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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธจักรวทิยา 
 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เห็นว่า โครงการ / งาน / กิจกรรม เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ภารกิจหลักและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบประกันคุณภาพของ สพฐ. และยังสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและกลยุทธ์ของโรงเรียน จึงพิจารณาเห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 ทั้ง 6 โครงการ 22 กิจกรรมหลัก 27 กิจกรรมรอง และ 158 กิจกรรมย่อย รวมทั้งเห็นชอบใน
การใช้งบประมาณตามที่เสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนต่อไป 
 
 

(นางพัชรา  ทิพยทัศน์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

 



ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นจากความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นับตั้งแต่
รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้างาน
แผนงาน และที่ส าคัญคือจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ที่ได้เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง  ๆ และร่วมแสดงความคิดเห็น  
ให้ข้อเสนอแนะในการที่จะพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนนั่น โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดโครงการและกิจกรรม           
ที่ตอบสนองนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ เกี่ยวกับการศึกษา นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 โดยใช้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวเทียบเคียง ซึ่งแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 คณะผู้จัดท าหวังว่า แผนปฏิบัติการฉบับนี้สามารถเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมแก่ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป 
 

 
(นางสาวจุฑาธณิี  สิงหรญั) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพทุธจักรวิทยา 
 



สารบัญ 
ค าน า  หน้า 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 
นโยบายด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 -  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2 
 -  หลักการทรงงาน 23 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 4 
 -  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 4 
 -  ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 6 ด้าน 5 
 -  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก 5 
 -  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 9 
 -  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 
 -  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เก่ียวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

   (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
14 

 -  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 
 -  จดุเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 16 
 -  ค่านิยมไทย 12 ประการ 23 
 -  ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (3R/8C) 24 
 -  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 24 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  
 - ประวัติโรงเรียน 27 
 - ข้อมูลทั่วไป 28 
 - การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) 30 
 - ข้อมูลจ าเพาะ  31 



สารบัญ (ตอ่) 
หน้า 

ส่วนที่ 2  องค์ประกอบของนโยบายโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 - วิสัยทัศน์ 32 
 - พันธกิจ 32 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนา 32 
 - เป้าประสงค์ 33 
 - จุดเน้น (ปีการศึกษา 2561 – 2563) 33 
 - กลยุทธ์ 34 
 - นโยบายโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 34 
 - อัตลักษณ์ 37 
 - เอกลักษณ์ 37 
 - จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน ของผู้อ านวยการ ปีการศึกษา 2560 – 2563 37 
 - ความสอดคล้องของโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 37 
 - โครงการตามกลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 38 
 - นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 38 
 - ระยะเวลาด าเนินการของแผนปฏิบัติการ 38 
 - ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของ ศธ. กับแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 39 
 - ข้อมูลค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีงบประมาณ 2562 40 
ส่วนที่ 3  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

 - กลยุทธ์ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 41 
 - กรอบแผนกลยุทธ์ 41 
 - ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2562 44 



สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
 - ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 45 
 - รายละเอียดงบประมาณปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามกลุ่มบริหารของโรงเรียน 46 
  - กลุ่มบริหารวิชาการ 47 
  - กลุ่มบริหารงานบุคคล 48 
  - กลุ่มบริหารงบประมาณ 49 
  - กลุ่มบริหารทั่วไป 50 
  - กลุ่มข้ึนตรงต่อผู้อ านวยการ 51 
โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 โครงการที่ 1  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 52 
 โครงการที่ 2  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 68 
 โครงการที ่3  โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา 73 
 โครงการที่ 4  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน 81 
 โครงการที่ 5  โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 84 
 โครงการที่ 6  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ในโรงเรียน 85 
ภาคผนวก   

 



1 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

 

 นางรัตน์จ าเรียง  เพชรแก้ว 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธจักรวิทยา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นางพัชรา  ทพิยทัศน ์

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
นายกฤชวัชร์  กัลล์ประวิทธ ์

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

 
นางสาวจุฑาธณิี  สิงหรัญ 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนพุทธจักรวิทยา 

 

งานขึ้นตรงผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวสุชารตัน์ มหาพรไพศาล 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางรัตน์จ าเรียง  เพชรแก้ว 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวนันท์นภัส  จ าปารัตน ์

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสร้อยนภา  อนงค์รักษ ์

 
- งานส านักงานบริหารงบประมาณ 

 นายฐาปนา  นาคประสิทธิศักดิ ์
- งานการเงิน–การบัญชี 
                นางสาวพรรณริกา  คงเจรญิ 
- งานพัสด ุ    

 นางสมศรี  ชุตชิัยวิวัฒนก์ุล 
- งานกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากร         
                นางสาวอารีย์  ขุนชิต 
- งานตรวจสอบภายใน 
                นางศรีสุดา  แทรกสุข 
 

- งานส านักงานบริหารงานบุคคล             
               นางสาวนนัท์นภัส จ าปารัตน ์
- งานกิจการนักเรียน  

นายทวีศิลป์ ศรอีกัษร 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

นางสาวกาญจนา ภญิโย 
- งานบุคลากร  

นางสาวอารีย์ ขนุชิต 
- งานหัวหน้าระดับ 
  ม.ต้น     นางสมศรี  ชุติชัยวิวัฒน์กลุ       
  ม.ปลาย  นางสาวมาลา  ชเูกียรติศิริ  
- งานคณะส ี
  สีส้ม  นางสร้อยนภา  อนงค์รกัษ์ 
  สีน้ าเงิน  นางสาวศิโรรัตน์  ศรีนุ่น 

- งานส านักงานบริหารท่ัวไป         
          นายปฐวี  มณีวรรณ 
- งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย  
          นางสรอ้ยนภา  อนงคร์ักษ์ 
- งานยานพาหนะ      
           นายพงศกร   อดุลพิทยาภรณ ์
- งานโภชนาการ         
           นางสุชนีันท์    ณ จนัทร์          
- งานอนามัย           
            นางศรีสดุา  แทรกสขุ 
- งานโสตทัศนศกึษา  
           นายปฐวี   มณีวรรณ 
- งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
          นายพงศกร    อดุลพิทยาภรณ ์

 

- งานส านักงานผู้อ านวยการและงานสารบรรณ 

      นางสาวปรียานุช  เชื้อกรุง 
- งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       นายสมศกัดิ์  สรงฤทธิรตัน ์
- งานแผนงาน  
       นางสาวกาญจนา  เชือ้หอม 
- งานประกันคณุภาพการศึกษา 
       นางสาวศโิรรัตน์    ศรนีุ่น 
- งานสารสนเทศ  
       นายปฐวี    มณีวรรณ 
- งานควบคุมภายใน 
       นางสาวอารีย์    ขนุชิต     
- งานโครงการพิเศษ 
โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม 

        นางสาวศิวพร    ธรรมสร 
 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
        นางสาวกาญจนา   เชื้อหอม 
โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา 
        นางสาวเนตรนพิศ    มนัสศิลา 

- งานส านักงานบริหารวิชาการ  
นางช่อเอือ้ง  ขนุทน 

- งานทะเบียน-วัดผล  
 นางสาวสุชารัตน ์   มหาพรไพศาล  
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
               นางสาวสุชารัตน ์    มหาพรไพศาล 
- งานนิเทศภายใน 
 นางรัตน์จ าเรียง  เพชรแก้ว 
- งานห้องสมุด    

นางนฤมล  บุณฑรกิ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
การงานฯ  นางสาวมาลา  ชูเกียรติศริ ิ
คณิตฯ   นางช่อเอือ้ง    ขุนทน 
ตปท. นางสรอ้ยนภา   อนงค์รกัษ์ 
ไทย นางสาวพิมพด์รุณ   มีผล  
วิทย์ฯ นางสาวนนัท์นภัส จ าปารัตน ์
ศิลปะ นางนฤมล  บุณฑรกิ 
สังคมฯ นางสาวสุชารัตน ์   มหาพรไพศาล 
สุขศึกษาฯ นายทวีศิลป์  ศรีอกัษร 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

นางสรอ้ยนภา   อนงค์รกัษ์ 
- งานแนะแนว 
 นางสาวกาญจนา  ภญิโย 
- งานนสิิต/นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู                               
               น.ส.มาลา  ชูเกียรติศริ ิ
 

ปรับปรุงเมือ่วันที่  1 ตลุาคม  2561 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 
นายสมศักดิ์  ขจรจิตนนท ์

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
นายฐิติพงศ์  ไชโย 
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นโยบายด้านการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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หลักการทรงงาน 23 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ    2. ระเบิดจากข้างใน    3. แก้ปัญหาที่เล็กที่สุด 
4. ท าตามล าดับขั้น     5. ภูมิสังคม     6. องค์รวม 
7. ไม่ติดต ารา      8. ประหยัด เรียบง่าย    9. ท าให้ง่าย 
10. การมีส่วนร่วม     11. ประโยชน์ส่วนรวม    12. บริการรวมที่จุดเดียว 
13. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ    14. ใช้อธรรมปราบอธรรม   15. ปลูกป่าในใจคน 
16. ขาดทุน คือ ก าไร     17. การพ่ึงพาตนเอง    18. พออยู่พอกิน 
19. เศรษฐกิจพอเพียง     20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน  21. ท างานอย่างมีความสุข 
22. ความเพียร      23. รู้ รัก สามัคคี 

 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

• มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   

และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

• มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว   

เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

• มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค าขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ท างานจนส าเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การท างาน  ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 

• เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี  

การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ  มีความเอ้ืออาทร  ต้องท างานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
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ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 6 ด้าน 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข็งขัน 
 2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 2.5 ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
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 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติจากโรคอุบัติใหม่ ภัยไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย 
 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 
 2. คนที่ช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
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 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงทุกวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่ 
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน          
และรายงานผล 

แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 



8 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านักรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน และพ้ืนที่ 
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของ
ประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าเป็นไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 1.5 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่ตรงวุฒิตาม
สาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้
ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
กลยุทธ์ 
 2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
 2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 2.4 สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพ่ิมจ านวนบัณฑิตให้สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลวิจัย
และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
กลยุทธ์ 
 3.1 เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
 3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ  
 3.6 ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการบริการเด็กพิการและด้อยโอกาส
ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนละนอกระบบโรงเรียน 
กลยุทธ์ 
 4.1 ประกันโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ คลอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
 4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
 4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
 4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 



12 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

กลยุทธ์ 
 5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2 พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้
เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 5.4 จัดหาอุปกรณ/์ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของผู้บริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นได้ 
 
กลยุทธ์ 
 6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระบบส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 
 6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ 
 6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
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 6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
 6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
วิสัยทัศน์ 
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
รองรับการพัฒนาประเทศ 

พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
 2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6. พัฒนาระบบผลิต การสรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ระบบการบริหารจัดการ 
 8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
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 9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
 1.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
  2. ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
  3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง 
  4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
  6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณในความเป็นคน 
  7. ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
  8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาจีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
  9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรม 
  10. ปลูกฝั่งค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิ ภาพ ทันสมัย  
ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นเป็นรูปธรรม 
 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป 
โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ การผลิต เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 
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 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบไป
ด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามรถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ ผู้เรียน สร้างความมั่นคง
และไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
 5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบ การจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็นอย่างดี 
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบัลดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร เกี่ ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมี
นโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัด การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงานสามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ขวัญและก าลังใจ สร้างภาสะจูงใจ แรงบัลดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
 10. มุ่งสร้างผลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษา น าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
 11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพ 

 

 



16 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
 6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
 1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
 1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education, BBL, DLTV, DLIT 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
 2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 
 2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 
 2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน 
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 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 
 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะอาชีพ และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
 3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
 3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงานของไทย 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เด็กตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 
 4.1 ผู้พิการ 
 4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ 
 4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
 4.5 ผู้เรียนที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานได้รับการปรบปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 - โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 - สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
 - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education DLTV 
 



18 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
 - ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 
 - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
 -  ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
 - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ3 
 - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ- 
การเรียนรู้หลัก 5 วิชา โดยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  
 - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพแลการมีงานท าในอนาคต 
 - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 - ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ 
 - ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing) 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกล ยาเสพติด 
 - ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย 
 - ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
4. ผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา 
 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอน ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารที่ทันสมัย 
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 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน 
หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
 1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงาน ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา  

ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีขึ้นไป 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
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- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
2. หน่วยงานทุกระดับมีกรวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ 
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมินผล การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมินผล การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนามาตรฐานตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
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2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูล
ข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV / DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดด้าน ICT  เพื่อการศึกษา 
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นรากฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล

สถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV / DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
1. หน่วยงานทุกระดับบริการจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพจัดการศึกษา 
1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมกับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Education Maps) 
1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

      1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
               1.12 หน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ 
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนด 
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 80 ขอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 
- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง 
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- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งชาติผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและน าผลการวิจัย ใช้พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา 

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมไทย 12 ประการ 
ค่านิยมท่ี 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ค่านิยมท่ี 2  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์เพ่ือส่วนร่วม 
ค่านิยมท่ี 3  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
ค่านิยมท่ี 4  ใฝ่รู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ค่านิยมท่ี 5  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
ค่านิยมท่ี 6  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
ค่านิยมท่ี 7  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
ค่านิยมท่ี 8  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
ค่านิยมท่ี 9  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า ปฏิบัติตามพระราชด ารัสฯ 
ค่านิยมท่ี 10  รู้จักด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่านิยมท่ี 11  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
ค่านิยมท่ี 12  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (3R/8C) 
 1. ทักษะการอ่าน      2. ทักษะเขียนได้ 
 3. ทักษะคิดเลขเป็น      4. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
 5. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม     6. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
 7. ทักษะด้านการร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า   8. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
 9. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  10. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
 11. ทักษะการเปลี่ยนแปลง และปรับตัว 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยโรงเรียนได้น ามาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้ 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



26 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

 
 ประวัติโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

 โรงเรียนพุทธจักรวิทยาเป็น โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สายสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 728/2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร (10500) ปัจจุบันมีเนื้อท่ี 5 ไร่ 20 ตารางวา (เดิมมี 4 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ต่อมาพระราชวิสุทธิโมลี ยกท่ีดินเพิ่มให้อีก 80 ตารางวา) โรงเรียนพุทธจักร
วิทยาเดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ก่อตั้งโดยพระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวล าโพง ต่อมา ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสนั่น สุมิตร อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา จัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2506 จ านวน 600,000 บาท สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 16 
ห้องเรียน (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว เนื่องจากสภาพช ารุดมาก) พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณ 700,000 บาท สร้างอาคารปุสสนาค 1 เป็นตึก 3 ชั้น พ.ศ. 2514 จัดตั้งมูลนิธิ
พุทธจักร เพ่ือช่วยให้โรงเรียนมีความม่ันคง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ต่อมาได้ขยายโครงการช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางรัก และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนในเครือสายสัมพันธ์การศึกษา คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนพุทธจักร วิทยา โดยเหตุที่ทั้ง 3 โรงเรียนมีต้นก าเนิดจาก “โรงเรียน 
วัดหัวล าโพง (เดิม)” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการสั่งยุบเมื่อ พ.ศ. 2472 ไปตั้งเป็น "โรงเรียนมัธยม หอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" พ.ศ. 2479 ต้องยุบโรงเรียนแล้วเปลี่ยน
ชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) พ.ศ. 2510 ได้ยุบโรงเรียนบางเขนวิทยา ตั้งเป็นโรงเรียนหอวัง 
และในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2506 สร้างโรงเรียนพุทธจักรวิทยาขึ้นแทน โรงเรียนวัดหัวล าโพง (เดิม) ที่ถูกยุบไป และเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงนับได้ว่า โรงเรียนทั้งสามอยู่ในสายสัมพันธ์การศึกษาเดียวกัน 
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ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 728/2 ถนนพระราม 4 (หลังวัดหัวล าโพง) แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  โทรศัพท์ (ส่วนกลาง)    02-637-1178-80   โทรสาร      02-234-3744 
  โทรศัพท์ (ผู้อ านวยการโรงเรียน)   02-637-0497    โทรศัพท์ (กลุ่มบริหารวิชาการ)   02-637-1718 
  โทรศัพท์ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)   02-637-0498    โทรศัพท์ (กลุ่มบริหารงบประมาณ)  02-637-0499 
  website : http://www.buddhajak.ac.th    e-mail : bjw2549@hotmail.com 

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนประชารัฐในปี พ.ศ. 2559 
และโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปี พ.ศ. 2561 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอนจ านวน 12 ห้องเรียน
ตามแผนการจัดชั้นเรียน ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (2-2-2) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (2-2-2) โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จัดแผนการเรียนแบ่ง
ออกเป็น 4 แผน คือ 1) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2) แผนการเรียนอังกฤษ-คณิต 3) แผนการเรียนอังกฤษ- จีน และ 4) แผนการเรียนทั่วไป  

ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งสิ้น  262 คน โดยแบ่งเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 153 คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ านวน 109 คน รวมทั้งสิ้น 262 คน  ( ใช้ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 33 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร จ านวน 2 คน ครู
ประจ าการ จ านวน 26 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 4 คน ( ใช้เงินงบประมาณ 1 คน ) ครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (ภาษาจีน) จ านวน 1 คน ครูชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
จ านวน 1 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 6 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 คน (ใช้เงินงบประมาณ 1 คน) 

 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.buddhajak.ac.th%2F&h=AT3ZRHeL602tSsaxlpcS8iX2EMPVmOWEkICXQ_MOX-CPeACZCR3KP30FpX2-ak7cGr_5ZmxrBgal2IGX5vs4uXyYQOiRSSstS7oIRaXH5HAIDrICZKp7oJPdBeFAa_9IDtyb
mailto:bjw2549@hotmail.com
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561) 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ห้อง 
ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 30 53 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21 24 45 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 25 30 55 2 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 69 84 153 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14 21 35 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 9 22 31 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 18 25 43 2 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 41 68 109 6 

รวม 110 152 262 12 
 
ปัจจุบัน จ านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งปีการศึกษา สืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่น้อยลง การปรับพื้นที่พักอาศัยของชุมชนเป็น สถานที่ห้างร้าน ธุรกิจต่าง ๆ 

นอกจากนี้เนื่องด้วยสภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีสภาพเป็นชุมชนแออัด อันเนื่องมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเพ่ือการท างาน ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและอาศัยอยู่ในย่านชุมชนคลองเตย บ่อนไก่ และชุมชน 70 ไร่ จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานกลับ 
ภูมิล าเนาเดิม จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นย่านสถานศึกษา  
สถานบันเทิง วัด และชุมชนแออัด ย่านคลองเตย บ่อนไก่ ชุมชน 70 ไร่ และชุมชนวัดหัวล าโพง ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพรับจ้าง นักเรียนมีฐานะยากจน
และนักเรียนบางส่วนต้องออกจากโรงเรียน เนื่องจากต้องย้ายติดตามผู้ปกครองซึ่งย้ายถิ่นฐานกลับภูมิล าเนาเดิม  



30 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) 
 ผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้านจุดแข็ง พบว่า โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายการบริหารที่ชัดเจน จดัสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้ คุณธรรม สุขภาพ พลานามัยตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน ครูและบุ คลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ อาคารสถานที่มีเพียงพอ แต่มีจุดอ่อนในเรื่อง ขาดครู ครูสาขาเฉพาะเชี่ยวชาญ ครูยังสอนไม่ตรงเอก และจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนลดลงทุกปีและไม่สามารถ
คัดเลือกนักเรียนได้ ท าให้นักเรียนบางส่วนขาดความสนใจในการเรียนเท่าท่ีควร ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนและมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  

จากผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯในภาคเรียนที่ 1  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
2.83 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา2560  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2560  พบว่ามีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติทุกวิชาที่สอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านจุดแข็ง พบว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจ ที่อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาแล ะองค์กรเอกชนที่ 
เอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบโรงเรียนที่นิยมให้บุตรหลานศึกษาในโรงเรียนเพราะใกล้บ้าน แต่มีจุดอ่อนในเรื่อง
คุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่งผู้ปกครองส่วนมากมีการศึกษาระดับปานกลางลงมาถึงต่ า ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดเพ่ือประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย มี
รายได้น้อย ไม่สามารถสนับสนุนในการระดมทรัพยากรของโรงเรียนได้เท่าที่ควร  ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเนื่องจากต้องประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน ขาดความรู้ใน
การดูแลส่งเสริมนักเรียนในด้านการเรียน นักเรียนส่วนมากต้องท างานหารายได้นอกเวลาเรียนและในวันหยุดราชการ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน นอกจากนั้นการที่
โรงเรียนอยู่ในย่านแหล่งบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ท าให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่เหมาะสมและครองตนไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2560 พบว่า ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดเีลิศ นักเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญร้อยละ 43.42 
และศึกษาต่อสายอาชีพร้อยละ 30.26 และประกอบอาชีพ ร้อยละ 26.32  ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ 
77.50  ประกอบอาชีพร้อยละ 22.50 จากการสอบถามความต้องการในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปี พ.ศ. 2560 พบว่า ร้อยละ 85.00 ของนักเรียนมีความต้องการ
น าความรู้ที่ได้จากโรงเรียนไปต่อยอดเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในพบว่า โรงเรียนอยู่ในสภาพการรักษา
เสถียรภาพ (Stability Strategies) โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จึงใช้หลักการบริหารจัดการระบบคุณภาพด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มี
การวางแผนการท างานโดยปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการปฏิบัติตามแผน มีการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูลจ าเพาะ  

 
 
 
อักษรย่อ พ.จ.ว. 
ตราประจ าโรงเรียน ธรรมจักร ประกอบด้วยซี่ล้อ 12 ซี่ และมีตะเกียงอยู่ตรงกลาง 
 - ธรรมจักร หมายถึง อริยสัจ 4 มรรค 8 เปรียบเสมือน ความก้าวหน้าของพระพุทธศาสนา 
                                                 - ตะเกียง   หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา 
สิ่งท่ีเคารพบูชาในโรงเรียน - อนุสาวรีย์พระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค) 
 - ศาลพระภูมิโรงเรียน 
 - พระพุทธรูปประจ าโรงเรียนชื่อ “พระพุทธนิมิตมหามงคล” 
 - ต้นโพธิ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย 
คติธรรม อติโรจติ ปญฺญายฺ  ความหมาย คือ  ตนจะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญา 
ปรัชญาการศึกษา รักเรียน เพียรความดี มีกตัญญู รู้จักตน 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกบัวหลวง 
ธงประจ าโรงเรียน ธง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยแถบสีสองแถบในแนวนอน โดย 
                 สีเทาอยู่ด้านบน และสีเหลืองอยู่ด้านล่าง มีตราประจ าโรงเรียนอยู่ตรงกลาง 
สีประจ าโรงเรียน เทา – เหลือง  ความหมาย   สีเทา     หมายถึง    สติปัญญา (สีของสมอง) 
                        สีเหลือง  หมายถึง    การยึดมั่นในหลักธรรม 
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ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบของนโยบายโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

ปีงบประมาณ 2562 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ  
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมไทย 12 ประการ และทักษะการ 
   เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
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เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมไทย 12 ประการ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดหลักความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง เข้าใจบทบาทหน้าที่พลเมือง มีทัศนคติเป็นปร ะชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ มีสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ และมีความก้าวหน้าทาง วิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รองรับการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ ที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

จุดเน้น (ปีการศึกษา 2561 – 2563) 
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ 
    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับ ชาติ (O-NET) รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ) 
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 1.20 
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยึดมั่นค่านิยมไทย 12 ประการ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดหลักความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง เข้าใจบทบาทหน้าที่พลเมือง มีทัศนคติเป็น    

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
4. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ให้มีสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
6. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา  
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ 



34 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยึดมั่นค่านิยมไทย12 ประการ และมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดหลักความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง เข้าใจบทบาทหน้าที่พลเมือง มี ทัศนคติเป็น 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
4. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ให้มีสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ และมี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
6. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน  

นโยบายโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
 1. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่มให้เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรม มีทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ และสามารถใช้ 
ทักษะชีวิตเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานการเป็นพลเมืองที่ดี 

2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้ประพฤติตนตามจรรณยาบรรณครู มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ด ารงตนบนพื้นฐานความพอเพียง 
 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สะอาด สวยงาม ปลอดภัยจากอันตรายและสิ่งเสพติด 

4. การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายข้อที่ 1 

1.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การด าเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามข้ันตอน 5 ขั้นของระบบคือ  1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   
2) การคัดกรองนักเรียน  3) การจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน  4) การพัฒนาส่งเสริมนักเรียน  5) การส่งต่อ 

1.2 ประพฤติดี มีคุณธรรม  คือ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร , ค่านิยมท่ีดีงามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
1.3 ทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ และ ทักษะชีวิต  คือ ความสามารถของนักเรียนในการด ารงตนในโลกปัจจุบัน หรือทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

(3R8C)  ได้แก่  1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2.การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 3.ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม 4.การท างานเป็นทีม 5.ทักษะในการ
สื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 6.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7.ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และ8.ความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย) 

1.4 การเป็นพลเมืองที่ดี คือ รู้จักตนเอง รู้หน้าที่ มีประชาธิปไตย กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้น าหรือผู้ตามที่ดี มีจิตอาสาในการท าความดี  

นโยบายข้อที่ 2 
2.1 จรรณยาบรรณครู คือ ระเบียบ ข้อก าหนดด้านวิชาชีพให้บุคคลในวงการวิชาชีพครูปฏิบัติตาม มีจ านวน 5 ด้าน 9 ข้อ คือ จรรณยาบรรณต่อตนเอง   

ต่อวิชาชีพ  ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม 
2.2 ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ คือ 1) ความรู้ ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน (หลักสูตร,แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อ,เทคนิคการจัดการ

เรียนรู้, การประเมินผลผู้เรียน) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการจัดการศึกษาในยุค 4.0  2) การพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอใน
รูปแบบต่าง ๆ  การศึกษาด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ, การพัฒนาครูทั้งระบบ, การเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จากความร่วมมือของ
โรงเรียนและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, TEPE Online, การเข้าร่วมการประชุม สัมมนากับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน, การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ, 
การศึกษาต่อ,ฯลฯ) 

2.3 ด ารงตนบนพื้นฐานความพอเพียง คือ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 



36 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

นโยบายข้อที่ 3 
3.1 คุณภาพชีวิตท่ีดี คือ  

3.1.1 โรงเรียนน่าอยู่ (โรงเรียนสะอาด ปลอดภัยจากอันตรายและสิ่งเสพติด มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน) 
3.1.2 นักเรียนมีความสุข อยากมาโรงเรียน (การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี และการจัดสิ่งอ านวย- 

ความสะดวกภายในโรงเรียน) 
3.1.3 การด ารงชีวิตในโรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การแสดงพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

นโยบายข้อที่ 4 
4.1 การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (การด าเนินงานตามระบบคุณภาพ P-D-C-A) 
4.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบของบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
4.3 หลักธรรมาภิบาล 

4.3.1 หลักนิติธรรม คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม 
4.3.2 หลักคุณธรรม คือ การยึดมั่นในความถูกต้องความดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเอง ม ีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และ 

เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
4.3.3 หลักความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูล ที่สะดวกเป็นจริง มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน มี กระบวนการ 

ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย 
4.3.4 หลักการมีส่วนร่วม คือ การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
4.3.5 หลักความรับผิดชอบ คือ การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  
4.3.6 หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ 

ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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อัตลักษณ์ 
ลูกพุทธจักร เป็นผู้รักเรียน เพียรความดี มีกตัญญู รู้จักตน 

เอกลักษณ์ 
“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประดุจลูก” 

จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน ของผู้อ านวยการ ปีการศึกษา 2560 – 2563 
“รู้หน้าที่ มารยาทดี มีน้ าใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม”  

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
1. รู้หน้าที่ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. มารยาทด ีคือ พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม ต่อบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

3. มีน้ าใจ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทรทุกข์สุขของผู้อ่ืน 

4. รักษ์สิ่งแวดล้อม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องของโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562  
1. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ     2. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  
3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21     4. จุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2562  
5. มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในของสถานศึกษา   6. ศาสตร์พระราชา 
7. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
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โครงการตามกลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา 
5. โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 
6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
นโยบายการด าเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ด้วยโรงเรียนพุทธจักรวิทยาจะท าการล้อมรั้วโรงเรียนเพ่ือป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาใน

โรงเรียนอย่างครบวงจร โดยมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ เพ่ือไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่าง ๆ และสกัดกั้น
ยาเสพติดไม่ให้ระบาดเข้ามาในโรงเรียน โรงเรียนพุทธจักรวิทยาจึงก าหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติดและอบายมุข 
2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการด าเนินงาน 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด (คือ ป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง 

บริหารจัดการ) 
3. ด าเนินการตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ (4 ต้อง คือ โรงเรียนต้องมียุทธศาสตร์ มีแผนงาน มีระบบข้อมูล มีเครือข่าย 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่นักเรียนออก

จากโรงเรียน) 
4. อ านวยการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
5. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติด (ยกย่องชมเชย เสนอผลงานเพ่ือขอรับโล่หรือเกียรติบัตร) 
6. ด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ระยะเวลาด าเนินการของแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
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พันธกจิ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ของโรงเรียน 2562 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการหลัก 
มาตรฐาน /  

ตัวบ่งชี ้

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
เตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ยกระดับคุณภาพ
การศกึษา 

1. นักเรียนไดร้ับการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษา 
และมีความพรอ้มในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ และทกุกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

1. โครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 

มฐ. 1 
1.1 (1-6) 
1.2 (1-4) 

2. ส่งเสรมิการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์
หน้าที่พลเมือง พัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
ค่านิยมไทย 12 ประการและทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

2. ส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค์ค่านิยมไทย
และทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร ค่านิยมไทย 12 ประการและมีทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนานกัเรียนให้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยึดมั่นค่านิยมไทย 12 ประการ  
และมทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

 
มฐ. 1 

 1.2 (1-4) 

3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย  
ยึดหลักความสมานฉนัท ์สามัคคี ปรองดอง เข้าใจบทบาท
หน้าที่พลเมือง มีทัศนคติเปน็ ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

3. พัฒนาให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์
ไทย ยึดหลักความสมานฉนัท ์สามัคคี ปรองดอง เข้าใจ
บทบาทหน้าที่พลเมือง มีทัศนคติเป็น ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

3. พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้มี
ความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชพี 

3. พัฒนาคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4. ครูและบุคลกรทางการศกึษาได้รับการพฒันาด้านการ
จัดการเรียนรู้ มีสมรรถนะ และมาตรฐานวชิาชีพตามเกณฑ์ 
และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

4. ส่งเสรมิ และพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาด้านการ
จัดการเรียนรู้ ให้มีสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ 
และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

3. โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

   มฐ. 2    2.4 
   มฐ. 3    3.1-3.5 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. พัฒนาระบบบริหารจัด
การศกึษา 

5. โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการศึกษาที่มปีระสิทธภิาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกนัคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธภิาพ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
และระบบประกนัคุณภาพภายในที่มีประสทิธิภาพ 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศกึษา และส่งเสริมความร่วมมอื
ทางการศึกษา 

   มฐ. 2    2.1-2.6 
 

5. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการศกึษา 

5. ส่งเสรมิระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศกึษา 

6. โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีประสทิธิภาพ 
รองรับการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศกึษา 

6.ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
รองรับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจดัการศกึษา 

5. โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการศกึษา 

    มฐ. 2    2.6 
    มฐ. 3    3.2 

6. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และภูมทิัศน์ 
ในโรงเรียน 

6. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้
และภูมทิัศน์ในโรงเรียน 

7. โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ และภมูิทัศน์ ทีร่ม่รื่น สะอาด 
สวยงาม เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้ 

7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมทิัศน์ในโรงเรยีน 6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 และภูมทิัศน์ในโรงเรียน 

    มฐ. 2    2.5 

 วิสัยทัศน์ ของ ร.ร. โรงเรียนพุทธจกัรวทิยา มุ่งพัฒนานกัเรียนสู่ความเป็นพลเมอืงดี และพลโลกที่มีคุณภาพ 

 วิสัยทัศน์ ของ ศธ.  กระทรวงศึกษาธกิาร มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งทั่วถึง 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของ ศธ. กับแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ข้อมูลค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
O-NET ม.3 O-NET ม.6 GPA ม.1-ม.6 

ปีการศึกษา 
2560 

ค่าเป้าหมายปี 
2561 (0.5%) 

ปีการศึกษา 
2560 

ค่าเป้าหมายปี 
2561 (0.5%) 

ปีการศึกษา 2560 
ค่าเป้าหมายปี 2561 

(1.2%) 
ภาษาไทย 44.58 44.80 45.29 45.52 2.55 2.58 
คณิตศาสตร์ 17.05 17.14 17.60 17.69 2.54 2.57 
วิทยาศาสตร์ 28.09 28.23 25.49 25.62 2.72 2.75 
สังคมศึกษาฯ - - 32.45 32.61 2.75 2.78 
สุขศึกษา - - - - 3.52 3.56 
ศิลปะ - - - - 2.84 2.87 
การงานอาชีพฯ - - - - 3.39 3.43 
ภาษาต่างประเทศ 27.02 27.16 23.75 23.99 2.21 2.24 

ค่ารวมเฉลี่ย 29.19 29.33 28.92 29.09 2.84 2.87 
 
 
 
 
 
. 
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ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรยึดมั่นค่านิยมไทย 12 ประการ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดหลักความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง เข้าใจหน้าที่บทบาทพลเมือง มีทัศนคติเป็น  

 ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเรียนรู้ให้มรสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภานในที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
กรอบแผนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน ชื่อโครงการ 
มาตรฐาน
คุณภาพ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งระบบ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

1. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 
2. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกรายวิชา 
ชั้น ม. 3 และ ชั้น ม. 6 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.5 
3. ร้อยละ 85 ของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 จบการศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรก าหนด  
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 



42 

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน ชื่อโครงการ 
มาตรฐาน
คุณภาพ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

2. พัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรยึดมั่น
ค่านิยมไทย 12 ประการ
และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3. พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ไทย ยดึ
หลักความสมานฉันท์ 
สามัคคี ปรองดอง เข้าใจ
หน้าที่บทบาทพลเมือง มี
ทัศนคติเป็นประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตร
ก าหนด มีสุขภาวะทางกายและ 
จิตสังคมที่ดี มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับ
และสามารถอยู่ร่วมบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ อยู่ในระดบัคุณภาพ ดีเลศิ 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน ชื่อโครงการ 
มาตรฐาน
คุณภาพ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

4. ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้ให้มีสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์และมีความก้าวหนา้
ทางวชิาชีพ 

3. โครงการพัฒนาครู และ
บุคคลากรทางการศึกษา 

2, 3 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เชี่ยวชาญทางวชิาชีพตาม
เกณฑ์และมีความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

ครูและบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันามีความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

5. พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการศึกษาตามหลัก      
ธรรมาภิบาลและระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมความร่วมมือทาง
การศึกษา 

2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ บนพืน้ฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ อยู่ในระดบัคุณภาพ  
ดีเลิศ  

6. ส่งเสริมระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพรองรับการ
จัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการศึกษา 

5. โครงการส่งเสริมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการศึกษา 

2 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพรองรับ 
การจัดการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการศึกษา 

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

3 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2562 

ประมาณการรายรับ จ านวนเงิน ประมาณการรายรับ จ านวนเงิน 

1. เงินอุดหนุน 
    1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
         - ม.ต้น 138 คน x 3,500 บาท 
         - ม.ปลาย 96 คน x 3,800 บาท       
    1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         - ม.ต้น 138 คน x 880 บาท 
         - ม.ปลาย 96 คน x 950  บาท 
 

      1,060,440 
847,800 
483,000 
364,800 
212,640 
121,440 
  91,200 

    2.3 ค่าจ้างครูและบุคลากร 
         (1) ค่าจ้างครูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 
              จ านวน 152 คน X 1,000 บาท 
         (2) ค่าจ้างบุคลากรปฏบิัตงิานในสถานศึกษา 

              จ านวน 152 คน X 1,000 บาท 
     2.4 ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหต ุ
            จ านวน 234 คน X 270 บาท 
     2.5 ค่าท าวารสาร 
            จ านวน 234 คน X 100 บาท 
     2.6 ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะม.1และม.4) 
            จ านวน 75 คน X 80 บาท 

304,000 
 

152,000 
 

152,000 
 

 63,180 
 

 23,400 
 

   6,000 
2. เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา (ประมาณการ 65 %) 
   2.1 ค่าคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐาน 
        -  ภาคเรียนท่ี 2 / 2561 
          (1) จ านวน 133 คน X 400 บาท  
          (2) จ านวน 18 คน X 100 บาท  
        -  ภาคเรียนท่ี 1 / 2562 

     จ านวน 152 คน X 200 บาท 
   2.2 ค่าจ้างครูต่างชาติ 
         จ านวน 152 X 1,400 บาท 

        694,780 
 85,400 

 
  53,200 
   1,800 

 
 30,400 

 
         212,800 

3. เงินสนับสนุนอ่ืน ๆ 
    3.1 เงินสนับสนุนจากวัด (เงินรายได้) 
    3.2 เงินอุดหนุนเหลือจ่าย 
    3.3 เงินจากสพม.2 

      1,297,650 
420,000 
820,450 
 57,200 

4. โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา (งบประมาณจาก สพฐ.) 
 

300,000 

รวมรายรับทั้งสิ้น (ไม่รวมงบประมาณโครงการโรงเรยีนคู่พัฒนา)       3,052,870 
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ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 

ประเภทรายการจ่าย 
รวม

รายจ่าย 

ประเภทเงิน 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
เงินอุดหนุนเหลือ

จ่าย 
เงินอื่น ๆ หมายเหตุ 

1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า+ไฟฟา้) 985,000      
    1.1 เงินอุดหนุน  527,800     
    1.2 เงินอุดหนุนเหลือจ่าย    400,000   
    1.3 งบเหลือจ่ายจากสพม.2     57,200 (สพม.2)  
2. ค่าจัดการเรียนการสอน 532,640      
    2.1 ทุกกลุ่มบริหาร  320,000     
2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  212,640     
        (1) ลกูเสือ / วิชาการและทัศนศึกษา ม.ต้น 138 X 600 บาท = 82,800 บาท       
        (2) ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.ปลาย 96 X 450 บาท = 43,200 บาท       
        (3) ค่ายคุณธรรม 234 คน X 80 บาท = 18,720 บาท       
        (4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและระบบดูแลฯ 39,840 บาท       
        (5) งาน ICT 234 คน X 120 บาท = 28,080 บาท       
3. ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร ์ 85,400  85,400    
4. ค่าจ้างครูและบุคลากร 882,000  304,000 158,000 420,000 (วดั)  
    4.1 ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ (756,000 บาท)       
    4.2 ค่าจ้างบุคลากร  (126,000 บาท )       
5. ค่าจ้างครูต่างชาติ 305,250  212,800 92,450   
6. ค่าตรวจสุขภาพและประกันอบุัติเหตุ 63,180  63,180    
7. ค่าวารสารและคู่มือนกัเรียน 29,400  29,400    
8. พัฒนาอาคารสถานที ่ 100,000   100,000   
9. พัฒนาบุคลากร 70,000   70,000   

รวมรายจา่ยทัง้สิ้น 3,052,870 1,060,440 694,780 820,450 477,200  
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หมายเหตุ   
1. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แยกเป็น  

1.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ แยกเป็น (1) ลกูเสือ / วิชาการและทัศนศึกษา ม.ต้น 82,800 บาท  (2) ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.ปลาย  43,200 บาท   
1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  แยกเป็น (1) ค่ายคุณธรรม 18,720 บาท  (2) กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมและระบบดูแลฯ 39,840 บาท   
1.3 กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ งาน ICT 28,080 บาท 

2. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) แยกเปน็  
2.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6,000 บาท (ค่าบัตรนักเรียน)   
2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แยกเปน็ (1) ค่าจ้างครูต่างชาติ 212,810 บาท (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 304,000 บาท  
2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป แยกเป็น (1) ค่าวารสาร 23,400 บาท (2) ค่าตรวจสขุภาพและประกันอุบัติเหตุ 63,180 บาท 
2.4 กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ งานICT 85,400 บาท 

3. เงินอุดหนุนเหลือจ่าย สมทบจ่ายดังนี้ 
3.1 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แยกเปน็ (1) ค่าสาธารณูปโภค 400,000 บาท (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 158,000 บาท (3) ค่าจ้างครูต่างชาติ 92,450 บาท  (4) ค่าพัฒนาบุคลากร 70,000 บาท 
3.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ 100,000 บาท     

กลุ่มบริหาร 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

รวมเป็นเงิน 
เงินอุดหนุน งบกองกลาง งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินระดมทรัพยากร เงินอุดหนุนเหลือจ่าย เงินอ่ืน ๆ 

1.กลุ่มบริหารวิชาการ 224,000  1) 82,800 
2) 43,200 

   350,000 

2.กลุ่มบริหารงานบุคคล 3,200  1) 18,720 
2) 39,840 

6,000   67,760 
 

3.กลุ่มบริหารงบประมาณ 22,400 527,800  1) 212,800 
2) 304,000 

1) 400,000 
2) 158,000 
3) 92,450 
4) 70,000 

1) 420,000 (วัด) 
2) 57,200 (สพม.2) 

2,264,650 

4.กลุ่มบริหารทั่วไป 32,000   1) 23,400 
2) 63,180 

100,000  218,580 
 

5.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ 6,400  28,080 85,400   119,880 
6.งบกลาง 32,000      32,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น(บาท) 320,000 527,800 212,640 694,780 820,450 477,200 3,052,870 

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามกลุ่มบริหารของโรงเรียน 

4.     เงินสมทบอื่น ๆ กลุ่มบริหารงบประมาณ แยกเป็น (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร 420,000 บาท (2) ค่าสาธารณูปโภค 57,200 บาท 
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2562  

กลุ่มบริหารฯ / งานฯ / กลุ่มสาระฯ 
งบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) เงินอุดหนุน งบกองกลาง 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
เงินอุดหนุน 
เหลือจ่าย 

เงินอื่น ๆ 

1. งานส านักงานบริหารวิชาการ 20,000 - 43,200 - - - 63,200 
2. งานทะเบียนและวัดผล 137,000 - - - - - 137,000 
3. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู ้ 1,500 - - - - - 1,500 
4. งานนิเทศภายใน 1,500 - - - - - 1,500 
5. งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 0 - - - - - 0 
6. งานห้องสมุด 1,500 - - - - - 1,500 
7. งานแนะแนว 3,500 - - - - - 3,500 
8. งานนิสิต/นักศึกษาปฏบิัติการวชิาชีพ 0 - - - - - 0 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4,000 - - - - - 4,000 
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 12,000 - - - - - 12,000 
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ 5,000 - - - - - 5,000 
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 9,000 - - - - - 9,000 
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 9,500 - - - - - 9,500 
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4,000 - - - - - 4,000 
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 11,000 - - - - - 11,000 
16. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4,000 - - - - - 4,000 
17. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 500 - 82,800 - - - 83,300 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 224,000 - 126,000 - - - 350,000 
 

หมายเหตุ   งบกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน แยกเป็น กลุม่บริหารงานวิชาการ แยกเป็น (1) ลูกเสือ/วิชาการและทัศนศึกษา ม.ต้น 82,800 บาท (2) ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.ปลาย  43,200 บาท   
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2562  

กลุ่มบริหารฯ / งานฯ /กลุ่มสาระฯ 
งบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) เงินอุดหนุน งบกองกลาง 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
เงินอุดหนุน 
เหลือจ่าย 

เงินอ่ืน ๆ 

1. งานส านักงานบริหารงานบุคคล 3,200 - - - - - 3,200 
2. งานกิจการนักเรียน/งานหัวหน้าระดับ/ 

 งานคณะสี 
- - 48,560 - - - 48,560 

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ 
 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

- - 10,000 - - - 10,000 

4. งานบุคลากร - - - 6,000 - - 6,000 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 3,200  58,560 6,000   67,760 

 
หมายเหตุ   

1. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แยกเป็น  (1) ค่ายคุณธรรม 18,720 บาท  (2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและระบบดูแลฯ 39,840 บาท   
2. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้)  ค่าคู่มือนักเรียน  6,000 บาท  
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  

กลุ่มบริหารฯ / งานฯ / กลุ่มสาระฯ 
งบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) เงินอุดหนุน งบกองกลาง 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
เงินอุดหนุน 
เหลือจ่าย 

เงินอ่ืน ๆ 

1. งานส านักงานบริหารงานงบประมาณ/ 
 งานการเงิน – การบัญชี 

2,500 527,800 - 516,800 720,450 477,200 2,244,750 

2. งานตรวจสอบภายใน 1,000 - - - - - 1,000 
3. งานพัสดุ 16,900 - - - - - 16,900 
4. งานกองทุนสวัสดิการ 

 และบุคลากรทางการศึกษา 
- - - - - - - 

5. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2,000 - - - - - 2,000 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 22,400 527,800 - 516,800 720,450 477,200 2,264,650 

 

หมายเหตุ   
1. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) แยกเป็น  (1) ค่าจ้างครูต่างชาติ 212,810 บาท (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 304,000 บาท 
2. เงินอุดหนุนเหลือจ่าย สมทบจ่ายดังนี้ (1) ค่าสาธารณูปโภค 400,000 บาท (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 158,000 บาท (3) ค่าจ้างครูต่างชาติ 92,450 บาท   

(4) ค่าพัฒนาบุคลากร 70,000 บาท 
     3.    เงินสมทบอ่ืน ๆ แยกเป็น (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร 420,000 บาท (2) ค่าสาธารณูปโภค 57,200 บาท 
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มบริหารฯ / งานฯ / กลุ่มสาระฯ 
งบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) เงินอุดหนุน งบกองกลาง 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
เงินอุดหนุน 
เหลือจ่าย 

เงินอ่ืน ๆ 

1. งานส านักงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - 
2. งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 10,000 - - - 100,000 - 110,000 
3. งานยานพาหนะ 15,000 - - - - - 15,000 
4. งานโภชนาการ 1,000 - - - - - 1,000 
5. งานอนามัย 3,000 - - 63,180 - - 66,180 
6. งานโสตทัศนศึกษา 2,000 - - - - - 2,000 
7. งานประชาสัมพันธ์ 1,000 - - 23,400 - - 24,400 
8. งานสัมพันธ์ชุมชน - - - - - - - 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 32,000 - - 86,580 100,000 - 218,580 
 
หมายเหตุ   

1. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) แยกเป็น (1) ค่าวารสาร 23,400 บาท (2) ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 63,180 บาท 
2. เงินอุดหนุนเหลือจ่าย สมทบจ่ายดังนี้ งานอาคารสถานที่ 100,000 บาท 
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|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2  
 

สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ ปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มบริหารฯ/งานฯ/กลุ่มสาระฯ 
งบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) เงินอุดหนุน งบกองกลาง 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
เงินอุดหนุน 
เหลือจ่าย 

เงินอ่ืน ๆ 

1. งานส านักงานผู้อ านวยการฯและงานสารบรรณ 3,900 - - - - - 3,900 
2. งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - - 28,080 85,400 - - 113,480 
3. งานแผนงาน 1,000 - - - - - 1,000 
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 1,500 - - - - - 1,500 
5. งานควบคุมภายใน - - - - - - - 
6. งานโครงการพิเศษ - - - - - - ตามงบประมาณ

ที่ได้รับ 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 6,400 - 28,080 85,400 - - 119,880 
 
หมายเหตุ   

1. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน ICT 28,080 บาท 
2. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) งาน ICT 85,400 บาท 
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กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 1. กลุ่มบรหิารวิชาการ กลุ่ม

1. พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน/ 1.1 1.พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและผลการ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 160,000  1.  ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิท์างการเรียน บรหิาร

การสอบ O-NET ทกุกลุ่มสาระ (1-6) ทดสอบระดับชาติทกุกลุ่มสาระฯ สูงขึ้นจากปกีารศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 1.2 วิชาการ

1.2 2. ค่าเฉล่ียผลการสอบ O – Net ชั้น ม.3/ 

เปา้หมาย (1-4) ม.6 สูงขึ้นจากปทีี่ผ่านมาร้อยละ 0.5

เพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน / 2. กิจกรรมเสรมิความรูค้วามสามารถของ ทกุกลุ่มสาระฯส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

การสอบ O-net  ทกุกลุ่มสาระ นักเรยีนทกุกลุ่มสาระฯ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

(การประกวด/แข่งขัน/การทศันศึกษา/

ค่ายวชิาการ/ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ร่วมกิจกรรม

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน/เสริมความรู้)

3. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระฯ ร้อยละ 100 ของครูมีการผลิต/พฒันา/

จัดหา/ ใช้ส่ือ นวตักรรม และแหล่งเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้

4. พฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 1. .มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ หลักสูตรแกนกลาง

2. ร้อยละ 100 ของการจัดประชุม/อบรม/

สัมมนา/นิเทศการจัดการเรียนรู้

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
    ระยะเวลา     

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
    ระยะเวลา     

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 4. พฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 3.ทกุกลุ่มสาระฯจัดกิจกรรมเสริมความรู้ กลุ่ม

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน/ 1.1 ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ (ต่อ) 4.ครูทกุคนมีงานวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ บรหิาร

การสอบ O-NET ทกุกลุ่มสาระ (1-6) 5. นิเทศการสอน/สังเกตการจัดการเรียนรู้ตาม 1.ร้อยละ90ของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมPLC วิชาการ

1.2 โครงการ PLC ปรับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้

เปา้หมาย (1-4) Active Learning

เพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน / 2.ร้อยละ90ของนักเรียนที่ครูสอน

การสอบ O-net  ทกุกลุ่มสาระ แบบActive Learningมีเจตคติที่ดี

ต่อการเรียน

6. การวดัและประเมินผลผู้เรียน 1.ผลสัมฤทธิท์างการเรียน การทดสอบอื่นๆ

     - กลางภาค ธ.ค.61/ก.ค.62 และการสอบO-NET เปน็ไปตามเปา้หมาย

     - ปลายภาค ก.พ.62 / ก.ย. 62 ที่ก าหนด

     - การสอบข้อสอบกลาง ก.พ.62

     - การสอบ Pre O-net ชั้น ม.3/O-NET ม.ค. 62

7.งานซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียนทกุกลุ่มสาระฯ ก.พ.-มี.ค.62 ร้อยละ95ของครูผู้สอนจัดสอนเสริม

เพิ่มเติมใหน้ักเรียน

8. กิจกรรมจัดท าหลักฐานผู้เรียน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับหลักฐาน

เอกสารด้านการเรียน
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
    ระยะเวลา     

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 2. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระ

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน/ 1.1 1) กิจกรรมสุนทรภู่สู่ภาษาไทย 17 - 21 มิ.ย. 62 1. นักเรียนทกุระดับมีผลสัมฤทธิท์าง การเรยีนรู้

การสอบ O-NET ทกุกลุ่มสาระ (1-6) 2) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs พ.ย. 61 - ก.ย. 62 การเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ภาษาไทย

เปา้หมาย 1.2 3) กิจกรรมรักการอ่าน 2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

เพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน / (1-4) 4) กิจกรรมหมอภาษาพฒันานักเรียน มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

การสอบ O-net  ทกุกลุ่มสาระ ที่มีปญัหาอ่าน - เขียน

3. กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ กลุ่มสาระ

1) ทอ่งสูตรคูณ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 1. นักเรียนทกุระดับมีผลสัมฤทธิท์าง การเรยีนรู้

2) สอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน จันทร์ และ ศุกร์ การเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 คณิตศาสตร์

3) ติว O-NET ม.3 และ ม.6 3 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

4 ท าแบบเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์ก่อน มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

หรือหลังเรียน

5) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้

4. กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ

1) กิจกรรม Basic Science 18 - 19 พ.ค. 62 1,500      1. นักเรียนทกุระดับมีผลสัมฤทธิท์าง การเรยีนรู้

2) กิจกรรม Science camp 15 - 16 มิ.ย. 62 5,000      การเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3 วิทยาศาสตร์

3) กิจกรรมสัปดาหว์ทิยาศาสตร์ 17 พ.ค. 62 1,500      2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

500        
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
    ระยะเวลา     

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 4. กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์(ต่อ) กลุ่มสาระ

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน/ 1.1 4) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs และ การเรยีนรู้

การสอบ O-NET ทกุกลุ่มสาระ (1-6) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning วิทยาศาสตร์

1.2 5) สอนเสริม

เปา้หมาย (1-4) 5. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา 

เพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน / ศาสนาและวัฒนธรรม

การสอบ O-net  ทกุกลุ่มสาระ 1) การสอนเสริมหลังเลิกเรียน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 1. นักเรียนทกุระดับมีผลสัมฤทธิท์าง

2) การติว O-NET ม.6 3 ธ.ค.61-31 ม.ค.62         400 การเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3

3) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs และ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

4) การศาสนาและวฒันธรรม 3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

    4.1 วนัส าคัญทางศาสนา และวฒันธรรมและน าไปใช้

          - วนัมาฆบชูา 18 ก.พ. 62       1,740 ในชีวติประจ าวนัได้ร้อยละ 100

          - วนัวสิาขบชูา 17 พ.ค. 62 1,740      4. นักเรียนที่เข้าสอบธรรมะศึกษาสอบผ่าน

    4.2 พทุธมามกะ 5 มิ.ย. 62 1,550      ร้อยละ 40

    4.3 การบรรพชาสามเณร 25 - 31 มี.ค. 62 300        

    4.4 อาเซียน 8 ส.ค. 62 250        

5) การเรียนและสอบธรรมศึกษา 30 พ.ค.62-30 ก.ย. 62

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

กลุ่มสาระ

การ

เรยีนรู้

สังคม

ศึกษา 

ศาสนา 

และ

วัฒนธรรม
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
    ระยะเวลา     

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 6. กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา กลุ่ม

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน/ 1.1 1) พฒันาการท าแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนทกุระดับมีผลสัมฤทธิท์าง สาระการ

การสอบ O-NET ทกุกลุ่มสาระ (1-6) และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3 เรยีนรู้

1.2 2) ฝึกการปฏบิติัในสถานการณ์จริง สุขศึกษาฯ

เปา้หมาย (1-4) 3) กิจกรรมจัดบอร์ดใหค้วามรู้ด้านสุขศึกษา

เพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน / 4) กิจกรรมแข่งขันการตอบปญัหาด้านสุขศึกษา 21 -23 ส.ค. 62

การสอบ O-net  ทกุกลุ่มสาระ 7. กลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ กลุ่ม

1) กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี 1. นักเรียนทกุระดับมีผลสัมฤทธิท์าง สาระการ

ภายในโรงเรียน การเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3 เรยีนรู้

2) กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิเทศ 2. จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน "0" ศิลปะ

ภายในโรงเรียน ลดลง ร้อยละ 3

3) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs

4) กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มทกัษะ

8. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ กลุ่ม

และเทคโนโลยี สาระการ

1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการท า พ.ย. 61 - ก.ย. 62 นักเรียนทกุระดับมีผลสัมฤทธิท์าง เรยีนรู้

ข้อสอบแบบคิดวเิคราะหใ์นทกุรายวชิา การเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 การงาน

2) พฒันาการท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ อาชีพฯ

Active Learning

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

24 -28 มิ.ย. 62

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

1,000      
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
    ระยะเวลา     

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 8. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพฯ (ต่อ) กลุ่มสาระ

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน/ 1.1 3) น าส่ือการเรียนรู้ที่ทนัสมัยมาใช้ในการ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 การเรยีนรู้

การสอบ O-NET ทกุกลุ่มสาระ (1-6) จัดการเรียนรู้ การงาน

1.2 4) การสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อน อาชีพฯ

เปา้หมาย (1-4) 9. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ

เพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน / 1) ติว O - NET 3 ธ.ค. 61-31 ม.ค. 62 1. นักเรียนทกุระดับมีผลสัมฤทธิท์าง การเรยีนรู้

การสอบ O-net  ทกุกลุ่มสาระ 2) สอนเสริมหลังเลิกเรียน การเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ภาษาต่าง

3) พฒันาการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประเทศ

และจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

4) จัดท าส่ือแนวใหม่

5) เชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้

เปา้หมาย 10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน นาง

1. นักเรียนแสดงศักยภาพจาก      10.1 กิจกรรมชุมนุม และจิตสาธารณะ สรอ้ยนภา

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม             1) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมต่างๆ 1. ร้อยละ 95 ของนกัเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม อนงค์รกัษ์

ตามความถนัดและความสนใจ             2) การจัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมนิตามที่หลักสูตรก าหนด

2. นักเรียนปฏบิติักิจกรรม             3) การแสดงผลงานของชุมนุมต่างๆ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนแต่ละชุมนุม

จิตสาธารณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด             4) การปฏบิติักิจกรรมจิตสาธารณะ ม.ค. 62 สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามที่เรียนมา

            5) ประเมินผลการเรียนรู้ ก.พ. 62 ได้อย่างเหมาะสม

            6) สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม ก.พ. 62 , ก.ย. 62

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

1,000      

พ.ค. 62, พ.ย. 62
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
    ระยะเวลา     

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

เปา้หมาย 1 1 มฐ.1      10.2 กิจกรรมรกัษาดินแดน นายปฐวี

1. เพื่อฝึกความมีระเบยีบวนิัย 1.2            1) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด พ.ค. - มิ.ย. 62 1.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาวชิาทหาร มณวีรรณ

และความรู้ทางทหาร (1-4)            2) ฝึกภาคทฤษฎ ี- ภาคปฏบิติั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แต่ละชั้นปสีอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

2. สร้างจิตส านึกในการเปน็            3) ฝึกภาคสนาม ม.ค. - มี.ค. 62 2.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาวชิาทหารที่ท า

พลเมืองดีในด้านจิตอาสา            4) พธิไีหวค้รู มิ.ย. 62 กจิกรรมจิตอาสาเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง

           5) กิจกรรม รด. จิตอาสา พ.ย. 61 - ก.ย. 62

             (บ าเพญ็ประโยชน์ในวนัส าคัญของชาติ

             ศาสนา พระมหากษตัริย์ / กิจกรรมอื่น

             ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวชิาทหารก าหนด)

เปา้หมาย มฐ.1      10.3 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี นาย

1. รู้ประวติัความเปน็มาของ 1.2             1) กจิกรรมวันส าคัญของลูกเสือ-เนตรนารี 1 ก.ค. 62 500        1. ร้อยละ 85 ของลูกเสือ-เนตรนารี มคีวามรู้ ฐาปนา

ลูกเสือไทยและปฏบิติัตนได้ถูกต้อง (1-4)                 (1) กิจกรรมวนัสถาปนา ความเข้าใจในประวติักิจการลูกเสือไทย และ นาค-

2. สร้างเสริมระเบยีบวนิัย                     คณะลูกเสือแหง่ชาติ สามารถปฏบิติัตนได้อย่างถูกต้อง ประสิทธิ-์

คุณธรรมจริยธรรม และการเปน็                 (2) กิจกรรมวนัมหาธรีราชเจ้า 22 พ.ย. 61 2. ร้อยละ 85 ของนกัเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม ศักดิ์

ผู้น า / ผู้ตามในกระบวนการกลุ่ม                     (ท าพธิใีนการเข้าค่ายพกัแรม) ของโรงเรียน สามารถแสดงออกตามบทบาท

3. สร้างจิตส านึกในการเปน็           2) กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 22 - 24 พ.ย. 61 82,800    ผู้น านักเรียนได้อย่างเหมาะสม

พลเมืองดีในด้านจิตอาสา           3) กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พ.ย. 61 - ก.ย. 62 3. ร้อยละ100 ของลูกเสือ - เนตรนารี

             (บ าเพญ็ประโยชน์ในวนัส าคัญของชาติ ที่ท ากิจกรรมจิตอาสา เกิดความภาคภมูิใจ

             ศาสนา พระมหากษตัริย์ / อื่น ๆ) ในตนเอง
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
    ระยะเวลา     

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

เปา้หมาย 1 1 มฐ.1 11. งานแนะแนว นางสาว

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาตนเองใน 1.1 1) จัดกิจกรรมรวบรวมข้อมูลนักเรียน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 2,500      1. นักเรียนทกุระดับชั้นได้รับบริการของ กาญจนา

ด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ (2,6) เปน็รายบคุคล งานแนะแนว ภญิโญ

รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมลูประกอบการ 1.2 2) จัดกิจกรรมสนเทศ 2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สามารถ

วางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้ (3-4) 3) จัดกิจกรรมใหค้ าปรึกษา ตัดสินใจพจิารณาเลือกศึกษาต่อในระดับ

อย่างมปีระสิทธิภาพ มนีสัิยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 4) จัดกิจกรรมจัดวางตัวบคุคล ที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้ตรงตาม

มวีิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการ 5) จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผล ศักยภาพของตนเอง

เรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 6) พฒันาการท าแผนการจัดการเรียนรู้ และ 3. นักเรียนทกุคนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จักตนเองในทกุ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพได้ 7) จัดกิจกรรมจัดบรรยากาศ นิทรรศการ 12 ธ.ค. 61- 9 ม.ค62 4. นักเรียนทกุคนสามารถสร้างสัมพนัธภาพ

หลากหลาย มเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ศึกษาดูงาน การแนะแนว ศึกษาต่อและอาชีพ ที่ดีและอยู่ร่วมกับบคุคลอื่นได้อย่าง

มกีารเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผน มีความสุข

เพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมคีวาม

ถนดัและสนใจ

3. ส่งเสริมใหผู้้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง

รักและเหน็คุณค่าของตนเองและผู้อื่น

มวีุฒิภาวะทางอารมณ์ มทีกัษะชีวิตและ

สามารถปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างเปน็ประโยชนแ์ละมคีวามสุข
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กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 1. กลุ่มบรหิารวิชาการ

2. ส่งเสรมิความสามารถในการ 1.1 1) การส่งเสริมนักเรียนใหเ้ข้าร่วมการแข่งขัน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและมีผลการ

แสดงออกของนักเรยีนทกุกลุ่ม (1-6)      - ภายในโรงเรียน แข่งขันผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

สาระ 1.2      - ภายนอกโรงเรียน

เปา้หมาย (1-4)

พฒันานักเรียนใหม้ีทกัษะและ 2. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

ความสามารถสู่การแข่งขัน 1) ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อส่งแข่งขัน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 นักเรียนทกุคนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับ

2) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ประสบการณ์ในการแข่งขัน

มฐ.1 3. กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

1.1 1) กิจกรรมชุมนุม A - MATH พ.ย. 61 - ก.พ. 62  - ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการ

(1-6) 2) ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียน 1 - 13 พ.ย. 61 แข่งขันได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันกับ

1.2 3) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน 14 พ.ย. 61 บคุคลภายนอกโรงเรียน

(3-4)

 งบพฒันา

บคุลากร

กลุ่ม

บรหิาร

วิชาการ

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาไทย

500        
กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

คณิตศาสตร์

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
   ระยะเวลา   

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
   ระยะเวลา   

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 4. กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์

2. ส่งเสรมิความสามารถในการ 1.1 1) The Star Talent 19 ก.ค. 62 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 

แสดงออกของนักเรยีน (1-6) 2) เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 มีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ในระดับชมเชย 

1.2 ทกัษะวชิาการ ภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย 1 รายการ

เปา้หมาย (1-2) 3) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะวชิาการ

พฒันานักเรียนใหม้ีทกัษะและ ภายนอกโรงเรียน

ความสามารถสู่การแข่งขัน      - มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม 15 พ.ย. 61

       วชิาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

     - ตอบปญัหาประมงน้อมเกล้า 6 ก.ค. 62

     - เพชรยอดมงกุฎ 17 ส.ค. 62

     - โอลิมปกิวชิาการ (สอวน.) 24 ส.ค. 62

มฐ.1 5. กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา

1.1 และวัฒนธรรม

(1-6) 1. การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทกัษะทั้งภายใน นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีผลการ

1.2 และภายนอกโรงเรียน แข่งขันขั้นต่ าคือเหรียญทองแดง

(1-4)      - มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม 1 - 30 พ.ย. 61

       วชิาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

สงัคม

ศึกษา 

ศาสนา 

และ

วัฒนธรรม

-

-
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
   ระยะเวลา   

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 6. กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา

2. ส่งเสรมิความสามารถในการ 1.1 1) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 1. นักเรียนทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม

แสดงออกในการกีฬา มีสุขภาพ (1-6)      - การแข่งขันกีฬาฟตุซอลพทุธจักรคัพ 22 - 31 ก.ค. 62 อย่างน้อย 1 กิจกรรม

แข็งแรงและมีความรูสุ้ขอนามัย 1.2      - การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอุ่นมณีคัพ 26 - 30 ส.ค. 62 2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

ที่ถูกต้อง (1-4)      - การแข่งขันกีฬาคณะสี 4 ธ.ค. 61 โรงเรียนมีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ที่

เปา้หมาย มฐ.3 2) ส่งการแข่งขันตอบปญัหาด้านสุขศึกษา 8 พ.ย. 61 ก าหนดหรือได้รับรางวลัการแข่งขัน

1. เพื่อพฒันานักเรียนเข้าสู่การ 3.1- 3) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก อย่างน้อย 1 รายการ

แข่งขันในด้านกีฬา 3.5 4) กิจกรรมมวยไทย 3. นักเรียนทกุคนสามารถเล่นกีฬาได้

2. เพื่อใหน้ักเรียนใหเ้วลาวา่งให้ 5) กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย อย่างน้อยคนละ 1 ชนิดกีฬา

เปน็ประโยชน์หา่งไกลอบายมุข

และยาเสพติด

3. เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 7. กลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ

2. กิจกรรมการแสดงผลงานด้าน 1.1 1) คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน 1 - 5 ต.ค. 61 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก 

ทศันศิลป ์ดนตรี และนาฏศิลป์ (1-6) ทศันศิลป ์ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ มีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ในระดับทองแดง

ของนักเรียน 1.2 2) ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียน 1 ต.ค. - 1 พ.ย. 61

เปา้หมาย (1-4) 3) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก 1 - 10 พ.ย. 61

พฒันานักเรียนใหม้ีทกัษะและ มฐ.3 4) ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 - 19 ก.ค. 62

ความสามารถสู่การแข่งขัน 3.1-3.5 และภายนอก

กลุ่มสาระ

การ

เรยีนรู้

ศิลปะ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

7,500      

กลุ่มสาระ

การ

เรยีนรูสุ้ข

ศึกษา

และพล

ศึกษา

1,000      
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
   ระยะเวลา   

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 8. กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ

2. พัฒนาศักยภาพนักเรยีนด้าน 1.1 และเทคโนโลยี

การงานอาชีพ (1-6) 1) การจัดซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เรียนวชิา

1.2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพมีชิ้นงาน / ผลงานที่แสดง

เปา้หมาย (1-4) 2) การจัดชุมนุมกิจกรรมประดิษฐ์สร้างสรรค์ ทกัษะงานอาชีพ มีความขยันอดทน มุ่งมั่น

พฒันานักเรียนใหม้ีศักยภาพด้าน มฐ.3 3) กิจกรรมประดิษฐ์จิตอาสา ส.ค. 62 การท างาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

การงานอาชีพ สามารถเข้าร่วมการ 3.1- 4) การท าโครงงานอาชีพ  ส.ค. 62 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เรียนวชิา 

แข่งขันได้ 3.5 5) การจัดฝึกอบรมทกัษะด้านอาชีพ ก.ค. 62 การงานอาชีพรู้จักวางแผนการท างาน 

6) การเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเพื่อส่ง พ.ย. 61 ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข และภาคภมูิใจ

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะภายนอก / ในผลงานของตนเอง รู้จักตอบแทนสังคม

งานมหกรรมความสามารถศิลปหตัถกรรม วิชาการ 3. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

และเทคโนโลยี มีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ในระดับเหรียญ

7) เชิญวทิยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพมาสอนนร. พ.ย. - ธ.ค. 61 ทองแดง หรือผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 9. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

2. ส่งเสรมิความสามารถในการ 1.1 1) จัดแข่งทกัษะทางภาษา (ภายใน) ม.ค. 62 1. นักเรียนร้อยละ 70 สนใจและเข้าร่วม

แสดงออกของนักเรยีน (1-6) 2) ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียน ต.ค. - พ.ย. 61 แข่งขันทกัษะภาษา

เปา้หมาย 1.2 3) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะภายนอก พ.ย. 61 2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

พฒันานักเรียนใหม้ีทกัษะและ (1-4) โรงเรียน มีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ในระดับเหรียญ

ความสามารถสู่การแข่งขัน ทองแดง หรือผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

กลุ่มสาระ

การ

เรยีนรู้

ภาษาต่าง

 ประเทศ

1,000      

พ.ย. 61 - ก.พ. 62

กลุ่มสาระ

การ

เรยีนรูก้าร

งาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี

6,000      
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กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 1. กลุ่มบริหารวิชาการ

3. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 1.1 1) พัฒนา/จดัหาส่ือที่ทันสมัย เพื่อสร้าง พ.ย. 61 - ก.ย. 62       1,500 ร้อยละ 100 ของครูมีส่ือ / นวัตกรรม และ

(1-6) แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้

เป้าหมาย มฐ.2 (ห้องสมุด)

กลุ่มสาระมีการพัฒนาส่ือ / (2.5)

นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มฐ.3 2. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย

ต่อการจดัการเรียนรู้ (3.2) 1) จดัซ้ือส่ือและวัสดุอุปกรณ์เกีย่วกบัวิชาภาษาไทย พ.ย. 61 และ มิ.ย. 62 4,000      นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการ

2) ปรับปรุงห้องศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาไทยให้ ใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้

เหมาะสมกบัการเรียนรู้

3) ผลิตส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้

3. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

1) การจดัป้ายนิเทศความรู้ 1 - 30 พ.ย. 61 1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับความสะดวก

2) จดัซ้ือเกม และวัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์ พ.ย. - ธ.ค. 61 ในการใช้ห้องศูนยก์ารเรียนรู้คณิตศาสตร์

3) ผลิต / พัฒนาส่ือการจดัการเรียนรู้ ต.ค. 61 และ 2. ร้อยละ 100 ของครูมีส่ือประกอบการ

มี.ค. - เม.ย. 62 จดัการเรียนรู้

4) ปรับปรุงห้องศูนยค์ณิตศาสตร์ให้เหมาะกบั

การเรียนรู้

กลุ่ม

บริหาร

วิชาการ

4,000      

1 - 30 พ.ย. 61

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

คณติศาสตร์

กลุ่มสาระ

การ

เรียนรู้

ภาษาไทย

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยทุธ ์/   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคล้อง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
   ระยะเวลา    

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยทุธ ์/   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคล้อง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
   ระยะเวลา    

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 4. กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์

3. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 1.1 1) จดัหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการสอน ครูและบุคลากรมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ

(ต่อ) (1-6) 2) ผลิตส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ และมี

เป้าหมาย มฐ.2 ประสิทธิภาพ ในระดับ ดี

กลุ่มสาระมีการพัฒนาส่ือ / (2.5) 5. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา

นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มฐ.3 และวัฒนธรรม ครูร้อยละ100 มีส่ือประกอบการ

ต่อการจดัการเรียนรู้ (3.2) 1) การจดัป้ายนิเทศ มุมความรู้ แหล่งเรียนรู้ จดัการเรียนรู้

2) ผลิต / ซ้ือ / พัฒนาส่ือการจดัการเรียนรู้ (เช่น

เอกสารประกอบการเรียน, PowerPoint)  

6. กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน

1. จดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน มีสภาพดีพร้อมใช้งาน และเพียงพอกบัความ

2. จดัท าส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย ต้องการของนักเรียน

7. กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ

1) ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุด ขาดแคลน ครูมีส่ือและอุปกรณ์การสอนเพียงพอ 

2) ท าการจดัซ้ือและจ าท า ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ให้ ร้อยละ 80

เพียงพอต่อความต้องการ

กลุ่มสาระ

การ

เรียนรู้

ศิลปะ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

สังคมศึกษา

 ศาสนา 

และ

วัฒนธรรม

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

สุขศึกษา

และพล

ศึกษา

2,000      

พ.ย. 61 - ก.ย. 62 3,020      

4,000      

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

1 - 10 พ.ค. 62 2,000      

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยทุธ ์/   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคล้อง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
   ระยะเวลา    

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 8. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ

3. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 1.1 และเทคโนโลยี

(1-6) 1) ผลิต / พัฒนาส่ือการเรียนรู้ 1. ร้อยละ 100 ครูการงานฯ มีส่ือการเรียนรู้

เป้าหมาย มฐ.2 2) การซ่อมบ ารุงห้องศูนยแ์ละห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ

กลุ่มสาระมีการพัฒนาส่ือ / (2.5) อาหารให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้ดี 2. ห้องปฏิบัติการอาหารและห้องศูนย ์

นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มฐ.3 3) การจดัซ้ืออุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ มีความมั่นคง ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ

ต่อการจดัการเรียนรู้ (3.2) อาหารเพิ่มเติม เช่น หม้อหุงขา้ว สะดวกเพียงพอและใช้งานได้ดี

ฝาครอบอบความร้อน จาน ชาม ช้อนส้อม 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและครูกลุ่ม

กระทะเลฟล่อน หม้อ เป็นต้น การงานอาชีพมีความพึงพอใจในการใช้

ห้องศูนย ์/ ห้องปฏิบัติการอาหาร 

ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง

9. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ

1) จดัซ้ืออุปกรณ์ 1. ครูมีส่ือการเรียนรู้ที่ใช้ในการจดัการ

2) จดัท าแบบฝึกทักษะทางภาษา เรียนรู้ร้อยละ 80

     (ฟัง, พูด, อ่าน, เขยีน) 2. นักเรียนทุกคนมีแบบฝึกทักษะ

3) จดัหาส่ือ / เกม (Kahoot) ฟัง-พูด-อ่าน-เขยีน

2,000      พ.ย. 61 - ก.ย. 62

กลุ่มสาระ

การ

เรียนรู้

ภาษาต่าง

 ประเทศ

5,000      

กลุ่มสาระ

การ

เรียนรูก้าร

งาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี
พ.ย. 61 - ก.พ. 62
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่1 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

โครงการตามกลยทุธ ์/   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคล้อง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
   ระยะเวลา    

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก 1 1 มฐ.1 10. งานแนะแนว อุปกรณ์และส่ือที่เหมาะสมตรงตาม

3. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 1.1 1) จดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานแนะแนว ขอบขา่ยของงานแนะแนวและเพียงพอ

(1-6) 2) จดัท าส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย กบัความต้องการของนักเรียน

เป้าหมาย มฐ.2 3) จดัท าป้ายนิเทศ / มุมความรู้ด้าน

เพื่อให้นักเรียนเขา้ถงึแหล่งเรียนรู้ (2.5) การศึกษา อาชีพ สังคมส่วนตัว

เกี่ยวกับการแนะแนวด้านการศึกษา มฐ.3

ด้านอาชีพ ด้านสังคมส่วนตัว (3.2)

นางสาว

กาญจนา

 ภิญโย

พ.ย. 61 - ก.ย. 62 1,000      
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1. การส่งเสรมิคุณลักษณะ 1 1 มฐ.1 1. กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มบรหิาร 

ที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 1.2 1.1 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว พ.ย.61 - ก.ย. 62 5,630 งานบคุคล

เปา้หมาย (1-4) 1. วนัต่อต้านยาเสพติด ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ

นักเรียนปลอดภยัหา่งไกล 2. วนังดสูบบหุร่ีโลก (ร่วมกับกลุ่มสาระการ  ที่พงึประสงค์ ปลอดภยั หา่งไกล

 สารเสพติดและอบายมุข เรียนรู้สุขศึกษาฯ)  ยาเสพติดและอบายมุข

3. เพชฌฆาตสิงหอ์มควนั

4. ตรวจสารเสพติด

5. สายตรวจสีขาว

7. หอ้งอุ่นใจ

8. MOU สถานศึกษาสีขาว 

9. หอ้งเรียนสีขาว

เป้าหมาย 1.2 คุณธรรมน าชีวิต พ.ย.61 - ก.ย. 62

พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 1. พทุธจักรวยัใสใส่ใจธรรมะ ร้อยละ 90 ของนักเรียนแสดงออกถึง

จริยธรรม 2. ค่ายคุณธรรม 14 มิ.ย.62 18,720     ความมีคุณธรรม จริยธรรม เปน็พลเมืองดี

3. โรงเรียนคุณธรรม (ร่วมกับกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ) และปฏบิติัตนได้อย่างเหมาะสม

6. กีฬาต้านยาเสพติด (ร่วมกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาฯ)

26 มิ.ย.62

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่2  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่2  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

เปา้หมาย 1 1 มฐ.1 1.2 คุณธรรมน าชีวิต (ต่อ) พ.ย.61 - ก.ย. 62 กลุ่มบรหิาร 

พฒันานักเรียนใหม้ีคุณธรรม 1.2 4. โครงการโรงเรียนสุจริต ( ร่วมกับกลุ่มสาระ งานบคุคล

จริยธรรม (ต่อ) (1-4) การเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

1.3 เทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตรยิ์

เปา้หมาย และผู้มีพระคุณ

ปลูกจิตส านึกในส่ิงที่ดีงาม 1. กิจกรรมวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 26 ก.ค.62 3,215       ร้อยละ 90 ของนักเรียนแสดงออกถึง

แสดงออกถึงความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 10 ความเคารพ เทดิทนูสถาบนั ชาติ ศาสนา

เทดิทนูสถาบนั ชาติ ศาสนา 2. กิจกรรมวนัแม่แหง่ชาติ 9 ส.ค. 62 3,425       พระมหากษตัริย์ และผู้มีพระคุณ

พระมหากษตัริย์ และผู้มีพระคุณ 3. กิจกรรมวนัพอ่แหง่ชาติ 4 ธ.ค. 62 3,215       

4. กิจกรรมวนัไหวค้รู 13 มิ.ย.62 2,015       

เปา้หมาย 1.4 ระเบยีบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรยีน

ปลูกจิตส านึกใหน้ักเรียน 1. กิจกรรมปฐมนิเทศ 13 พ.ค. 62 4,400       ร้อยละ 90 ของนักเรียน แสดงออกถึง

รู้หน้าที่ มีระเบยีบวนิัย        2. กิจกรรมพธิปีระดับเข็มตราโรงเรียน 13 มิ.ย. 62 1,600       ความมีระเบยีบวนิัย ปฏบิติัตนได้อย่าง

มีความเปน็ประชาธปิไตย 3. กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน 30 ม.ค. 62 500         เหมาะสม ภายใต้การปกครอง

4. กิจกรรมส่งลูกสู่โลกกวา้ง ก.พ.62 5,840       ระบอบประชาธปิไตย

5. คู่มือนักเรียน 6 ก.พ. 62 6,000       
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่2  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

เปา้หมาย 1 1 มฐ.1 1.4 ระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน (ต่อ) พ.ย.61 - ก.ย. 62 กลุ่มบรหิาร 

ปลูกจิตส านึกใหน้ักเรียน 1.2 6. เครือข่ายสายใยรัก (เครือข่ายต่างๆ บริการ ร้อยละ 90 ของนักเรียน แสดงออกถึง งานบคุคล

รู้หน้าที่ มีระเบยีบวนิัย        (1-4)     ตัดผมฟรี) ความมีระเบยีบวนิัย ปฏบิติัตนได้อย่าง

มีความเปน็ประชาธปิไตย 7. กิจกรรมพนักงานส่งเสริมความประพฤติ เหมาะสม ภายใต้การปกครอง

(สายตรวจ พสน./พสน.รอรับ) ระบอบประชาธปิไตย

8. ส่งลูกจบ ครบทกุคน (บนัทกึการดูแล

     ช่วยเหลือลูกรัก)

เปา้หมาย 1.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 10,000     

การดูแลช่วยเหลือและ (การรู้จักนักเรียนเปน็รายบคุคล/ 

คุ้มครองนักเรียนอย่าง  การคัดกรองนักเรียน / การแก้ปญัหา / 

ทั่วถึงและรอบด้าน การส่งเสริมพฒันา / การส่งต่อ)

1. เยี่ยมบา้นนักเรียน (กรณีปกติ/กรณีพเิศษ) ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการดูแล

2. สานสัมพนัธบ์า้นและโรงเรียน ช่วยเหลือ ปอ้งกันแก้ไขปญัหา

3. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และส่งเสริม พฒันา ทกัษะในการ

(การสรรหา / การประชุม) ด ารงชีวติอย่างรอบด้านตามศักยภาพ

4. Home room

5. เด็กดีศรีพทุธจักร
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่2  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

เปา้หมาย 1 1 มฐ.1 1.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน (ต่อ) พ.ย.61 - ก.ย. 62 กลุ่มบรหิาร 

การดูแลช่วยเหลือและ 1.2 6. เร่ืองเล่า...เร้าพลัง (PLC : ถอดบทเรียน ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการดูแล งานบคุคล

คุ้มครองนักเรียนอย่าง (1-4)  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเหลือ ปอ้งกันแก้ไขปญัหา

ทั่วถึงและรอบด้าน มฐ.3 7. การเสริมสร้างทกัษะชีวติและการคุ้มครอง และส่งเสริม พฒันา ทกัษะในการ

3.1-    นักเรียน (บรูณาการหน่วยงานภายใน ด ารงชีวติอย่างรอบด้านตามศักยภาพ

3.3     และภายนอกโรงเรียน)

2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้ 1 1 มฐ.2 จัดหาสื่อ วัสดุส านักงาน พ.ย.61 - ก.ย. 62 3,200       

สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 2.5    1. จัดซ้ือ/จัดหา วสัดุส านักงาน 1. ร้อยละ 100 ของผู้ปฏบิติังานใน

เปา้หมาย มฐ.3    2. ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งาน ส านักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล

มีวสัดุ อุปกรณ์ส านักงานใช้อย่าง 3.2 มีวสัดุอุปกรณ์ส านักงานใช้อย่างเพยีงพอ

เพยีงพอในการปฏบิติังาน 2. ร้อยละ 90 ของผู้ปฏบิติังานใน

ส านักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล

ปฏบิติังานอย่างมีประสิทธภิาพ
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่2  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

เปา้หมาย 1 1 มฐ.1 3. กิจกรรมบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้ พ.ย.61 - ก.ย. 62 กลุ่มบรหิาร 

ส่งเสรมิความสามารถในการ 1.1 อ่ืนๆ / งานอ่ืนๆ งานบคุคล

แสดงออกของนักเรยีนและ (1-6)      3.1 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ ใช้ตัวชี้วดัตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ

การท างานเปน็ทมี 1.2 แสดงออกของนักเรียน งานต่างๆก าหนด

(1-4) (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ / สุขศึกษา /

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน / กิจกรรมรักษา /

กิจกรรมลูกเสือ)

    3.2 กิจกรรมสหวทิยาเขตหรือ รร. คู่พฒันา
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1. กิจกรรมพัฒนาครแูละ 3 2 มฐ.2 1. กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพครู ต.ค.61 - ก.ย.62 งบพฒันา กลุ่มบรหิาร

บคุลากร 2.1- 1.1  การพฒันาครูก่อนปดิ/เปดิภาคเรียน บคุลากร ครูและบคุลากรที่ได้รับการพฒันา งานบคุคล

เปา้หมาย 2.6 1.2  การประชุมครูประจ าเดือน/การนิเทศ (70,000) มีความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ

ครูและบคุลากรทกุคนได้รับ มฐ.3 ภายใน/การประชุมกลุ่มสาระ, งานต่างๆ/ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

การพฒันาสมรรถนะ และ 3.1- 1.3  การนิเทศการสอน/การสังเกตการสอน ชุมชนแหง่การเรียนรู้ (PLC)

ทกัษะการปฏบิติังาน สามารถ 3.5 ตามกิจกรรม PLC ของทกุกลุ่มสาระฯ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 1.4 การแก้ปญัหาและพฒันาผู้เรียน(งานวจิัย)

และมีความก้าวหน้าทางวชิาชีพ ของกลุ่มสาระฯ/งานต่างๆ

1.5 การส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมประชุม/

สัมมนา/ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

1.6 การพฒันาครูในรูปแบบต่างๆ

(การศึกษาด้วยตนเองจากส่ืออิเลคทรอนิกส์/

โครงการพฒันาครูทั้งระบบ/กิจกรรม PLC/

การศึกษาต่อ/การท าผลงานทางวชิาการ)

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ/์   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ/์   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

2. กิจกรรมพัฒนาครแูละ 3 2 มฐ.2 1.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 - กลุ่มบรกิาร

บคุลากรกลุ่มบรหิารวิชาการ 2.1- เรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ วิชาการ

2.6 1.1  การส่งเสริมจัดท าวจิัยเพื่อการแก้ปญัหา 1. ร้อยละ 100 ของบคุลากรครูได้

เปา้หมาย มฐ.3 1.2  การพฒันาศักยภาพทางวชิาชีพครู รับการพฒันาเกี่ยวกับหลักสูตร

   ครูสามารถจัดการเรียน 3.1- แกนกลางฯ 

การสอนได้ตรงตามหลักสูตร 3.5 2.ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัด

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้ได้เหมาะสมตรงตาม

และมีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ

ด้านการจัดการศึกษาและ 3.ร้อยละ 100 ของครูมีงานวจิัย

สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง ในชั้นเรียน

มีประสิทธภิาพ 4.ร้อยละ 100 ของบคุลากรครูได้

รับการพฒันาศักยภาพทางวชิาชีพ

และน าไปจัดการเรียนรู้
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ/์   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

3. กิจกรรมพัฒนาครแูละ 3 2 มฐ.2 1. PLC พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ

บคุลากรของทกุกลุ่ม 2.1- 2. Intensive English บคุลากร ภาษาไทย การเรยีนรู้

สาระฯ/งาน 2.6 3. เข้าร่วมอบรมตามที่ได้รับมอบหมายและ เข้าร่วมการพฒันาครูและบคุลากร ภาษาไทย

เปา้หมาย มฐ.3 ตามความสนใจทั้งภายในและภายนอก ไม่ต่ ากวา่ 50 ชั่วโมง/1ปกีารศึกษา

     ครูมีความรู้ ความสามารถ 3.1- 4. การแก้ปญัหาและพฒันาผู้เรียน

ทกัษะวชิาชีพเพิ่มขึ้น 3.5 (วจิัยในชั้นเรียน)

1. เข้าร่วมอบรมและพฒันาตามที่ได้รับ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา 1. ครูในกลุ่มสาระฯมีชั่วโมง กลุ่มสาระ

มอบหมายและตามความสนใจ บคุลากร ของการอบรมและพฒันาอย่างน้อย การเรยีนรู้

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  50 ชม./ปี คณติศาสตร์

2. PLC วนัอังคาร 2. ครูร้อยละ 90 ที่รับการพฒันา

3. Intensive English วนัพธุ มีความรู้ ความสามารถทาง

4. ครุพฒันา ทกัษะวชิาชีพเพิ่มขึ้น 

5. การค้นควา้ความรู้ด้วยตนเองจากเวบ็ไซต์ พ.ย. 61 - ก.ย. 62

6. การแก้ไขปญัหาในชั้นเรียน พ.ย. 61 - ก.ย. 62
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ/์   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบคุลากร 3 2 มฐ.2 1. การพฒันาครูและบคุลากร พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา 1. ครูและบคุลากรเข้ารับการพฒันา กลุ่มสาระ

ของทกุกลุ่มสาระฯ/งาน 2.1- ด้านการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ บคุลากร ความรู้ส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้าน การเรยีนรู้

เปา้หมาย 2.6 2. ชุมชนแหง่การเรียนรู้ (PLC) วชิาชีพ อย่างน้อย 30 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์

     ครูมีความรู้ ความสามารถ มฐ.3 3. ส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ /ภาคเรียน

ทกัษะวชิาชีพเพิ่มขึ้น 3.1- (Intensive English) 2. ครูและบคุลากรมีการด าเนิน

3.5 4. ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ Online การแก้ปญัหาด้านการเรียนของ

5. วจิัยในชั้นเรียน ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวจิัย

ในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เร่ือง

/ ภาคเรียน

ครูเข้ารับการอบรมพฒันาครูใหม้ีความรู้ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา 1. ครูร้อยละ100 ได้รับการพฒันา กลุ่มสาระ

ความสามารถทางวชิาชีพ บคุลากร 2. เข้ารับการพฒันาอย่างน้อย การเรยีนรู้

เช่น - คุรุพฒันา 50 ชม./ป ีและมีความรู้ สังคมศึกษา

      - ส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางวชิาชีพ ศาสนาและ

         (Intensive English) วัฒนธรรม

      - PLC
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ/์   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบคุลากร 3 2 มฐ.2    (ต่อ)   - การประชุม,อบรม,สัมมนา 3. ครูร้อยละ 100 มีวจิัย กลุ่มสาระ

ของทกุกลุ่มสาระฯ/งาน (ต่อ) 2.1-       - ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบOnline ชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เร่ือง/ การเรยีนรู้

เปา้หมาย 2.6  เช่น DLIT ในปกีารศึกษา สังคมศึกษา

     ครูมีความรู้ ความสามารถ มฐ.3       - วจิัยในชั้นเรียน/การแก้ปญัหา ศาสนาและ

ทกัษะวชิาชีพเพิ่มขึ้น 3.1- ในชั้นเรียน วัฒนธรรม

3.5 1. เข้ารับการอบรมของทางที่โรงเรียนก าหนด พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา ครูเข้ารับการพฒันาตนเอง กลุ่มสาระ

2. เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก บคุลากร ทั้ง 4 รายการ การเรยีนรู้

3. ค้นควา้ และหาความรู้เพิ่มเติมในวชิาชีพ สุขศึกษาและ

ที่สอน พลศึกษา

4. วจิัยในชั้นเรียน

1. PLC พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระ

2. Intensive English บคุลากร เข้าร่วมการพฒันาครูและบคุลากร การเรยีนรู้

3. เข้าร่วมอบรมตามที่ได้รับมอบหมายและ ไม่ต่ ากวา่ 50 ชั่วโมง/1ปกีารศึกษา ศิลปะ

ตามความสนใจทั้งภายในและภายนอก

4. การแก้ปญัหาและพฒันาผู้เรียน
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ/์   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบคุลากร 3 2 มฐ.2 1.การศึกษาด้วยตนเองจาก You Tube พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา 1. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระ

ของทกุกลุ่มสาระฯ/งาน (ต่อ) 2.1- ส่ืออิเล็คทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต บคุลากร การงานอาชีพเข้ารับการอบรม การเรยีนรู้

เปา้หมาย 2.6 2. เข้ารับการอบรม Intensive English ทกุวนัพธุ ต่อเนื่องอย่างน้อย25 ชั่วโมง การงานอาชีพ

     ครูมีความรู้ ความสามารถ Class จากครูต่างประเทศ ต่อภาคเรียน เพื่อพฒันาตนอง และเทคโนโลยี

ทกัษะวชิาชีพเพิ่มขึ้น 3.เข้ารับการอบรม/ประชุมตามที่ ใหเ้ปน็ครูมืออาชีพ 

โรงเรียน/หน่วยงานภายนอกก าหนด 2. ร้อยละ 90 ของครูกลุ่มสาระฯ

4.การเข้าร่วมพฒันาครูรูปแบบ การงานอาชีพฯ สามารถจัด

ครบวงจร ทกุวนัอังคาร วจิัยในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการ

 5. การเข้าร่วมกิจกรรม PLC จัดการเรียนรู้ในวชิาที่รับผิดชอบ

1.เข้ารับการอบรม/ประชุมตามที่โรงเรียน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระ

/หน่วยงานภายนอกก าหนด บคุลากร ภาษาต่างประเทศเข้ารับการ การเรยีนรู้

2. จัดอบรม Intensive English ใหค้รู ทกุวนัพธุ อบรมเพื่อพฒันาตนเองอย่างน้อย ภาษาต่างประเทศ

ในโรงเรียน 20 ชั่วโมงต่อปกีารศึกษา

3. ศึกษาด้วยตนเองจาก You Tube พ.ย. 61 - ก.ย. 62

ส่ืออิเล็คทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ/์   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบคุลากร 3 2 มฐ.2  4. การเข้าร่วมพฒันาครูรูปแบบครบวงจร(ต่อ) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 กลุ่มสาระ

ของทกุกลุ่มสาระฯ/งาน (ต่อ) 2.1- 5. การเข้าร่วมกิจกรรม PLC ทกุวนัอังคาร การเรยีนรู้

เปา้หมาย 2.6 6. จัดท าการแก้ปญัหาในชั้นเรียน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ภาษาต่างประเทศ

     ครูมีความรู้ ความสามารถ / วจิัยในชั้นเรียน

ทกัษะวชิาชีพเพิ่มขึ้น

4. พัฒนาครแูละบคุลากรด้าน 3 2 มฐ.2 กิจกรรมพฒันาความรู้ผู้ก ากับ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา ร้อยละ 90 ของครูและบคุลากร กิจกรรมพัฒนา 

ลูกเสือ-เนตรนารี 2.1- ลูกเสือ-เนตรนารี บคุลากร ทางการศึกษาที่ได้รับการพฒันา ผู้เรยีน

เปา้หมาย 2.4 สามารถน าความรู้มาใช้ในการจัด

พฒันาครูและบคุลากรใหม้ี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีได้

ความรู้ทางลูกเสือในล าดับขั้น อย่างมีประสิทธภิาพ

ที่สูงขึ้น
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ/์   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตวัชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ

5.กิจกรรมพัฒนาครแูนะแนว 3 4 มฐ.2 1. เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ทางโรงเรียน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบพฒันา 1. บคุลากรของงานแนะแนว งานแนะแนว  

เปา้หมาย 2.1- จัดขึ้น บคุลากร ได้เข้ารับการพฒันา อย่างน้อย 

1. ครูได้รับการพฒันาเกี่ยวกับ 2.6 2. เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด 30 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ความรู้ด้านวชิาชีพตรงตาม มฐ.3 และหน่วยงานภายนอก 2. จัดท าวจิัยในชั้นเรียนอย่างน้อย  

สาขาที่ปฏบิติังาน 3.1- 3. ค้นควา้ และหาความรู้เพิ่มเติมในวชิาชีพ 1 เร่ือง/ภาคเรียน 

2. นักเรียนได้รับการ 3.5 ที่สอนจากส่ือออนไลน์ต่าง ๆ

แก้ไขปญัหา เช่น Youtube , Google

4. ท าวจิัยในชั้นเรียน
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งานส านักงาน 6 4 มฐ.2 งานประจ าของกลุ่มบรหิาร 4 กลุ่ม พ.ย. 61 - ก.ย. 62 หวัหน้างานใน

เปา้หมาย 2.1- 1. กลุ่มบรหิารงบประมาณ 1.ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู กลุ่มบรหิาร 

1.ใหบ้ริการและอ านวยความ 2.6     1.1 งานการเงิน 2,244,750 และ ผู้ปกครอง มีความพงึพอใจ งบประมาณ

สะดวกในการบริหารจัดการ     1.2 งานพสัดุและสินทรัพย์ 16,900 ในการใหบ้ริการต่างๆของโรงเรียน

ศึกษา     1.3 งานตรวจสอบภายใน 1,000 2. การบริหารจัดการของงาน

2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน     1.4 งานกองทนุสวสัดิการครู งบสวัสดิการ ต่างๆของทกุกลุ่มบริหาร

การบริหารจัดการและพฒันา      1.5 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,000 และงานในกลุ่มที่ขึ้นตรงกับ

ระบบการบริการใหม้ีคุณภาพ     1.6 งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ งบสมาคมฯ ผู้อ านวยการ มีความถูกต้อง

ประหยัด รวดเร็ว คุ้มค่า 2. กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับส านักงานผู้อ านวยการ สัมฤทธิผ์ล อยู่ในระดับคุณภาพ หวัหน้างานใน

    2.1 งานสารบรรณและส านกังานผู้อ านวยการ 3,900 ดีเลิศ กลุ่มงานที่ขึ้นตรง

   2.2 งานแผนงาน 1,000 3. ร้อยละ 90 ในการน า กับส านักงาน

   2.3 งานประกันคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน ผู้อ านวยการ

   2.4 งานสารสนเทศ  การจัดการด้านงานส านักงาน

   2.5 งานควบคุมภายใน - และการเรียนการสอนได้แก่

   2.6 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งบในโครงการที่6      3.1 ระบบสารบรรณอิเล็ค

1,500

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน

โครงการตามกลยุทธ์/   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ



82

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
.

นโ
ยบ

าย
โร

งเร
ยีน

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน

โครงการตามกลยุทธ์/   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

งานส านักงาน (ต่อ) 6 4 มฐ.2    2.7 งานโครงการพเิศษ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ทรอนิกส์ (My Office) กลุ่มงานที่ขึ้นตรง

เปา้หมาย 2.1-         (1) โครงการโรงเรียนประชารัฐ      3.2 การส่งข่าวสาร/ส่ือสาร กับส านักงาน

1.ใหบ้ริการและอ านวยความ 2.6         (2) โรงเรียนคู่พฒันา งบรร.คู่พัฒนา ผ่านGoogle Drive/Line ผู้อ านวยการ

สะดวกในการบริหารจัดการ             - ค่ายคุณธรรม      3.3 การบริหารจัดการ

ศึกษา             - การพฒันาบคุลากร : การจัดการ หอ้งเรียนด้วยระบบเทคโนโลยี

2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน              เรียนรู้แบบ Active Learning สารสนเทศ

การบริหารจัดการและพฒันา             - พฒันาศูนย์การเรียนรู้ทนัสมัยฯ      3.4 การใช้ระบบQR Code

ระบบการบริการใหม้ีคุณภาพ         (3) งานสหวทิยาเขต งบ ในการประเมินผลการจัดการด้าน

ประหยัด รวดเร็ว คุ้มค่า             - ประชุมสัญจร พฒันา เอกสารการประชุมและการเรียน

            - พฒันานักเรียน บคุลากร/ การสอน

            - พฒันาครูและบคุลากร งบสวสัดิการ

(ด้านวิชาการ/ด้านงบประมาณ/ด้านบุคลากรนักพัฒนา)

            - กีฬาสหวทิยาเขต

            - ศึกษาดูงานสหวทิยาเขต

3. กิจกรรมส านักงานกลุ่มบรหิารงานบคุคล งบของกลุ่ม หวัหน้ากลุ่ม

4. กิจกรรมส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ บริหารต่างๆ บรหิารต่างๆ

5. กิจกรรมส านักงานกลุ่มบรหิารงานทั่วไป
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน

โครงการตามกลยุทธ์/   

โครงการ/กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา  

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

งานส านักงาน (ต่อ) 6 4 มฐ.2 6. กิจกรรมสรา้งขวัญและก าลังใจ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบ

เปา้หมาย 2.1- ในการปฏบิตัิงาน สวสัดิการ

1.ใหบ้ริการและอ านวยความ 2.6             - งานจัดสวสัดิการโรงเรียน 

สะดวกในการบริหารจัดการ                (เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ า)

ศึกษา             - งานวนัครู วนัปใีหม่

2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน             - วนัเกิดครูและบคุลากร

การบริหารจัดการและพฒันา ฯลฯ

ระบบการบริการใหม้ีคุณภาพ

ประหยัด รวดเร็ว คุ้มค่า
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พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการจัดการ 4,6 4 มฐ.2 1. กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ครุภณัฑ์ พ.ย. 61 - ก.ย. 62 113,480 1.โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี ครสูมศักดิ์ 

เรยีนรูแ้ละการบรหิารจัดการ 2.6 คอมพวิเตอร์และซ่อมบ ำรุงรักษำ สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร สรงฤทธิรตัน์

ศึกษา (ครุภณัฑ์) เรียนรู้ที่เหมำะสมตำมบริบทของ

2. กิจกรรมระบบเครือข่ำย และกำรใหบ้ริกำร โรงเรียนในระดับ ดีเลิศ

     2.1 กิจกรรมWeb Hosting 2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน สำมำรถใช้

     2.2 กิจกรรมDomain Name เทคโนโลยีสำรสนเทศเปน็เคร่ืองมือ

     2.3 กิจกรรมเครือข่ำย (WIFI) ในกำรเรียนรู้  กำรน ำเสนอผลงำน

3. กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  และสร้ำงสรรค์ผลงำนได้

และกำรประเมินผล ( กำรสอบออนไลน์ ) 3.ร้อยละ 85 ของนักเรียน ผู้ปกครอง

และชุมชนมีควำมพงึพอใจในกำร

บริหำรจัดกำรด้ำน ICT

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่5 โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา   

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ
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1. กิจกรรมจัดบรรยากาศ 5 3 มฐ.2 (1) บริการอาคารสถานที่ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 110,000   1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ งาน

สภาพแวดล้อม แหล่งเรยีนรู้ 2.5 และส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการต่างๆ อาคาร

และสิ่งอ านวยความสะดวก เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ สถานที่

ที่เอ้ือต่อการเรยีนรูแ้ละ มีความปลอดภยั ในระดับ ดีเลิศ

การปฏบิตัิงาน 2. ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจในระดับ ดี

เปา้หมาย 3. ร้อยละ 85 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

โรงเรียนมีบรรยากาศ (2) บริการยานพาหนะและโสตทศันูปกรณ์ 17,000     มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ งาน

สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย ทรัพยากรของโรงเรียน ท างานร่วมกันได้ ยานพาหนะ

ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีความสุข

(3) กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 คร้ัง กลุ่มบรหิาร

ตลอดปกีารศึกษา ทั่วไป

2. กิจกรรมส่งเสรมิสุขอนามัย มฐ.1 1. บริการตรวจสุขภาพและประกันอุบติัเหตุ มิ.ย. 62 63,180     นักเรียนและบคุลากรร้อยละ 85 งานอนามัย

และความปลอดภยัแก่นักเรยีน 1.2 นักเรียนและบคุลากร ที่ได้รับบริการสุขอนามัยตระหนัก

และบคุลากร  4 ถึงการดูและสุขภาพและความ

ปลอดภยัของตนเอง

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมทิัศน์ในโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา   

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมทิัศน์ในโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา   

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

2. กิจกรรมส่งเสรมิสุขอนามัย 5 3 มฐ.1 2. บริการหอ้งพยาบาลและเวชภณัฑ์ พ.ย. 61 - พ.ค. 62 3,000       นักเรียนและบคุลากรที่เจ็บปว่ย งานอนามัย

และความปลอดภยัแก่นักเรยีน 1.2 ได้รับการดูแลเบื้องต้น มีความพงึพอใจ

และบคุลากร   (ต่อ) 4 ในระดับดีเลิศ

มฐ.2 3. จัดกิจกรรมอาหารสะอาดสุขภาพดี พ.ย. 61 - มี.ค. 62 1,000  ร้อยละ 85 ของนักเรียนและบคุคลากร กลุ่มบรหิาร

2.5 มีประโยชน์ มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร ทั่วไป

3. สานสัมพันธ์บา้น วัด มฐ.2 1. การประชาสัมพนัธโ์รงเรียน ปลายภาคเรียน 24,400  ร้อยละ 100 ของนักเรียน/ผู้ปกครอง งาน

และชุมชุน 2.1- (วารสารประชาสัมพนัธ,์  เอกสารความรู้, ที่ 1 - 2 ได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพันธ์

2.2 แผ่นพบั,เสียงตามสาย, Website โรงเรียน,  ของโรงเรียน

การส่ือสารทางส่ืออีเลคทรอนิกส์อื่นๆ)

2. ชุมชุนสัมพนัธ์ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ร้อยละ 100 ของนักเรียน/ บคุลากรให้

(การใหบ้ริการ/ การร่วมกิจกรรมของชุมชน/ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชน

เครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน) รอบโรงเรียน/วดั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. งานสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.พทุธจักรวทิยา ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ร้อยละ 85 ของศิษย์เก่าใหค้วามร่วมมือ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
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โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที ่6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมทิัศน์ในโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /   

โครงการ / กิจกรรมหลัก

สอดคลอ้ง

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา

กิจกรรมรอง/

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลา   

ด าเนินการ
งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเรจ็ ผู้รบัผิดชอบ

4. กิจกรรมอนุรกัษ์พลังงาน 5 3 มฐ.1 จัดการเรยีนรูเ้รือ่งสิ่งแวดล้อมและพลังงาน พ.ย. 61 - ก.ย. 62 งบจาก งานอนุรกัษ์

และสิ่งแวดล้อม 1.1    1.1 เชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้ กิจกรรม 1.ร้อยละ 85 ของนักเรียนน าความรู้ พลังงานและ

1. รกัษ์โลก (1-3)    1.2 คาบอนุรักษพ์ลังงาน ขวดทองค า เร่ืองส่ิงแวดล้อมและพลังงานขยายผลสู่ สิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย 1.2    1.3 สายตรวจพลังงาน ครอบครัวและชุมชน

ตระหนกัความส าคัญของพลังงาน -1    1.4 ประหยัดน้ า-ไฟฟา้ 2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนแสดงกิจกรรม

ส่ิงแวดล้อม และแสดง มฐ.2    1.5 ประกวดหอ้งเรียนอนุรักษพ์ลังงาน การด ารงชีวติที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

การด ารงชีวติที่เปน็มิตรกับ 2.5    1.6 ประกวด Energy Mind Award ได้อย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม

ส่ิงแวดล้อมได้    1.7 ZERO Waste School 

2. วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม     2.1 การคัดแยกขยะตามหอ้งเรียน 1. ร้อยละ85 ของนักเรียนสามารถ

เปา้หมาย     2.2 ขวดทองค า สร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษพ์ลังงาน 

น าเสนอผลงานสร้างสรรค์     2.3 ประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านการ 2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน ประพฤติตน

ด้านอนุรักษพ์ลังงาน           อนุรักษพ์ลังงานและส่ิงแวดล้อม เปน็แบบอย่างด้านการอนุรักษพ์ลังงาน 

และส่ิงแวดล้อม          - ปา้ย/แผ่นพบัอนุรักษพ์ลังงาน ขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชน

         - ประกวดภาพถ่าย

         - ประกวดชุด+หน้ากากรีไซเคิล

         - ประกวดของเล่นจากส่ิงของเหลือใช้



 
ค ำส่ังโรงเรียนพุทธจักรวิทยำ 

ท่ี ๑๗๓ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

-------------------------------------------------- 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                        

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่ม เติม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแต่ง ต้ังข้ ำรำชกำรครู เป็นคณะกรรมกำรด ำ เนินงำน จัดท ำแผนปฏิบั ติกำร                       
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ดังนี้ 

 

      ๑. นำงสำวจุฑำธิณี      สิงหรัญ       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          ประธำนกรรมกำร 
      ๒. นำงรัตน์จ ำเรียง        เพชรแก้ว       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      รองประธำนกรรมกำร 
      ๓. นำงสำวสุชำรัตน์      มหำพรไพศำล     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร/งำนวัดผล/           รองประธำนกรรมกำร 
                  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
      ๔.นำงสร้อยนภำ      อนงค์รักษ์        หัวหน้ำกลุ่มบริหำรท่ัวไป/    รองประธำนกรรมกำร 
            กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
      ๕. นำงสำวนันท์นภัส      จ ำปำรัตน์        หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล/   รองประธำนกรรมกำร 
            หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
      ๖. นำงสำวมำลำ       ชูเกียรติศิริ        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี    กรรมกำร 
      ๗. นำงนฤมล       บุณฑริก        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ/งำนห้องสมุด      กรรมกำร 
      ๘. นำงช่อเอื้อง       ขุนทน        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์       กรรมกำร 
      ๙. นำยทวีศิลป์          ศรีอักษร        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ      กรรมกำร 
      ๑๐.นำงสำวพิมพ์ดรุณ     มีผล        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย        กรรมกำร 
      ๑๑.นำยสมศักดิ์        สรงฤทธิรัตน์      หัวหน้ำงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ                กรรมกำร 
      ๑๒.นำงสมศรี        ชุติชัยวิวัฒน์กุล   หัวหน้ำงำนพัสดุ          กรรมกำร 
      ๑๓.นำงสำวอำรีย์           ขุนชิต        หัวหน้ำงำนบุคลำกร          กรรมกำร 
      ๑๔. นำงสำวพรรณริกำ    คงเจริญ        หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและกำรบัญชี       กรรมกำร 
      ๑๕. นำงสุชีนันท์        ณ  จันทร์        หัวหน้ำงำนโภชนำกำร                  กรรมกำร 
      ๑๖. นำงสำวกำญจนำ      ภิญโย        หัวหน้ำงำนแนะแนว         กรรมกำร 
      ๑๗. นำงศรีสุดำ             แทรกสุข         หัวหน้ำงำนอนำมัย                    กรรมกำร 



   
      ๑๘. นำงสำวศิวพร        ธรรมสร           หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษอนุรักษ์พลังงำน                กรรมกำร 
      ๑๙. นำงสำวเนตรนพิศ     มนัสศิลำ        หัวหน้ำงำนโครงกำรโรงเรียนคู่พัฒนำ                 กรรมกำร 
      ๒๐. นำงสำวปรียำนุช       เช้ือกรุง        หัวหน้ำงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรและงำนสำรบรรณ      กรรมกำร 
      ๒๑. นำยปฐวี        มณีวรรณ        หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ / โสตทัศนูปกรณ์                  กรรมกำร 
      ๒๒. นำงสำวกำญจนำ      เช้ือหอม        หัวหน้ำงำนแผนงำน/โรงเรียนประชำรัฐ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๒๓. นำงสำวศิโรรัตน์        ศรีนุ่น         หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ๒๔. นำยพงศกร        อดุลพิทยำภรณ์   หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ขอให้ครูท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้งำนในหน้ำท่ี
รับผิดชอบประสบผลส ำเร็จตำมท่ีมุ่งหวังและบังเกิดผลดีกับทำงรำชกำรสืบไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๓  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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