสี
6.กิจกรรมวันเด็ก
ม.ค. 63
20,000
หัวหน้าคณะสี
หัวหน้าระดับ
7.กิจกรรมคนดีศรี สาละ
ก.พ.63
หัวหน้าระดับ
8.กิจกรรมเพชรสาละ
ก.พ.63
หัวหน้าระดับ
9.กิจกรรมรับน้องหน้าโรงเรี ยนวันเปิ ด
พ.ค. 63
5,000
ครู ถนอมศักดิ์
เทอม
/หัวหน้าคณะสี
หัวหน้าระดับ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

10.กิจกรรมวันไหว้ครู

มิ.ย. 63

11.กิจกรรมทอดผ้าป่ าเพี่อการศึกษา

1 ก.ค. 63

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
10,000
-

12.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาใน 27 ก.ค. 63
หลวงรัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม)
13.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค.
(12 สิ งหาคม)
63
14.กิจกรรมจิตอาสา (บริ จาคโลหิต)

15,000
28,000

ม.ค.63,
ก.ค.63
ก.ค.63
3 มิ.ย.63

15.กิจกรรมทบทวนระเบียบวินยั
16.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
( 3 มิถุนายน)
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. กิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
18 ก.พ.63
-วันมาฆบูชา
17 พ.ค.63
-วันวิสาขบูชา
8 ก.ค. 63
-วันอาสาฬหบูชา
9 ก.ค. 63
-วันเข้าพรรษา
1ต.ค.622.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
30ก.ย.63
1ต.ค.623. กิจกรรมทาบุญตักบาตร
30ก.ย.63
วันพระ
รวม
รวมทั้งสิ้น
8.วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
8.1.1. วางแผนการปฏิบัติงาน
8.1.2. แต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบ

15,000
15,000

35,000

ผู้รับผิดชอบ

ครู ถนอมศักดิ์
/หัวหน้าระดับ
หัวหน้าคณะสี
หัวหน้าระดับ
ครู ถนอมศักดิ์
/หัวหน้าระดับ
ครู ถนอมศักดิ์
/หัวหน้าระดับ/
หัวหน้าคณะสี
ครู วภิ า
ครู ศุภวัฒน์
ครู ถนอมศักดิ์
/หัวหน้าคณะสี
หัวหน้าระดับ

101,000
ครู จุฑามาศ

8,000
8,000
10,000
10,000
2,000

ครู ธีระวัฒน์

10,000
48,000
83,000

ครู จุฑามาศ,
ครู ปภังกร
101,000
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8.1.3. ก้าหนดแนวปฏิบัติการท้างานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยม 12 ประการ
8.1.4. ประสานงานกับบุคคลภายนอก (กรณีอบรม)
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
8.2.1. เสนอโครงการและจัดท้าคูม่ ือ จัดเตรียมเอกสาร
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมหน้าเสาธงเน้นความรับผิดชอบการเรียนและความประพฤติ
- กิจกรรมคนดี ศรีห้องเรียน
- กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมรับน้องหน้าโรงเรียน
- กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
- กิจกรรมจิตอาสา (บริจาคโลหิต)
งานการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
- กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ 10
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
งานข้อมูลสารสนเทศ
- ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ และกิจการนักเรียน
- การติดตามและประเมินผล รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารและการรายงาน
8.2.2. ด้าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ
8.3 การติดตามและประเมินผล(C)
กิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.กิจกรรมธนาคารคุณธรรม
3.กิจกรรมขวดนีมีคุณค่า
4.กิจกรรมคนดีศรีห้องเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
นักเรียนร้อยละ 90 มาทันเวลาท้า
กิจกรรมหน้าเสาธง
นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม
ธนาคารคุณธรรม
นักเรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขวดนีมีคณ
ุ ค่า
ร้อยละ90ของนักเรียนทีร่ ับเกียรติบัตร
มีความภาคภูมิใจและตังใจประพฤติตน
ที่ดี อย่างต่อเนื่อง

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ส้ารวจ

แบบส้ารวจ

สอบถาม

แบบสอบถาม

ส้ารวจ

แบบส้ารวจ

สอบถาม

แบบสอบถาม
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วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
5.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวัน ส้ารวจ
แบบส้ารวจ
พ่อและตระหนักถึงพระคุณพ่อ
6.กิจกรรมวันเด็ก
นักเรียนร้อยละ100 เข้าร่วมกิจกรรม ส้ารวจ
แบบส้ารวจ
วันเด็ก
7.กิจกรรมคนดีศรีสาละ
ร้อยละ90ของนักเรียนทีร่ ับเกียรติบัตร สอบถาม
แบบสอบถาม
มีความภาคภูมิใจและตังใจประพฤติตน
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
8.กิจกรรมเพชรสาละ
ร้อยละ100ของนักเรียนที่รับเกียรติ
สอบถาม
แบบสอบถาม
บัตรมีความภาคภูมิใจและตังใจ
ประพฤติตนทีด่ ีอย่างต่อเนื่อง
9.กิจกรรมรับน้องหน้าโรงเรียน ร้อยละ 90 ของครู ผู้ปกครองและ
สอบถาม
แบบสอบถาม
วันเปิดเทอม
นักเรียน พึงพอใจกิจกรรมรับน้องหน้า
โรงเรียน
10.กิจกรรมวันไหว้ครู
นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน
ส้ารวจ
แบบส้ารวจ
กิจกรรมไหว้ครู
11.กิจกรรมทอดผ้าป่าเพี่อ
นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน
สอบถาม
แบบสอบถาม
การศึกษา
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
12.กิจกรรมวันเฉลิมพระ
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
ชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ 10
ส้ารวจ
แบบส้ารวจ
13.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม ส้ารวจ
แบบส้ารวจ
วันแม่แห่งชาติ
14.กิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การบริจาคโลหิต ส้ารวจ
แบบส้ารวจ
(บริจาคโลหิต)
ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
15.กิจกรรมทบทวนระเบียบวินัย นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมติดลบ
สอบถาม
แบบสอบถาม
เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนระเบียบวินัย
ร้อยละ 95
16.กิจกรรมวันเฉลิม
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม ส้ารวจ
แบบส้ารวจ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าฯพระบรมราชินี
นางเจ้าฯพระบรมราชินี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมวันสาคัญทาง
นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
ประเมินผลการเข้าร่วม
แบบประเมินการเข้า
พระพุทธศาสนา
กิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ร่วมกิจกรรม
-วันมาฆบูชา
-วันวิสาขบูชา
-วันอาสาฬหบูชา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
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กิจกรรม
-วันเข้าพรรษา
2.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
3.กิจกรรมท้าบุญตักบาตร
วันพระ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท้าบุญตักบาตรวันพระ

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินการเข้า
ของนักเรียนและบุคลากรใน ร่วมกิจกรรม
โรงเรียน

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไปโดย
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลกผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ด้ารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รักและภาคภูมิใจในสถาบัน ปฏิบัตติ นเป็นผู้น้าและผูต้ ามได้ดี
มีความเข้าใจและประพฤติปฏิบัตติ นตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ
2. สืบทอดการเผยแผ่หลักธรรมค้าสอนในพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนือ่ งในพระพุทธศาสนา
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมประเทศชาติ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการการบริหารกิจการนักเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 4 ด้านการสน้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผเู้ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเป็นไทยและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นมีภ ารกิ จ ส้ าคั ญ คื อ การพั ฒนาผู้เ รี ย นให้ เต็ ม ศั กยภาพ เป็น คนดี มี ปัญ ญา และมีค วามสุ ข เป็ นทรั พ ยากรที่
ทรงคุณค่าของชาติในอนาคต การบริหารกิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวกับนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติในชัน
เรียน และเกี่ยวข้องกับนักเรียนตังแต่นักเรียนเริ่มเข้าสู่โรงเรียน จนกระทั่งออกไปจากโรงเรียน กิจการนักเรียนเป็นงานที่มุ่งช่วยสร้าง
คุณสมบัติส้าคัญที่มุ่งหวังให้แก่นักเรียน ส่งเสริมการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ด้าเนินไปด้วยดี มีวินัยใน
ตนเอง ให้แต่ละคนมีความก้าวหน้า เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม สถานศึกษาจะต้ องมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการ
บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับทุกฝ่ายและต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ในกิจการนักเรียนไม่น้อยไปกว่างานด้านอื่น ๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ด้าเนินไปด้วยดีมีความปรกติสุข ให้เรียนรู้ตามความถนัด
ความสนใจและเต็มศักยภาพ
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2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถปกครองตนเองได้
2.3 เพื่อสนับสนุนให้ฝึกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถ สติปัญญาของนักเรียนและสามารถ
น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จ้านวน………2,812……คน  ผู้ปกครอง จ้านวน 2,812 คน
 ครู
จ้านวน…………150..… คน  อื่นๆ โปรดระบุ ……………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน้าความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้ในโรงเรียนน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองใน
อนาคต
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทักษ์ ชินสีห์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสารวิทยาและหน่วยงานภายนอก
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ดาเนินการ เงินอุดหนุน
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน ม.1
พ.ค. 63
63,000
หัวหน้าระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน ม.4
พ.ค. 63
63,000
หัวหน้าระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
3.กิจกรรมเข้าค่ายอบรมสภานักเรี ยน
เม.ย. 63
80,000
ครู พิทกั ษ์
และสารวัตรนักเรี ยน
ครู ถนอมศักดิ์
4.กิจกรรมกีฬาภายใน สาละเกมส์
พ.ย.62
281,200
ครู ถนอมศักดิ์
หัวหน้าคณะสี 6 สี
5.กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
ก.พ. 63
5,000
หัวหน้าคณะสี 6
นักเรี ยนและคณะสี
คณะสี
หัวหน้าระดับ 6 ระดับ
6.กิจกรรมสภานักเรี ยน
ต.ค.62 40,000
ครู ถนอมศักดิ์
ก.ย. 63
7.กิจกรรมสารวัตรนักเรี ยน
ต.ค.62 8,000
ครู พิทกั ษ์
ก.ย. 63
8.กิจกรรมประดับเข็มทองกรรมการ
1 ก.ค. 63
6,000
ครู ถนอมศักดิ์
นักเรี ยน
9.กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ม.3,ม.6 กพ. - มีค.
5,000
หัวหน้าระดับ
63
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
และ6
รวมทั้งสิ้น
270,000
281,200
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8. วิธกี ารดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
8.1.1 จัดท้าโครงการและน้าเสนอ
8.1.2 แต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบ
8.1.3 ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบตั ิงาน
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
8.2.1 เสนอโครงการ
8.2.2 ด้าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดดังนี
- กิจกรรมเข้าค่ายอบรมสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมเลือกตังประธานกรรมการนักเรียนและคณะสี
- กิจกรรมกีฬาภายใน สาละเกมส์
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4

3.กิจกรรมเข้าค่ายอบรมสภานักเรียน
และสารวัตรนักเรียน
4.กิจกรรมกีฬาภายในสาละเกมส์
5.กิจกรรมเลือกตังคณะกรรมการ
นักเรียนและคณะสี
6.กิจกรรมสภานักเรียน
7.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน
8.กิจกรรมประดับเข็มทองกรรมการ
นักเรียน
9.กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ม.3,
ม.6

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)
นักเรียนเข้าใหม่ระดับชันม.1
ร้อยละ 100 มีความรู้เรื่องระเบียบ
วินัย
นักเรียนเข้าใหม่ระดับชันม.4
ร้อยละ 100 มีความรู้เรื่องระเบียบ
วินัย
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
ค่ายอบรมมีภาวะผู้น้าที่ดี
นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม
นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมเลือกตังคณะกรรมการ
นักเรียนและคณะสี
นักเรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทีส่ ภานักเรียนเป็นผู้น้า
นักเรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทีส่ ารวัตรนักเรียนเป็นผู้นา้
ร้อยละ 100ของนักเรียนที่ได้รับเข็ม
ทองเป็นนักเรียนที่ดีช่วยกิจกรรม
ของโรงเรียน
นักเรียนระดับชันม.3และ6 ร้อยละ
95 มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร

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

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

ส้ารวจ

แบบส้ารวจ

ส้ารวจ

แบบส้ารวจ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริการงานบุคคล
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยยากรมนุษย์
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมตารฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเป็นไทย และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1 (1.1-1.2)
1. หลักการและเหตุผล
ระบบการดูแ ลช่วยเหลือ นักเรี ยน เป็นระบบที่เ สริมสร้างคุ ณภาพที่ ดีให้แ ก่นักเรียน ทั้งด้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นสุข จึงเป็นระบบที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเสี่ยงหลายด้านที่เป็นภัยต่อนักเรียน จึงมีความจาเป็นที่โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนจะต้องประสาน
สัม พั น ธ์ ร่ ว มมื อ กั น วางแผนป้ อ งกั น รั บ มื ออย่ า งเป็ น ระบบ และคิ ด กิ จ กรรมเชิ งรุ กเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์
มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการดารงชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นกั เรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ มีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มคี ุณภาพ
และตรวจสอบได้
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน ……2,812............คน
 ผู้ปกครอง จานวน …………2,812......……. คน
 ครู
จานวน ……150……………คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาเต็มศักยภาพ ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานและองค์กรภายนอก ให้ความร่วมมือในการการดูแล ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน ทาให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี
มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภา มณีเนตร
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงบประมาณ, กลุม่ บริหารทั่วไป, กลุ่มบริหารวิชาการ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
1. ประชุมชี้แจงครู ที่ปรึ กษาและครู ที่ 29 พ.ค.63
ครู วภิ า
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ
หัวหน้าระดับชั้น
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ
รองหัวหน้า
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ระดับชั้น
2. การจัดทาบัตรนักเรี ยน
ครู ณฐั พล
- ม.1, ม.4 และนักเรี ยนเข้าใหม่
1 - 29 มิ.ย.63
99,600
- บัตรเดิมชารุ ด สูญหาย หรื อ
1 ต.ค.62 -30
เปลี่ยนชื่อ/สกุล
ก.ย.63
3. จัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนดังนี้
3.1 การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ครู ที่ปรึ กษา
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรี ยน
18 -29 มิ.ย.63
- แบบประเมินตนเอง SDQ
18 -29 มิ.ย.63
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
6 – 17 ส.ค.63
ประสงค์
3.2 การคัดกรองนักเรี ยน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

3.2.1 ครู ที่ปรึ กษาคัดกรองนักเรี ยน
- จากแบบบันทึกข้อมูลนักเรี ยน
- จากแบบประเมินตนเอง SDQ
- จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
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
- กิจกรรมแนะแนว/ให้คาปรึ กษา
- กิจกรรมอื่น ๆ
3.4 การส่งเสริ มและการพัฒนา
- กิจกรรม Home Room
- กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
- กิจกรรมประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน
(Classroom Meeting)
- กิจกรรมประชุมเครื อข่ายผูป้ กครอง
- กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะและ
พัฒนานักเรี ยน
3.5 การส่งต่อ
- ภายใน
- ภายนอก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ครู ที่ปรึ กษา
2 – 13 ก.ค. 63
2 – 13 ก.ค. 63
20 -24 ส.ค. 63
หัวหน้าระดับชั้น
27 -31 ส.ค. 63
3 -14 ก.ย. 632

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
14-31 พ.ค. 63

ครู วภิ า

1,025,000

ครู ณฐั พล
ครู ณฐั พล

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

ครู ที่ปรึ กษาและ
หัวหน้าระดับชั้น
ครู ที่ปรึ กษาและ
หัวหน้าระดับชั้น

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
ม.ค.,ส.ค. 63

ครู ที่ปรึ กษา
140,600

ม.ค.,ส.ค.63

18,600

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

7,500

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

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

ครู ที่ปรึ กษา
หัวหน้าระดับชั้น
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

3.6 รายงานผลการดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

1 –31 มี.ค. 63

รวมทั้งสิ้น

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
2,000

99,600

ผู้รับผิดชอบ

ครู ที่ปรึ กษา
หัวหน้าระดับชั้น
ครู วภิ า

1,193,700

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 ขั้นตอนวางแผน (P)
8.1.1 วางแผนการปฏิบัตงิ าน
8.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
8.1.3 กาหนดแนวปฏิบัตกิ ารทางานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
8.2.1 จัดทาเอกสารและสื่อเพื่อใช้ในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.2.2 จัดประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษาและครูที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวปฏิบัติการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.2.3 ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการที่กาหนด ดังนี้
8.2.3.1 ดาเนินการเพือ่ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามแบบบันทึกข้อมูลนักเรียน แบบประเมินตนเอง SDQ
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8.2.3.2 คัดกรองนักเรียนจากแบบบันทึกข้อมูลนักเรียน แบบประเมินตนเอง SDQ และแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อจัดกลุ่มสาหรับดูแลและช่วยเหลือ
8.2.3.3 จัดกิจกรรมป้องกัน ดูแลและแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมนักเรียน
8.2.3.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
8.2.3.5 การส่งต่อนักเรียน
8.2.3.6 จัดทารายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจาปี
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษาและครู
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. การจัดทาบัตรนักเรียน
- ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าใหม่
- บัตรเดิมชารุด สูญหาย หรือ
เปลี่ยนชื่อ/สกุล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
ครูร้อยละ 90 เข้าใจแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

- นักเรียนร้อยละ 100 มีบัตร
ประจาตัวนักเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/ เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิจัย/อืน่ ๆ)
ประเมิน
แบบประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัตติ ามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตรวจสอบ

บัตรประจาตัวนักเรียน
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กิจกรรม
3. จัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดังนี้
3.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
- แบบประเมินตนเอง SDQ
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3.2 การคัดกรองนักเรียน
3.2.1 ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียน
- จากแบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
- จากแบบประเมินตนเอง SDQ
- จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3.2.2 หัวหน้าระดับสรุปผล
การคัดกรองนักเรียนแต่ละระดับชัน้
3.2.3 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
ทุกระดับชั้น
3.3 การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
- ปรับปรุงระบบสื่อสารบ้านและ
โรงเรียน
- ปรับปรุงระบบแสดงผลพฤติกรรม
นักเรียน
- กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อืน่ ๆ)

เครื่องมือวัดและประเมินผล

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
บันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล
- ครูที่ปรึกษาร้อยละ 100 ได้
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- ผู้ปกครองร้อยละ 100 ได้
ประเมินนักเรียน

- บันทึกข้อมูลนักเรียน
- ประเมินนักเรียนตามแบบ
ประเมิน SDQ
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน

- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล
- แบบประเมิน SDQ
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ครูที่ปรึกษาร้อยละ 100 ได้
คัดกรองนักเรียนห้องที่ดูแล

- ตรวจสอบและวิเคราะห์

- โปรแกรมคัดกรองนักเรียน
- แบบบันทึกผล
การคัดกรองนักเรียน

- หัวหน้าระดับชั้นทุกคน ได้
สรุปผลการคัดกรองนักเรียน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้สรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนทุกระดับชั้น

- สรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนระดับชั้น
- สรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนทั้งโรงเรียน

- แบบสรุปผล
การคัดกรองนักเรียน
- แบบสรุปผล
การคัดกรองนักเรียน

- ผู้ปกครองร้อยละ 95 ให้ความ
ร่วมมือในการปรับปรุงระบบ
สื่อสารบ้านและโรงเรียน
- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ประเมินพฤติกรรมตามระบบ
แสดงผลพฤติกรรมนักเรียน
– เครือข่ายผู้ปกครองทุก
ห้องเรียนร่วมมือและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน
- นักเรียนทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด ถูกต้อง ตรง
ประเด็น ทันเหตุการณ์

- สอบถาม

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อการดาเนินงาน
ระบบสื่อสาร
- แบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

- สอบถาม

- สอบถาม

- สัมภาษณ์
- แนะแนว แนะนา
ให้คาปรึกษา
- ให้การช่วยเหลือ

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อการดาเนินงานเครือข่าย
ผู้ปกครอง
- แบบบันทึกผลการช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรายบุคคล
- แบบสรุปผลการป้องกัน
ช่วยเหลือ / แก้ไขนักเรียน
-แบบติดตามนักเรียนที่ออก
จากระบบ
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กิจกรรม
- กิจกรรมอื่น ๆ
3.4 การส่งเสริมและการพัฒนา
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรียน

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom Meeting)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงมีการปรับพฤติกรรมดีขึ้น
- ครูที่ปรึกษาทุกคนได้อบรม
นักเรียน
- นักเรียนร้อยละ 1000 ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน

- ผู้ปกครองร้อยละ 90 เข้าร่วม
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom Meeting)
- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและพัฒนา - นักเรียนทุกคนได้รับการ
นักเรียน
เสริมสร้างทักษะและพัฒนาตาม
ศักยภาพและความสนใจ
3.5 การส่งต่อ
- ร้อยละ90 ของนักเรียนกลุม่
- ภายใน
เสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
- ภายนอก
โดยผู้เชี่ยวชาญ
3.6 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน - ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้าระดับทุกระดับชั้นและ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดทารายงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/ เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิจัย/อืน่ ๆ)
- สังเกต สอบถาม
- แบบสรุปผล/รายงาน
สัมภาษณ์
กิจกรรมต่าง ๆ
- สารวจ

- สมุดบันทึกโฮมรูม

- เยี่ยมบ้านนักเรียน

- แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนและแบบสรุปการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน
- แบบลงทะเบียน
- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกการประชุม
- แบบบันทึกและแบบสรุป
การส่งเสริมและการพัฒนา
นักเรียน
- แบบบันทึกการส่งต่อ

- สารวจ
- สอบถาม
- อภิปราย
- สารวจ

- บันทึกข้อมูล

- บันทึกและสรุป

แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินและรายงานมาวิเคราะห์หาข้อมูล สร้างแนวคิด แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง การแก้ไข และ
การรักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไป เพื่อนักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์เพิม่ มากขึ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูทุกคน ผู้ปกครองและผู้ที่เกีย่ วข้อง เข้าใจหลักการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ครูทุกคน ผู้ปกครองและผู้ที่เกีย่ วข้อง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตที่ดีในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีทักษะการดารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยยากรมนุษย์
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมีมตารฐานและลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคา่ นิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย
ข้อที่ 5 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
รักความเป็นไทย และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ลาหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที1่ คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1, 1.2
1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ปัญหายาเสพติดที่มีการ
แพร่ระบาดในทุกพืนที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทังทางด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยว
กลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟีอย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ปัญหาต่างๆ นีเกิดขึนกับนักเรียนและ
เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทังด้านร่างกาย จิตไจ
และสติปัญญา รัฐบาลจึงประกาศให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือเพื่อเป็นการ
ป้องกันนักเรียนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสร้างนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง ไม่ไปเกี่ยวข้อ งกับ
ยาเสพติดและเป็นผู้เสพรายใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดาเนินการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ทาให้สถานศึกษาทั่วประเทศปลอดยาเสพติด ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้
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ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยกระบวนการโครงการสถานสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุผลตามนโยบายของโรงเรียนสารวิทยาจึงกาหนดให้มีโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาที่เป็นแกนนาเป็นผู้ให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการให้คาปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่
อบายมุขและสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนปลอดยาเสพติด ปัจจัยเสืย่ งทุกชนิดและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้รับความช่วยเหลือ คาปรึกษา
คาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสมจากนักเรียนแกนนาของห้องเรียนสีขาว
2.2 เพื่อให้นักเรียนแกนนาห้องเรียนสีขาวได้ดูแล ช่วยเหลือ ตักเตือน แนะนาเพื่อนนักเรียนให้ปลอดยาเสพติด ปัจจัยเสี่ยงทุก
ชนิดและมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 เพื่อให้นักเรียนแกนนาห้องเรียนสีขาวแต่ละห้องเรียน ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทุกด้านด้วย
การสร้างเครือข่ายนักเรียนและเกิดกระบวนการพัฒนาที่มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน
2.4 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE อันจะเป็นการรวมนักเรียนที่มี
อุดมการณ์ในสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน ……2,812............คน
 ผู้ปกครอง จานวน …………2,812......……. คน
 ครู
จานวน ……150……………คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. นักเรียนได้รับการป้องกันให้ปลอดยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสีย่ งทุกชนิดและมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
2. มีเครือข่ายแกนนาห้องเรียนสีขาวที่มีกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน
3. นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอธิพงษ์ โชคเคล้าลาภ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดพระบาทนาพุ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
1. กืจกรรมห้ องเรียนสีขาว
1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
9 ก.พ.63
ครู ทวิตย์
ดาเนินงานโครงการสถานศึกษา
สี ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
31 พ.ค.63
ครู ที่ปรึ กษา/
ห้องเรี ยนสี ขาว
หัวหน้าระดับชั้น
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

1.3. อบรมนักเรี ยนแกนนา
ห้องเรี ยนสี ขาว
1.4. แผนผังการบริ หารงาน
ห้องเรี ยนสี ขาว
1.5. คติพจน์ของห้องเรี ยนสี ขาว

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มิ.ย.63

เงินอุดหนุน
รายหัว
39,000

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา

ครู ทวิตย์หวั หน้า
ระดับ/หัวหน้า
คณะสี
ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนา
ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนา
ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนา
ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนา
ครู ที่ปรึ กษา/
นักเรี ยนแกนนา
ครู อธิพงศ์

4 – 8 มิ.ย.
63
4 – 8 มิ.ย.
63
16 พ.ค.63 –
31 ส.ค.63
16 พ.ค.63 –
31 ส.ค.63
15 ก.ย.63

1.6. กิจกรรม 1 ห้องเรี ยน 1
กิจกรรมป้ องกันยาเสพติด
1.7. จัดบอร์ดยาเสพติดและ
อบายมุข
1.8. รายงานกิจกรรมห้องเรี ยน
สี ขาว
1.9. สรุ ปกิจกรรมห้องเรี ยนสีขาว 30 ก.ย.63
2. กิจกรรมวัยใส ไร้ สาร ร่ วมสร้ างสรรค์ สารวิทยา
2.1. แต่งตั้งคณะกรรมดาเนินงาน
พ.ค.63
โครงการกิจกรรมชมรม TO BE
NUMBER ONE
2.2. กิจกรรมชมรม TO BE
16 พ.ค.63 –
NUMBER ONE
31 ส.ค.63
2.3. กิจกรรม ตลาดนัดวัยใสไร้
16 พ.ค.63 –
สาร
31 ส.ค.63
2.4. สรุ ปกิจกรรมชมรมTO BE 16 พ.ค.63 –
NUMBER ONE
31 ส.ค.63
3. กิจกรรมรณรงค์ วนั สาคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับยาเสพติดและอบายมุข
3.1. กิจกรรมวันเอดส์โลก
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
3.2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ โลก
และวันต่อต้านยาเสพติด

30 พ.ค.63

20,000

3.3. กิจกรรมวันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ

4 ก.ค.63

5,000

ผู้รับผิดชอบ

ครู อรุ ณรัตน์

30,000

ครู อรุ ณรัตน์
ครู อรุ ณรัตน์
ครู อรุ ณรัตน์

ครู ณฐั พล
หัวหน้าคณะสี ,
หัวหน้าระดับ
ครู ณฐั พล
หัวหน้าคณะสี ,
หัวหน้าระดับ
ครู ณฐั พล
หัวหน้าคณะสี ,
หัวหน้าระดับ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว
64,000

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
30,000

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 ขั้นตอนวางแผน (P)
8.1.1 จัดทาโครงการและนาเสนอ
8.1.2 แต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบ
8.1.3 ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
8.2.1 เสนอโครงการ
8.2.2 ดาเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่จัดดังนี
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
- กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
- กิจกรรมรณรงค์ในวันสาคัญที่เกีย่ วข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
(ร้อยละหรือจานวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1. กืจกรรมห้องเรียนสีขาว
1.1. แต่งตังคณะกรรมการดาเนินงาน
มีคาสั่งโรงเรียนสารวิทยาเรื่อง
คาสั่งโรงเรียน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
แต่งตังคณะกรรมการดาเนินงานฯ
ติดและอบายมุข
1.2. แต่งตังคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว มีคณะกรรมการ 72 ห้องเรียน
คาสั่งโรงเรียน
1.3. อบรมนักเรียนแกนนาห้องเรียนสีขาว นักเรียน 360 คนได้รับการอบรม ประเมิน
1.4. แผนผังการบริหารงานห้องเรียนสี
มีแผนผังการบริหารงาน 72
ประเมิน
ขาว
ห้องเรียน
1.5. คติพจน์ของห้องเรียนสีขาว
มีคติพจน์ 72 ห้องเรียน
ประเมิน
1.6. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1กิจกรรม
มีโครงการป้องกันยาเสพติด 72
ประเมิน
ป้องกันยาเสพติด
โครงการประเมิน
1.7. จัดบอร์ดยาเสพติดและอบายมุข
72 ห้องเรียนจัดบอร์ดความรู้
ประเมิน
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข
1.8. รายงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
มีรายงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ประเมิน
72 เล่ม
1.9. สรุปกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
มีรายงานสรุปกิจกรรมห้องเรียนสี ประเมิน
ขาว 1 เล่ม
2. กิจกรรมวัยใส ไร้สาร ร่วมสร้างสรรค์สารวิทยา
2.1. แต่งตังคณะกรรมดาเนินงาน
มีคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการ
คาสั่งโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
คาสั่งโรงเรียน

คาสั่งโรงเรียน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน

คาสั่งโรงเรียน
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กิจกรรม
โครงการกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER
ONE
2.2. กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER
ONE
2.3. กิจกรรม ตลาดนัดวัยใสไร้สาร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

สารวจ

แบบสารวจ

สารวจ

แบบสารวจ

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ประเมิน

แบบประเมิน

ดาเนินงาน

มีนักเรียนอย่างน้อย 50 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม
มีนักเรียนอย่างน้อย 50 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม
2.4. สรุปกิจกรรมชมรมTO BE NUMBER มีรายงานสรุปกิจกรรม 1 เล่ม
ONE
3. กิจกรรมรณรงค์วันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
3.1. กิจกรรมวันเอดส์โลก
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และ
สร้างความตระหนัก 1 ครัง
3.2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและ
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และ
วันต่อต้านยาเสพติด
สร้างความตระหนัก 1 ครัง
3.3. กิจกรรมวันงดดืม่ สุราแห่งชาติ
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และ
สร้างความตระหนัก 1 ครัง

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไป
ด้วยการเสริมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ชมรม TO BE NUMBER ONE และการรณรงค์ในวันสาคัญที่เกีย่ วกับยาเสพติดและอบายมุขอัน
จะส่งผลให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีภูมิคมุ้ กันและห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนและบุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติด ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด สื่อลามกและโรค
เอดส์จนสามารถเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.
ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและต่างประเทศ
ข้อที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญจัดการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ
ข้อที่ 7 ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาให้มสี มรรถนะในการปฏิบตั ิหน้าที่ การวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกาลังใจในการทางาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 1.1 (3, 4)
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษา ปี 2558 – 2564 ได้กาหนดประเด็นหลัก 6 ประเด็นในการปฏิรูปการศึกษา การปรับระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรมีการปฏิรปู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เป็นปัจจัยสาคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทาให้ผุ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและถูกต้อง เต็มตามศักยภาพ
ต้องยึ ดหลัก ที่ว่า ผู้เรีย นทุกคน มี ความสามารถในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเอง และต้ องยึ ดถือว่ า ผู้เ รียนมีความสาคั ญที่สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ มศักยภาพ ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่ดีควรมี

หน้า 197
ความหลากหลายซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง รู้จักแสวงหาความรู้
เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วยเล็งเห็นและตระหนักในความสาคัญและประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน
2,812 คน
 ผู้ปกครอง จานวน ……………………………. คน
 ครู
จานวน
148 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
1. ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตน ให้มีศักยภาพและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ครูจัดทาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว

1. การสร้าง/พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
2. การอบรม/พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น

1 ต.ค.62–
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62–
30 ก.ย.63

เรียนฟรี 15ปี

สถานศึกษา

2,000,000

ครูวิชชวิทย์

30,000

ครูวิชชวิทย์

2,030,000

8.วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน และรับผิดชอบ
3. กาหนดแนวปฏิบัติในการทางาน
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
2. ตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
4. กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา
- ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรูผ้ ลิตสือ่ วิชาละ 1 ชิ้น / ภาคเรียน เพื่อคัดเลือกและส่งประกวดในรูปแบบ
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ของนวัตกรรมทางการศึกษา
5. ประชุมสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
6. ติดตามประเมินผล
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1.การสร้าง/ใช้สื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา
DLIT

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
-ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการอบรมและ
พัฒนาตนให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
-ร้อยละ 90 ของครูจัดทาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)
- การประเมินความพึงพอใจ
- การประเมินการผลิตสื่อ
DLIT
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-การนิเทศการสอนภายในและ
ระหว่างกลุม่ สาระการเรียนรู้

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินการผลิตสื่อ
DLIT
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
-แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้
-ผลการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ถูกต้อง รวดเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู้
2. ครูจัดทาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลาย ทันสมัย เสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และสามารถใช้สื่อในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อ โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มสี มรรถนะในการปฏิบตั ิหน้าที่การวิจยั การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกาลังใจในการทางาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ลาหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 4 และ 6
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1, 2 และ 3
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษา ปี 2558 – 2564 เน้นประเด็นหลักในการปฏิรูปหลายด้าน ด้านการปฏิรูปครูเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก
เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู ควรมีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทังร่างกายจิตใจ และสติปัญญามีความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่กับผู้อื่ นได้อย่างมีความสุข สาระทังหลายที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติดังกล่าวแทบ
ทุกมาตรานาไปสู่การปฏิรปู การเรียนรู้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูครูต้องเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และเกิดผลสืบเนื่องต่อ
การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ขึน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมครู ครูผู้ช่วยตระหนักในบทบาทหน้าที่ ภาระงาน และพัฒนาศักยภาพเข้าสูค่ วามเป็นครูมืออาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ
2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู ครูผู้ช่วย ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน…………………..คน
 ผู้ปกครอง จานวน ……………………………. คน
 ครู
จานวน 148 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูและครูผู้ช่วยได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
1.กิจกรรมการนิเทศภายในของ 1 ต.ค.62 –
ครู ผสู ้ อนภายในกลุ่มและระหว่าง 30 ก.ย.63
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2.กิจกรรมการนิเทศการจัดการ
1 ต.ค.62 เรี ยนรู ้ของครู ผชู ้ ่วยทุกกลุ่มสาระ 30 ก.ย.63

เรียนฟรี 15 ปี

สถานศึกษา
ครู พิมพ์ประภา

25,000

ครู พรพิมล

การเรี ยนรู ้
3.กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรี ยน

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63
4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู และ 1 ต.ค.62 30 ก.ย.63
บุคลากร
รวมทั้งสิ้น
8.วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1. ประชุมครูเพื่อวางแผนการดาเนินการปฏิบัติงาน
2. แต่งตังคณะกรรมการดาเนินงาน และรับผิดชอบ
3. กาหนดแนวปฏิบัติในการทางาน
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. กิจกรรมการนิเทศภายในครูผสู้ อน
- เอกสารนิเทศให้ความรู้
- ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม โดยผู้บริหาร
- ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ขยายผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2 .กิจกรรมประเมินผลการดาเนินกิจกรรม

ครู ธเนศ
80,000
105,000

ครู พทั ธนันท์

หน้า 202
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

1.กิจกรรมการนิเทศภายใน ร้อยละ 95 ของครูได้รับการ
ของครูผู้สอนภายในกลุ่มและ ส่งเสริมและพัฒนาตนให้มี
ระหว่างกลุม่ สาระการเรียนรู้ ศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2.กิจกรรมการนิเทศการ
ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยได้รับ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้ช่วยทุก การส่งเสริมศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาตนให้มี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3.กิจกรรมวิจยั ในชันเรียน
ร้อยละ 90 ของครูจัดทางานวิจัย
ในชันเรียน

4.พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร

ร้อยละ 95 ของครูได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตนให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/ เครื่องมือวัดและประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
-การประเมินการจัดการเรียนรู้ -แบบประเมินการจัดการเรียนรู้
-การสอบถามครู
-แบบสอบถาม

-การนิเทศการสอน
-การสอบถามครู

-แบบประเมินการนิเทศ
-แบบสอบถาม

-การประเมินความพึงพอใจ
-สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
- การประเมินความพึงพอใจ

-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม
-แบบประเมินความพึงพอใจ

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย
นิเทศ กากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ของครู และครูผู้ช่วยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูแบบ
กัลยาณมิตร สร้างเครื่องมือเพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู และนาผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและครูผู้ช่วยได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ครูพัฒนาและสามารถจัดทาวิจยั ในชันเรียน ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มสี มรรถนะในการปฏิบตั ิหน้าที่ การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกาลังใจในการทางาน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ลาหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2.2, ข้อที่ 2.4
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข สาระทังหลายที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติดังกล่าวแทบทุกมาตรา นาไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ จึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครูต้องเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และเกิดผลสืบเนื่องต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูตระหนักในบทบาทหน้าที่ ภาระงาน และพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ
2.2 เพื่อสนับสนุนร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียน
การสอนในทุกรายวิชา
2.3 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน จานวน ……………………………. คน
 ผู้ปกครอง จานวน ……………………………. คน
 ครู
จานวน ………148……………... คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พฒ
ั นาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะและพัฒนาศักยภาพเข้าสูค่ วามเป็นครูมืออาชีพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ทาให้บุคลากรทางการศึกษาทราบถึงข้อมูลสารสนเทศที่สามารถให้บริการ
ได้ เป็นปัจจุบัน และสามารถค้นหาตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ กลุม่ บริหารวิชาการ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
1.งานพัฒนาบุคลากร
1.1 งานเครื่ องราช
1.2 กิจกรรมวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
1.4 การลงเวลา ปฏิบตั ิราชการสรุ ปและ
การลาออกจากราชการ
1.5 การสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากรอัตรา
จ้าง
1.6 จัดทาระเบียบประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
2. กิจกรรมส่งเสริ มความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ
3. กิจกรรมส่งเสริ มบุคลากรให้มีขวัญ
กาลังใจ (วันเกียรติยศ)
3.1 พิจารณาคัดเลือกครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่นด้านต่าง ๆ ๆ
(Best Practice)
3.2 ประกาศเชิดชูเกียรติมอบรางวัล โล่หรือ
เกียรติบตั รครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 ต้อนรับครูใหม่,ส่งครูย้าย
4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5. จัดจ้างครู และบุคลากร
6. พัฒนาครูและบุคลากร
6.1ศึกษาดูงาน

เรียนฟรี 15 ปี

สถานศึกษา

มิ.ย. –ก.ค.63
31 มี.ค. 63
ตลอดปี
การศึกษา
1เม.ย.63

15,000

ครู ธญ
ั ทิพย์
ครู พงษ์ศกั ดิ์

1-30 ก.ย.63
1 ต.ค.6230ก.ย.63

ครู ธีราภรณ์
ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธญ
ั ทิพย์
ครู ธีราภรณ์

10,000

ครู ธีราภรณ์

20,000
720,000

ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธญ
ั ทิพย์
งานแนะ
แนว
ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธญ
ั ทิพย์
ครู พิทกั ษ์

1 กรกฎาคม
2563

1 ต.ค.6230 ก.ย.63
1 ต.ค.6230 ก.ย.63
ม.ค.63

6,400,000

600,000

ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธญ
ั ทิพย์
กลุ่มบริ หาร
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

- อบรมสัมมนาก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1
- อบรมสัมมนาก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ 2
7. กิจกรรมการประเมินครูและบุคลากร
7.1 ประเมินครูผู้ช่วย
7.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
7.3 ประเมินวิทยฐานะ
8.กิจกรรมสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตรัช
โยธิน
9.กิจกรรมการมีส่วนร่ วมในชุมชนการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC)
10.กิจกรรมงานวันปี ใหม่
11.กิจกรรมงานเกษียณ
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

พ.ค.63
ต.ค.62

ผู้รับผิดชอบ
เงินรายได้
สถานศึกษา
65,000
65,000

ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธญ
ั ทิพย์

1 ต.ค.6230 กย.63

10,000

ครู พงษ์ศกั ดิ์
ครู ธญ
ั ทิพย์

มิ.ย.63

130,000

ครู พงษ์ศกั ดิ์

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน
1. วางแผนการปฏิบัติงาน
2. แต่งตังคณะกรรมการดาเนินงาน และรับผิดชอบ
3. กาหนดแนวปฏิบัติในการทางาน
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ 3 ครัง
2. ประกวดครูดีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
3. สารวจความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา
4. จัดทาเอกสารบริการบุคลากรทางการศึกษา
5. สรุปผล, ติดตามประเมินผล

100,000
120,000
8,255,000
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8.3 การติดตามและประเมินผล ©
กิจกรรม
1. งานพัฒนาบุคลากร
1.1 กิจกรรมการประเมินวิทยฐานะ
1.2 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1.3 กิจกรรมวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
1.4 การลงเวลา ปฏิบตั ิราชการสรุป
และการลาออกจากราชการ
1.5 การสรรหาบรรจุแต่งตังบุคลากร
อัตราจ้าง
1.6 จัดทาระเบียบประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
2. กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดทาผลงานวิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
ครูร้อยละ 100 ได้รับการประเมิน
วิทยฐานะ
ครูร้อยละ 100 พอใจในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
เครื่องราช
ครูร้อยละ 100 พอใจในการวางแผน
อัตรากาลัง
ครูร้อยละ 100 พอใจในการลงเวลา
ปฏิบัติราชการสรุปและการลาออก
จากราชการ
กลุ่มงานต่างๆ ร้อยละ 100 พอใจใน
การบรรจุแต่งตังบุคลากรอัตราจ้าง
ครูร้อยละ 100 พอใจในการลงเวลา
จัดทาระเบียนประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
ร้อยละ 95 ของครูที่ได้รับการเลื่อน
วิทยฐานะ

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

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจ

แบบสารวจ

สอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม
การสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

การสอบถาม
การสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (PA)
3. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีขวัญ
กาลังใจ(วันเกียรติยศ)

ร้อยละ 90 ครูมีขวัญกาลังใจในการ
ทางาน

-พิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่นด้านต่างๆและกลุ่ม
งาน
- มอบรางวัลโล่หรือเกียรติบตั ร
- ประกาศเชิดชูเกียรติ
- ต้อนรับครูใหม่, ส่งครูย้าย
4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย

5. จัดจ้างครูและบุคลากร
6. จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง

ครู,ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ
สอบถาม
แบบสอบถาม
ราชการร้อยละ 90 พอใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีร่ ักษา
ความปลอดภัย
ทุกกลุ่มสาระฯและทุกกลุ่มงานมีครู สอบถาม
แบบสอบถาม
และบุคลากรเพียงพอ
ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการ จากบันทึกแบบรายงานการ แบบสอบถาม
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กิจกรรม
ปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากร
- ศึกษาดูงานภายใน – ภายนอก
ประเทศ
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
7. กิจกรรมการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
8.กิจกรรมสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตรัช
โยธิน
9.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
10.กิจกรรมงานวันปีใหม่
11.กิจกรรมงานเกษียณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
ศึกษาได้รบั การอบรม

ครูผู้ช่วยร้อยละ 100 ได้รับการ
ประเมิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 95 ร่วมงานกิจกรรมสาน
สัมพันธ์สหวิทยาเขตรัชโยธิน
ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม PLC

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
ไปอบรม/สัมมนา
แบบสัมภาษณ์

จากแบบประเมิน

แบบสัมภาษณ์

สารวจ

แบบสารวจ

สอบถาม

แบบสอบถาม

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อการจัดการเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
9.2 ครูและบุคลากรเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด
9.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและใช้หลักการบริหารอย่างถูกต้อง
9.4 บุคลากรได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูล บริการได้อย่างรวดเร็ว และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ และนาไปใช้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวเดียวกัน
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.
ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2
ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผเู้ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีของไทย
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ จัดการวัดผลและ
ปะเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ
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, 5)
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนเป็นผู้จัดท้าขึนโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 2551 ซึ่งถือว่าเป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีทังความรู้ ทักษะ ความสามารถระดับมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ด้ารงชีวิตในสั งคมไทยและสังคมโลกอย่างเป็นสุข จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม
ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารวิชาการจึงด้าเนินการให้มีโครงการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึนเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างและศักยภาพของ
ผู้เรียน ท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรของโรงเรียนที่มรี ะดับมาตรฐานในระดับสากล
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน จ้านวน 2,812 คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน
 ครู จ้านวน
148 คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. มีการปรับปรุงและจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน
ท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรของโรงเรียนที่มีระดับมาตรฐานในระดับสากล
4. . ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
1. กิจรรมวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
1 ต.ค.62 –
20,000
ครู จีรนันท์
31 มี.ค.63
สถานศึกษา
2. กิจกรรมจัดทาประมวลรายวิชาทุก

ครู จีรนันท์

รายวิชา

1 มี.ค.63 –
31 ก.ค.63

3. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

1- 30 มี.ค.63

ครู จีรนันท์

รวมทั้งสิ้น
8.วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1.ประชุมคณะกรรมการร่วมกันวางแผนการปฏิบตั ิงาน
2. แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานและรับผิดชอบ
3. ก้าหนดแนวปฏิบตั ิในการท้างาน
4. การวัดและประเมินการจัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. กิจรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1. แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานตามโครงการ
1.2. ประชุมก้าหนดหลักสูตรสถานศึกษา
1.3. คณะกรรมการด้าเนินงานออกแบบการวิจัยหลักสูตร
1.4. ประชุมสรุปการด้าเนินงาน จัดท้าเป็นรูปเล่ม
1.5. ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตร

20,000
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1.6. ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรควบคู่กับการประเมินผล
2. กิจกรรมจัดท้าประมวลรายวิชาทุกรายวิชา
2.1. แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานตามโครงการ
2.2. ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานตามโครงการ
2.3.ท้าบันทึกข้อความให้กลุ่มสาระการเรียนรูด้ ้าเนินการจัดท้าการจัดท้าประมวลรายวิชาทุกรายวิชาของแต่ละกลุม่ สาระ
ส่งตามก้าหนด
2.4. คณะกรรมการด้าเนินการรวบรวมการจัดท้าประมวลรายวิชาทุกรายวิชาจากกลุม่ สาระการเรียนรูจ้ ัดท้าเป็นเล่ม
2.5. สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน
3. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
1.1. แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานตามโครงการ
1.2. ประชุมก้าหนดหลักสูตรสถานศึกษา
1.3. คณะกรรมการด้าเนินงานออกแบบการวิจัยหลักสูตร
1.4. ประชุมสรุปการด้าเนินงาน จัดท้าเป็นรูปเล่ม
1.5. ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตร
1.6. ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรควบคู่กับการประเมินผล
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรม
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
เครื่องมือวัดและประเมินผล
(ร้อยละหรือจ้านวน)
วิจัย/อื่นๆ)
1.กิจรรมวิจยั และพัฒนา
ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมีหลักสูตรการ - นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร - รายงานการใช้หลักสูตร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น - ประเมินการใช้หลักสูตร
- แบบประเมินการใช้หลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา
ส้าคัญอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียง - วิจัยการใช้หลักสูตร
มาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
2.กิจกรรมจัดท้าประมวล ร้อยละ 92 ของกลุ่มสาระฯ ที่มีการ
- นิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศติดตาม
เปลี่ยนแปลงรายวิชา
รายวิชาทุกรายวิชา
3.การประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เฉลี่ยในระดับ 2.5

- ประเมินการใช้หลักสูตร

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
1. ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สดุ
5. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สดุ
6. มีการใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

- รายงานการใช้หลักสูตร
- แบบประเมินการใช้หลักสูตร
- แบบนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตร
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ชื่อ โครงการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจโดยบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนบาย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 4. จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับยุทธ์ของโรงเรียน
ข้อที่ 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 8. การบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ข้อที่ 9. สร้างภาคีเครือค่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
กับทุกภาคส่วน
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ
 งานประจา  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 39 (3) ว่าด้วยการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง
ด้านบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้องได้รับการกระจายอานาจให้ส่วนราชการยึดหลักการดาเนินงาน 6 ประการ สถานศึกษาจัดอยู่ประเภทหนึ่ง คือ มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ทุกมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี มีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา โดยมุ่งการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้เกิดผลสาเร็จของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินการกระจายอานาจทั้ง 4 ด้าน คือ
8 การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อให้สถานศึกษาเกิด การเปลี่ยนแปลงอานาจ
หน้าที่ในการบริหารหารศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน องค์กรทางศาสนา และหน่วยงานต่าง ๆ
2.2 เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
2.3 เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.4 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน จานวน …………2,812……... คน
 ผู้ปกครอง จานวน ……………………………. คน
 ครู
จานวน ……… 148………… คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูพัฒนาสมรรถนะของตนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบประมาณ สามารถ
จัดสรรและใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานเพื่อรองรับการกระจายอานาจ
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอารีรัตน์ พูลลเจริญ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา / กลุ่มบริหาร /กลุม่ สาระการเรียนรู/้ งาน
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ระยะเวลา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุนราย เงินอุดหนุนเรียน
เงินรายได้
ดาเนินการ
หัว
ฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
1. การบริหารและการจัดการศึกษา
1 ต.ค. 62 –
ฝ่ ายบริ หาร
รองรับการกระจายอานาจ
30 ก.ย. 63
ตลอดปี
-ประชุมการกากับสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษา
กิจการสถานศึกษา
1) ประชุมคณะครูอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
2) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร
3) ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกสัปดาห์
2. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
กันยายน 63
10,000
ฝ่ ายบริ หาร
พัฒนาสถานศึกษา
มกราคม 63
กิจกรรมการประชุม สัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเข้าร่วมประชุม/สัมมนา อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อไป
-ภาคเรียนที 1 เดือนกันยายน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุนราย เงินอุดหนุนเรียน
เงินรายได้
หัว
ฟรี 15 ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

-ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม
3.รู ปแบบการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 ต.ค. 62 –
ของงาน
30 ก.ย. 63
- มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม
4. การตรวจสอบและถ่วงดุล
1 ต.ค. 62 –
-กิจกรรมควบคุมภายใน
30 ก.ย. 63
รวม

ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายบริ หาร
10,000

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและรับผิดชอบ
8.2 กาหนดแนวปฏิบัติในการทางาน
8.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
8.1 ประชุมวางแผนการปฏิบตั ิงาน
8.2. การบริหารและการจัดการศึกษารองรับการกระจายอานาจ จัดประชุมกากับสนับสนุนส่งเสริมกิจการสถานศึกษา
8.3 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา จัดกิจกรรมประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.4 รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม
8.5 การตรวจสอบและถ่วงดุล จัดกิจกรรมควบคุมภายใน
8.6 การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวบรวมเผยแพร่ผลงาน
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1. กิจกรรมการบริหารและการจัด
การศึกษารองรับการกระจายอานาจ
-ประชุมการกากับสนับสนุนส่งเสริม
กิจการสถานศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษา
-กิจกรรมการประชุม สัมมนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
ร้อยละ 96 ของสถานศึกษามี
การกระจายอานาจและการ
บริหารและการจัดการศึกษา
ร้อยละ 96 ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
ประเมินผล
วิจัย/อื่นๆ)
- การตรวจสอบ
- คาสั่งแต่งตั้ง
- แบบบันทึก
- บันทึกการประชุม

- การตรวจสอบ
- แบบบันทึก

- คาสั่งแต่งตั้ง
- บันทึกการประชุม
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กิจกรรม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
- มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม
4. การตรวจสอบและถ่วงดุล
-กิจกรรมควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
ร้อยละ 96 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรตาม
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/
วิจัย/อื่นๆ)
การประเมินความสาเร็จของ
แผนงาน/โครงการ

ร้อยละ 96 มีการติดตาม
การตรวจสอบ
ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม และแผนการ
ควบคุมการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- แบบสรุปผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

- คาสั่งแต่งตั้ง
- สรุปบันทึก

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไป
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
9.3 โรงเรียนมีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
9.4 โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 5. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดารงชีวิตตาม หลัก
ปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 6. ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2.1, ข้อที่ 2.2 ข้อ 2.3
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาในปัจจุบันมีบทบัญญัติให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกโรงเรียน
มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครอง สานักงานประเมินคุณภาพการศึกษากาหนดให้โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา โดยกาหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ ซึ่งทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษา ต้องผ่านการประเมิน
จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนทีต่ ้องจัดทาโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกฝ่าย รับการประเมินทั้งภายในและภายนอก
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอก
2.3 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ครู ให้ได้มาตรฐาน
2.4 เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจาปีของโรงเรียนจานวน 50 เล่ม
2. มีการจัดทาสารสนเทศประจาปี จานวน 10 เล่ม
3. มีการจัดทาเล่มสารสนเทศพื้นฐานประจาปี จานวน 25 เล่ม
4. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีส่วนร่วมในการทาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100%
5. มีการจัดทาเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เล่มธรรมนูญและเล่มมาตรฐานการศึกษา 200 เล่ม
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน
2. ครูและบุคลาการทางการศึกษาเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. มีข้อมูลสารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลสถิติต่างๆ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษานาข้อมูลสาสนเทศใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิชณี เปรมประยูร
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
1. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
ตลอดปี
การศึกษาของสถานศึกษา
การศึกษา
2. อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา
25 ต.ค.62
10,000
เรื่ องระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ น
มี.ค. – เม.ย.
6,000
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
63
4. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
17 มี.ค. 63
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
17 มี.ค.63
5,000
ภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา
6. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
16 มิ.ย.62
3,000
สถานศึกษา
7. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
มิ.ย. – ก.ค.
5,000
คุณภาพการศึกษา
63
รวมทั้งสิ้น
29,000
8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)

ผู้รับผิดชอบ

ครู วชิ ณี
ครู วชิ ณี

ครู ธนภัทร
ครู อธิพงศ์
ครู วชิ ณี

ครู วชิ ณี
ครู วชิ ณี
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8.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน และรับผิดชอบ
8.1.2 กาหนดแนวปฏิบตั ิในการทางาน
8.1.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
8.2.1 ประชุมชี้แจงหลักการประเมินที่เป็นปัจจุบัน
8.2.2 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4.การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5.การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7.การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8.การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
วิธีการวัดและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
กิจกรรม
(ร้อยละหรือจานวน)
(นิเทศ/สอบถาม/
ประเมินผล
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
1. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการ ร้อยละ 95 มีการนาแผนปฏิบัติการ นิเทศ
แบบรายงานความก้าวหน้า
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปี สู่การปฏิบัติตามกรอบ
แบบรายงานผลการ
ระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่
ดาเนินงานโครงการ
กาหนดไว้
2. อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการ สอบถาม
แบบสอบถาม
เรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน ศึกษาได้รบั การอบรมเรื่องระบบ
สถานศึกษา
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. การจัดทาแผนพัฒนาการจัด
ร้อยละ 95 ได้จัดทาแผนพัฒนาการ นิเทศ
เอกสารการสรุปงาน
การศึกษาของสถานศึกษา /
จัดการศึกษาของสถานศึกษา /
สอบถาม
แบบสอบถาม
ธรรมนูญของสถานศึกษา
ธรรมนูญของสถานศึกษา และ
และมาตรฐานการศึกษาของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษา
4. การจัดทาเล่มแผนพัฒนา
ร้อยละ 95 ได้ร่วมจัดทาเล่ม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
5. การจัดทาเล่มธรรมนูญ
ร้อยละ 95 ได้ร่วมจัดทาเล่มธรรมนูญ
6. การจัดทาเล่มมาตรฐาน
ร้อยละ 95 ได้ร่วมจัดทาเล่ม
การศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
7. การจัดระบบบริหารและ
ร้อยละ 95 ได้จัดระบบบริหารและ นิเทศ
แบบสอบถาม
สารสนเทศ
สารสนเทศ
แบบสรุปผลรายงาน
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กิจกรรม
8. การจัดทารายงานประจาปี
ที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
9. การจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
10. การจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
11. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

12. การจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

วิธีการวัดและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ประเมินผล
(ร้อยละหรือจานวน)
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
ร้อยละ 95 ได้จัดทารายงานประจาปี สอบถาม
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน สัมภาษณ์
ร้อยละ 95 ได้จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สอบถาม
สัมภาษณ์

นักเรียนและบุคลาการทาง
การศึกษาทุกคนได้จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานโดยการประเมิน
โครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95 ได้จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

สอบถาม
สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน
เอกสารการสรุปงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
การศึกษา
แบบสอบถาม
แบบสรุปผลรายงาน

นิเทศ

แบบสอบถาม
แบบสรุปผลรายงาน

นิเทศ

แบบสอบถาม
แบบสรุปผลรายงาน

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยงั่ ยืนต่อไป

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกในระดับดีเยี่ยม
9.2 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและสามารถดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารทั่วไป โครงการต้นแบบสุขภาพ
ชื่อ โครงการต้นแบบสุขภาพ
สอดคล้องกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
ข้อที่ 5. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดารงชีวิตตาม หลัก
ปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 9 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
กับทุกภาคส่วน
ลักษณะของ งาน / โครงการ
 งานประจา  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,ลาหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.2 (4)
1. หลักการและเหตุผล
ทางสถานศึกษาได้เป็นแกนนา นาร่องในด้านสุขภาพ สุขลักษณะ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดโครงการนีขึนมา ในด้านของ
กิจกรรมมีการออกกาลังกายทังครูและนักเรียน เพื่อให้นาหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ปกติและสมดุลกับอายุ เพื่อสุขภาพที่ดีเหมาะสมกับ
วัย เพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพทางการทางานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนทังภาครัฐและเอกชน
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี
2.3 เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผูป้ กครองและชุมชนได้เล็งเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย และการ
รักษาสุขภาพต่อไป
2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับด้าน
สุขภาพ ทังด้านการเลือกรับประทานอาหาร การออกกาลังกายที่ถูกต้องและสม่าเสมอ
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 นักเรียน
จานวน ……2,812… คน
 ผู้ปกครอง จานวน ……………2,812 ……. คน
 ครู
จานวน …….148…... คน  อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
นักเรียน ครู และนิสิต นักศึกษาและผู้ปกครองได้มสี ่วนร่วมในโครงการต้นแบบสุขภาพ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานทั่วไป
7. กิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้ สถานศึกษา
รายหัว
เรียนฟรี 15 ปี
ตลอดปี
ครู จรรจิรา
1. อบรมครู เรื่ องสุ ขภาพ
การศึกษา
1.1 ค่าจัดกิจกรรม
10,000
1.2. ค่าจ้างวิทยากรอบรม
15,000
1.3 จัดทาป้ ายไวนิล
1.4 ค่าอาหารครู ในการ
10,000
อบรม
ทุกวันพุธ
ครู จรรจิรา
2. ออกกาลังกายประจา
ของแต่ละ
สัปดาห์
สัปดาห์
2.1 ค่าวิทยากรนาออกกาลัง
กายของบุคคลการภายใน
โรงเรี ยน
รวมทั้งสิ้น
35,000
8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1.ประชุมวางแผนการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
2. แต่งตังคาสั่งผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. จัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานทีวางไว้
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
3. ให้ความร่วมมือกับโครงการต้นแบบสุขภาพ
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1.โครงการต้นแบบสุขภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ)
นักเรียนและครูตามโครงการมีผลสัมฤทธิ์
สอบถาม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม

ทางด้านสุขภาพดีขึน 80%
2.ออกกาลังกายประจาสัปดาห์

นักเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่าง

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

ดีเยี่ยมร้อยละ 100
8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยนาผล
การประเมิน ในด้านความสามารถในการดาเนินการตามงาน/ โครงการได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ มาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้าง
แนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจให้มีความยั่งยืนต่อไปโดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี เอือประโยชน์แก่กันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
2. ได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ครู นักเรียน และผูป้ กครอง ในการพัฒนาการด้านสุขภาพและกิจกรรมของโรงเรียน
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ชื่อ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิน่ ที่เอื้อต่อการเรียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.
ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 5 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดารงชีวิตตาม หลัก
ปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
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 ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีทั่ ง
ร่างกายและจิตใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงต้องมีการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพทาให้เกิดครู
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามี แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และระบบ สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพั ฒนาสิ่งแวดล้อม 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 …………2,812………. คน
 ครู
จานวน …………148………. คน

 ผู้ปกครอง จานวน…….…2,812……………….…. 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 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธันวา เดชะศิริ
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารทั่วไป
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา
1. จัดประชุมวางแผนงานอาคารสถานที่กลุ่ม ทุกวันที่ 1
ครู ธนั วา
บริ หารทัว่ ไป
ของ เดือน
(วันทาการ)
2. ศึกษาปั ญหาและความต้องการในการ
ทุกวันที่ 1
ครู ธนั วา
บริ หารงานทัว่ ไปของโรงเรี ยน
ของ เดือน
(วันทาการ)
3. กิจกรรม “ถิ่นสวนสวย โรงเรี ยนงาม”
1 ต.ค.62 –
ครู ธนั วา
30 ก.ย.63
3.1 จัดซื้อวัสดุ เครื่ องมือช่าง และอุปกรณ์ 1 ต.ค.62 –
40,000
ครู ธนั วา
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
30 ก.ย.63
3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาด
1 ต.ค.62 –
150,000
ครู ธนั วา
30 ก.ย.63
3.3 จัดจ้างดูแลสวนหย่อมของโรงเรี ยน
1 ต.ค.62 –
324,000
ครู ธนั วา
30 ก.ย.63
3.4 จัดจ้างกาจัดปลวก
1 ต.ค.62 –
50,000
ครู ธนั วา
30 ก.ย.63
3.5 บารุ งเครื่ องกรองน้ า
1 ต.ค.62 –
50,000
ครู ธนั วา
30 ก.ย.63
4. การปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยนและ
1 ต.ค.62 –
ครู ธนั วา
อาคารประกอบ
30 ก.ย.63
4.1 การปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยนและ
1 ต.ค.62 –
300,000
ครู ธนั วา
อาคารประกอบ แหล่งเรี ยนรู ้ ลานกีฬา
30 ก.ย.63
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

ห้องน้ า – ห้องส้วมซ่อมโต๊ะเก้าอี้นกั เรี ยน
ระบบไฟฟ้า
4.2 ซ่อมบารุ งเครื่ องปรับอากาศ
4.3 จัดสร้างคลังคาคลุมถังเก็บน้ าข้าง
อาคาร 5
4.4 ซ่อมหลังคาอาคารเรี ยน 5
4.5 ซ่อมบารุ งถังเก็บน้ าและระบบจ่ายน้ า
4.6 ซ่อมหลังคาห้องบริ หารทัว่ ไป

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
รายหัว
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63
1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

รวมทั้งสิ้น
8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
8.1 วางแผน (P)
1. สารวจความต้องการของกลุม่ บริหาร / กลุม่ สาระ / งานทุกงาน

ผู้รับผิดชอบ

500,000

ครู ธนั วา

80,000

ครู ธนั วา

250,380

ครู ธนั วา

100,000

ครู ธนั วา

120,000

ครู ธนั วา

1,964,380

2. ศึกษาปัญหาและความต้องการ
3. จัดประชุมการวางแผน งานอาคารสถานที่กลุ่มบริหารทั่วไป
4. ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารทั่วไปของโรงเรียน
ขั้นดาเนินการ
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
3.5 บารุงเครื่องกรองน้า
4) การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน
4.1 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ ลานกีฬา ห้องน้า – ห้องส้วม
ซ่อมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ตู้น้าดืม่ ระบบไฟฟ้า
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4.2 ซ่อมและดูแลเครื่องปรับอากาศ
4.3 จัดสร้างคลังคาคลุมถังเก็บน้าข้างอาคาร 5
4.4 ซ่อมหลังคาอาคารเรียน 5
4.5 ซ่อมบารุงถังเก็บน้าและระบบจ่ายน้า
4.6 ซ่อมหลังคาห้องบริหารทั่วไป
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1. จัดประชุม วางแผน งาน
อาคารสถานที่ กลุม่ บริหารทั่วไป
2. ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการในการบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจานวน)
แผนการทาโครงการ งานอาคาร
สถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไปประสบ
ผลสาเร็จ ร้อยละ 100
ปัญหาและความต้องการในการ
บริหารลดน้อยลง ร้อยละ 95

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

แบบสารวจ

วิจัย

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ของโรงเรียน
3. กิจกรรม “ถิ่นสวนสวย

บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนงาม”

โรงเรียนมีความสวยงามและได้รบั การ
พัฒนาขึ้น ร้อยละ100

4. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
เรียน อาคารประกอบและบริเวณ เกิดขึ้น ร้อยละ 95
โรงเรียน

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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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารทั่วไป
งานสัมพันธ์ชุมชน
ชื่อ โครงการโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2
ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รบั โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคณ
ุ ภาพ
ข้อที่ 5 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้ารงชีวิตตาม หลัก
ปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ ีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน
ข้อที่ 3. นักเรียนเป็นผูม้ ีคุณลักษณะและทักษะของคนในในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา)
ข้อที่ 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รัก
ความเป็นไทย และด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 9 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
และชุมชนกับทุกภาคส่วน
ลักษณะของ งาน / โครงการ
 งานประจ้า  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สพฐ.
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.2 (1,2,4)
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 2.1, 2.3, 2.5
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1, 3.2
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่าง ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน โดยจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
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ชุมชนให้พัฒนาตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทังจัดวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
ระหว่างชุมชน
โรงเรียนสารวิทยาจึงได้จัดท้าโครงการสัมพันธ์ชุมชนขึนเพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน วัดและหน่วยงานต่าง ๆ ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนทังภาครัฐและเอกชน
2.2 เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ
2.3 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการชุมชน
2.4 เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นกั เรี ยน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่างๆเข้ ามามีสว่ นร่วมโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน
จ้านวน ……2,812… คน
 ผู้ปกครอง จ้านวน ……………2,812 ……. คน
ครู
จ้านวน ……148…… คน
 อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน)
- สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- โรงเรียนเป็นแหล่งบริการด้านความรู้และอื่นๆแก่ชมุ ชน
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรีย์ สว่างวงษ์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารทั่วไป
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ต.ค.62 –
1.โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัว
30 ก.ย.63
อุปถัมภ์ )
1.1 ทุนการศึกษาตามโครงการ
สพฐ.
1.2 เสริ มสร้างโอกาสศึกษาเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมและหน้าที่พลเมืองของ
ไทย
1.3 ประสานการจัดการเรี ยนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1.4 การจัดสอนเสริ มนักเรี ยนเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
เงินครอบครัว
อุปถัมภ์
ครู วนัสนันท์
490,000
56,000

140,000

44,352
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

สื่ อสาร
1.5 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิต
อาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
1.6 กิจกรรมส่งเสริ มความมี
คุณธรรมจริ ยธรรม
1.7 ประสานการดูแลความเป็ นอยู่
และค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. บริการชุมชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เงินอุดหนุน
รายหัว

จานวนเงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เรียนฟรี 15ปี
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
เงินครอบครัว
อุปถัมภ์
56,000
56,000
420,000

1 ต.ค.62 30 ก.ย.63

ครู พชั รี ย ์

2.1 กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน

5,000

2.2 กิจกรรมบริ การชุมชน
3. ศู นย์ การเรียน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
รวมทั้งสิ้น

10,000
1 ต.ค.62 30 ก.ย.63

8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 วางแผน (P)
1.ประชุมวางแผนการด้าเนินงานแต่ละกิจกรรม
2. แต่งตังค้าสั่งผู้เกี่ยวข้องในการด้าเนินกิจกรรม
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
1. จัดกิจกรรมตามแผนการด้าเนินงานทีวางไว้
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
3. ให้ความร่วมมือกับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
4. ให้ความร่วมมือกับชุมชนย่านพหลโยธิน
5. ให้ความร่วมมือกับศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครู วนัสนันท์
15,000

1,262,352
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)
กิจกรรม
1.โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
(ครอบครัวอุปถัมภ์)
2.บริการชุมชน

3.ศูนย์การเรียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ร้อยละหรือจ้านวน)

นักเรียนที่มสี ่วนร่วมกิจกรรมผ่าน
เกณฑ์ การประเมินคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยม 12 ประการ ร้อยละ 98

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

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

8.4 การพัฒนาต่อไป (A)
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยน้าผล
การประเมิน ในด้านความสามารถในการด้าเนินการตามงาน/ โครงการได้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ มาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้าง
แนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และรักษาคุณภาพของสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และการให้บริการแก่ชุมชน และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจให้มีความยั่งยืนต่อไปโดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี เอือประโยชน์แก่กันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
2. ได้รับการสนับสนุนอย่างดียงิ่ จากโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ และชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาและบริการของโรงเรียน
3. ได้รับการสนับสนุนอย่างดียงิ่ จากศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่วนที่ 7 ภาคผนวก

คณะกรรมการผู้จัดทา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.
๒.
3.
4.

นายประวัติ
นางสุรีรัตน์
นางสาวศรประภา
นางสาวอารีรัตน์

สุทธิประภา
สะสุนทร
สิริภัทรวิช
พูลเจริญ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาวศิรธันย์
นางสาวจุฑาทิพย์
นายวรางค์
นางสาวพรประภา
นางสาวชนินทร์พร
นางสาวธัญชนก
นายสิทธิศักดิ์
นายธนายุต

สามเชียง
เจนธนานันท์
สุจริต
ชัยนา
โพทิพยวงศ์
ถาวรศรีสกุล
แก้วเนตร
กุคาวงษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางสาวกัญญารัตน์
นางวัลวิภา
นางสาววนิดา
นายธีระวัฒน์
นางสาวทิพรวี
นางสิรินิติ
นายจตุพร
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาววนัสนันท์
นางสาวสุพัตรา
นายธีรวุฒิ
นางอรจิรา
นางสาวศิรธันย์

อาโรโจ
เพ็งประสพ
หลากจิตร
สีหาบุญลี
เตชะหงษา
ไทยภักดี
ใจหาญ
สภานนท์
คาแสน
อินทร์ศร
เพ็ญบุญ
ปฏินนท์วานิช
สามเชียง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

คณะกรรมการงานแผนงานของกลุ่มบริหาร/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/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.
๒๗.
๒๘.

นางสาวสาวิตรี
เนานะมะบัติ
นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ์
นางสาวประวิดา จันที
นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน
นางสาวกนกลักษณ์ แปงปางใส
นางสาวดาวเรือง เกณฑ์สาคู
นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ
นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์
นายวิชิต
จีนพวด
นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ
นายณัฐพล
มั่นเรือง
นางสาววีนัฐดา แก้วโท
นางสาวจุฑาทิพย์ เจนธนานันท์
นางสาวชนินทร์พร โพทิพยวงศ์
นางสาวสุวิมล
จันต๊ะสุรินทร์
นางสาวธีราภรณ์ ผลกอง
นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
นางสาวธนิสรา ภู่ไพบูลย์
นางสาวสุณิสา
สอาดศรี
นายเดียร์
สุขเพ็ชรี
นางสาวลดาวัลย์ กันธมาลา
นางสาวพรพิมล จงรักวิทย์
นางสาววิภาภร อาพันกาญจน์
นายธีรวุฒิ
เพ็ญบุญ
นางนิธิวดี
แพรวัฒนะสุข
นางสาวอรนันท์ จันทร์ประภาพ
นางสาวศิรธันย์ สามเชียง
นายสิทธิศักดิ์
แก้วเนตร

แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ
แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป
แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป
แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED
แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น
แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนภาษาเกาหลี
แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนเทคโนโลยี
แผนงานหัวหน้าหลักสูตรห้องเรียน EIS
แผนงานงานแนะแนว
แผนงานงานห้องสมุด
แผนงานงานทะเบียนวัดผล
แผนงานงานทะเบียนวัดผล
แผนงานงานแผนงานและสารสนเทศ
แผนงานงานแผนงานและสารสนเทศ

