แผนปฏิบัติการประจาปี
ปีงบประมาณ 2562

งานแผนงาน โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เห็นว่า โครงการ / งาน / กิจกรรม เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์
ภารกิจหลักและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบประกันคุณภาพของ สพฐ. และยังสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
พันธกิจและกลยุทธ์ของโรงเรียน จึงพิจารณาเห็นชอบให้โรงเรียนดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 ทั้ง 6 โครงการ 22 กิจกรรมหลัก 27 กิจกรรมรอง และ 158 กิจกรรมย่อย รวมทั้งเห็นชอบใน
การใช้งบประมาณตามที่เสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนต่อไป

(นางพัชรา ทิพยทัศน์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

คานา
แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นจากความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นับตั้งแต่
รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้างาน
แผนงาน และที่สาคัญคือจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ที่ได้เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ และร่วมแสดงความคิดเห็น
ให้ข้อเสนอแนะในการที่จะพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
การจั ด ท าแผนปฏิบั ติ ก ารของโรงเรี ย นนั่ น โรงเรี ย นได้ ดาเนิ นการพั ฒ นาโดยการจั ด โครงการและกิจกรรม
ที่ ต อบสนองนโยบายของคณะกรรมการรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 โดยใช้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวเทียบเคียง ซึ่งแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ
ในแผนปฏิบัติการประจาปีฉบับนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
คณะผู้จัดทาหวังว่า แผนปฏิบัติการฉบับนี้สามารถเป็นแนวทางในการดาเนินงานโครงการ และกิจกรรมแก่ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องให้สามารถนาไปปฏิบัติและติดตามการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป

(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

สารบัญ
คานา
หน้า
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
1
นโยบายด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 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 และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
14
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14
- จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 16
- ค่านิยมไทย 12 ประการ
23
- ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (3R/8C)
24
- มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- ประวัติโรงเรียน
27
- ข้อมูลทั่วไป
28
- การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)
30
- ข้อมูลจาเพาะ
31

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของนโยบายโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- เป้าประสงค์
- จุดเน้น (ปีการศึกษา 2561 – 2563)
- กลยุทธ์
- นโยบายโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- อัตลักษณ์
- เอกลักษณ์
- จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน ของผู้อานวยการ ปีการศึกษา 2560 – 2563
- ความสอดคล้องของโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
- โครงการตามกลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- ระยะเวลาดาเนินการของแผนปฏิบัติการ
- ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของ ศธ. กับแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ 2562
- ข้อมูลค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีงบประมาณ 2562
ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
- กลยุทธ์ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- กรอบแผนกลยุทธ์
- ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2562

32
32
32
33
33
34
34
37
37
37
37
38
38
38
39
40
41
41
44

สารบัญ (ต่อ)
- ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
- รายละเอียดงบประมาณปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามกลุ่มบริหารของโรงเรียน
- กลุ่มบริหารวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงบประมาณ
- กลุ่มบริหารทั่วไป
- กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ
โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน
โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ภาคผนวก

หน้า
45
46
47
48
49
50
51
52
68
73
81
84
85

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางพัชรา ทิพยทัศน์

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นายฐิติพงศ์ ไชโย

นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
นายกฤชวัชร์ กัลล์ประวิทธ์

นางรัตน์จาเรียง เพชรแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

สมาคมศิษย์เก่าฯ
นายสมศักดิ์ ขจรจิตนนท์

กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
- งานสานักงานบริหารวิชาการ
นางช่อเอือ้ ง ขุนทน
- งานทะเบียน-วัดผล
นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
- งานนิเทศภายใน
นางรัตน์จาเรียง เพชรแก้ว
- งานห้องสมุด
นางนฤมล บุณฑริก
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานฯ นางสาวมาลา ชูเกียรติศริ ิ
คณิตฯ
นางช่อเอือ้ ง ขุนทน
ตปท.
นางสร้อยนภา อนงค์รกั ษ์
ไทย
นางสาวพิมพ์ดรุณ มีผล
วิทย์ฯ
นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
ศิลปะ
นางนฤมล บุณฑริก
สังคมฯ นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
สุขศึกษาฯ นายทวีศิลป์ ศรีอกั ษร
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสร้อยนภา อนงค์รกั ษ์
- งานแนะแนว
นางสาวกาญจนา ภิญโย
- งานนิสิต/นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู
น.ส.มาลา ชูเกียรติศริ ิ

1

กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางรัตน์จาเรียง เพชรแก้ว
- งานสานักงานบริหารงบประมาณ
นายฐาปนา นาคประสิทธิศักดิ์
- งานการเงิน–การบัญชี
นางสาวพรรณริกา คงเจริญ
- งานพัสดุ
นางสมศรี ชุตชิ ัยวิวัฒน์กุล
- งานกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากร
นางสาวอารีย์ ขุนชิต
- งานตรวจสอบภายใน
นางศรีสุดา แทรกสุข

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
- งานสานักงานบริหารงานบุคคล
นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
- งานกิจการนักเรียน
นายทวีศิลป์ ศรีอกั ษร
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวกาญจนา ภิญโย
- งานบุคลากร
นางสาวอารีย์ ขุนชิต
- งานหัวหน้าระดับ
ม.ต้น นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กลุ
ม.ปลาย นางสาวมาลา ชูเกียรติศิริ
- งานคณะสี
สีส้ม นางสร้อยนภา อนงค์รกั ษ์
สีน้าเงิน นางสาวศิโรรัตน์ ศรีนุ่น

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
- งานสานักงานบริหารทั่วไป
นายปฐวี มณีวรรณ
- งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
- งานยานพาหนะ
นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์
- งานโภชนาการ
นางสุชนี ันท์ ณ จันทร์
- งานอนามัย
นางศรีสดุ า แทรกสุข
- งานโสตทัศนศึกษา
นายปฐวี มณีวรรณ
- งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์

ปรับปรุงเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานขึ้นตรงผู้อานวยการ
- งานสานักงานผู้อานวยการและงานสารบรรณ

นางสาวปรียานุช เชื้อกรุง
- งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรตั น์
- งานแผนงาน
นางสาวกาญจนา เชือ้ หอม
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวศิโรรัตน์ ศรีนุ่น
- งานสารสนเทศ
นายปฐวี มณีวรรณ
- งานควบคุมภายใน
นางสาวอารีย์ ขุนชิต
- งานโครงการพิเศษ
โครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิวพร ธรรมสร
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
นางสาวกาญจนา เชื้อหอม
โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา
นางสาวเนตรนพิศ มนัสศิลา
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นโยบายด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

3

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

4

หลักการทรงงาน 23 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. ระเบิดจากข้างใน
4. ทาตามลาดับขั้น
5. ภูมิสังคม
7. ไม่ติดตารา
8. ประหยัด เรียบง่าย
10. การมีส่วนร่วม
11. ประโยชน์ส่วนรวม
13. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
16. ขาดทุน คือ กาไร
17. การพึ่งพาตนเอง
19. เศรษฐกิจพอเพียง
20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
22. ความเพียร
23. รู้ รัก สามัคคี

3. แก้ปัญหาที่เล็กที่สุด
6. องค์รวม
9. ทาให้ง่าย
12. บริการรวมที่จุดเดียว
15. ปลูกป่าในใจคน
18. พออยู่พอกิน
21. ทางานอย่างมีความสุข

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
• มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคาขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
•

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคาขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว
เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

•

มีงานทา มีอาชีพ ข้อนี้มีคาขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทางานจนสาเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทางาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้

•

เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคาขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี
การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้าใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทางานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา”
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ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 6 ด้าน
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 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 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
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4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติจากโรคอุบัติใหม่ ภัยไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ 21
2. คนที่ช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
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 สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัด
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. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน
และรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
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3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานักรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของ
ประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
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แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาเป็นไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น สอดคล้ องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ /ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้ อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ /ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต สื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1.5 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่ตรงวุฒิตาม
สาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้
ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
กลยุทธ์
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2.4 สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2.5 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของพัฒนาประเทศ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจานวนบัณฑิตให้สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลวิจัย
และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
กลยุทธ์
3.1 เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ
3.6 ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการบริการเด็กพิการและด้อยโอกาส
ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนละนอกระบบโรงเรียน
กลยุทธ์
4.1 ประกันโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ คลอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่า งเท่าถึงและมี
ประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ /
ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้
เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
5.4 จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของผู้บริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอานาจลงไปสู่ภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นได้
กลยุทธ์
6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระบบส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
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6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
รองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบผลิต การสรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
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9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
1.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
2. ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณในความเป็นคน
7. ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาจีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
10. ปลูกฝั่งค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิ ภาพ ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป
โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ การผลิต เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
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3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบไป
ด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามรถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ ผู้เรียน สร้างความมั่นคง
และไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบ การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบัลดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร เกี่ ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมี
นโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัด การกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม
การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วมและการประสานงานสามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ
ขวัญและกาลังใจ สร้างภาสะจูงใจ แรงบัลดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างผลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา นาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคณุ ภาพ
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จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education, BBL, DLTV, DLIT
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญ 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 ด้านคานวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
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2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะอาชีพ และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน 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
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้รับการปรบปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education DLTV
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2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญสู่มาตรฐานสากล
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 วิชา โดยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพแลการมีงานทาในอนาคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกล ยาเสพติด
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 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 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 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 มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจาตาบล โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
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- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีกรวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมินผล การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมินผล การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนามาตรฐานตามมาตรฐานผู้ประเมิน
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
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2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูล
ข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV / DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นรากฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
สถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV / DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริการจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมกับการกระจายอานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล (Education Maps)
1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2

22

1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้น
การกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนด
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตาบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 80 ขอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
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- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งชาติผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนาผลการวิจัย ใช้พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมไทย 12 ประการ
ค่านิยมที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ค่านิยมที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์เพื่อส่วนร่วม
ค่านิยมที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ค่านิยมที่ 4 ใฝ่รู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ค่านิยมที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ค่านิยมที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ค่านิยมที่ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
ค่านิยมที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
ค่านิยมที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา ปฏิบัติตามพระราชดารัสฯ
ค่านิยมที่ 10 รู้จักดารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยมที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
ค่านิยมที่ 12 คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
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ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (3R/8C)
1. ทักษะการอ่าน
3. ทักษะคิดเลขเป็น
5. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
7. ทักษะด้านการร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
9. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. ทักษะการเปลี่ยนแปลง และปรับตัว

2. ทักษะเขียนได้
4. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
6. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
8. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
10. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยโรงเรียนได้นามากาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนพุทธจักรวิทยาเป็น โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สายสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 728/2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร (10500) ปัจจุบันมีเนื้อที่ 5 ไร่ 20 ตารางวา (เดิมมี 4 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ต่อมาพระราชวิสุทธิโมลี ยกที่ดินเพิ่มให้อีก 80 ตารางวา) โรงเรียนพุทธจักร
วิทยาเดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ก่อตั้งโดยพระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลาโพง ต่อมา ม.ล.ปิ่น มาลากุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสนั่น สุมิตร อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา จัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2506 จานวน 600,000 บาท สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 16
ห้องเรียน (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว เนื่องจากสภาพชารุดมาก) พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณ 700,000 บาท สร้างอาคารปุสสนาค 1 เป็นตึก 3 ชั้น พ.ศ. 2514 จัดตั้งมูลนิธิ
พุทธจักร เพื่อช่วยให้โรงเรียนมีความมั่นคง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ต่อมาได้ขยายโครงการช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางรัก และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนในเครือสายสัมพันธ์การศึกษา คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนพุทธจักร วิทยา โดยเหตุที่ทั้ง 3 โรงเรียนมีต้นกาเนิดจาก “โรงเรียน
วัดหัวลาโพง (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 โรงเรียนวัดหัวลาโพง (เดิม) ที่ถูกยุบไป และเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงนับได้ว่า โรงเรียนทั้งสามอยู่ในสายสัมพันธ์การศึกษาเดียวกัน
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ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 728/2 ถนนพระราม 4 (หลังวัดหัวลาโพง) แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ (ส่วนกลาง)
02-637-1178-80
โทรสาร
02-234-3744
โทรศัพท์ (ผู้อานวยการโรงเรียน)
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 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนประชารัฐในปี พ.ศ. 2559
และโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปี พ.ศ. 2561 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอนจานวน 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
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี นั ก เรี ย นทั้ ง สิ้ น 262 คน โดยแบ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ านวน 153 คน และ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จานวน 109 คน รวมทั้งสิ้น 262 คน ( ใช้ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 33 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร จานวน 2 คน ครู
ประจาการ จานวน 26 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 4 คน ( ใช้เงินงบประมาณ 1 คน ) ครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (ภาษาจีน) จานวน 1 คน ครูชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จานวน 1 คน ลูกจ้างประจา จานวน 6 คน และลูกจ้างชั่วคราว จานวน 2 คน (ใช้เงินงบประมาณ 1 คน)
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ตารางแสดงจานวนนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีการศึกษา 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561)
ชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

ชาย
23
21
25
69
14
9
18
41
110

จานวนนักเรียน
หญิง
30
24
30
84
21
22
25
68
152

รวม
53
45
55
153
35
31
43
109
262

ห้อง
2
2
2
6
2
2
2
6
12

ปัจจุบัน จานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งปีการศึกษา สืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่น้อยลง การปรับพื้นที่พักอาศัยของชุมชนเป็น สถานที่ห้างร้าน ธุ รกิจต่าง ๆ
นอกจากนี้เนื่องด้วยสภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีสภาพเป็นชุมชนแออัด อันเนื่องมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อการทางาน ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับ จ้างและอาศัยอยู่ในย่านชุมชนคลองเตย บ่อนไก่ และชุมชน 70 ไร่ จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทาให้เกิดการย้ายถิ่นฐานกลั บ
ภูมิลาเนาเดิม จึงเป็น อีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้จานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นย่านสถานศึกษา
สถานบันเทิง วัด และชุมชนแออัด ย่านคลองเตย บ่อนไก่ ชุมชน 70 ไร่ และชุมชนวัดหัวลาโพง ผู้ปกครองนั กเรียนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพรับจ้าง นักเรียนมีฐานะยากจน
และนักเรียนบางส่วนต้องออกจากโรงเรียน เนื่องจากต้องย้ายติดตามผู้ปกครองซึ่งย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลาเนาเดิม
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การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)
ผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้านจุดแข็ง พบว่า โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายการบริหารที่ชัดเจน จัดสภาพแวดล้อมที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ จั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ส่ งเสริมความรู้ คุณธรรม สุ ขภาพ พลานามัยตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน ครูและบุ คลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ อาคารสถานที่มีเพียงพอ แต่มีจุดอ่อนในเรื่อง ขาดครู ครูสาขาเฉพาะเชี่ยวชาญ ครูยังสอนไม่ตรงเอก และจานวนนักเรียนที่เข้าเรียนลดลงทุกปีและไม่สามารถ
คัดเลือกนักเรียนได้ ทาให้นักเรียนบางส่วนขาดความสนใจในการเรียนเท่าที่ควร ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
จากผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯในภาคเรียนที่ 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
2.83 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา2560 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2560 พบว่ามีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติทุกวิชาที่สอบต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านจุดแข็ง พบว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจ ที่อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาแล ะองค์กรเอกชนที่
เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบโรงเรียนที่นิยมให้บุตรหลานศึกษาในโรงเรียนเพราะใกล้บ้าน แต่มีจุดอ่อนในเรื่อง
คุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่งผู้ปกครองส่วนมากมีการศึกษาระดับปานกลางลงมาถึงต่า ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดเพื่อประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย มี
รายได้น้อย ไม่สามารถสนับสนุนในการระดมทรัพยากรของโรงเรียนได้เท่าที่ควร ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเนื่องจากต้องประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน ขาดความรู้ใน
การดูแลส่งเสริมนักเรียนในด้านการเรียน นักเรียนส่วนมากต้องทางานหารายได้นอกเวลาเรียนและในวันหยุดราชการ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน นอกจากนั้นการที่
โรงเรียนอยู่ในย่านแหล่งบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ทาให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมและครองตนไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2560 พบว่า ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 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
นาความรู้ที่ได้จากโรงเรียนไปต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในพบว่า โรงเรี ยนอยู่ในสภาพการรักษา
เสถียรภาพ (Stability Strategies) โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จึงใช้หลักการบริหารจัดการระบบคุณภาพด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มี
การวางแผนการทางานโดยปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปี มีการปฏิบัติตามแผน มีการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลจาเพาะ

อักษรย่อ
ตราประจาโรงเรียน

สิ่งที่เคารพบูชาในโรงเรียน

คติธรรม
ปรัชญาการศึกษา
ดอกไม้ประจาโรงเรียน
ธงประจาโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน

พ.จ.ว.
ธรรมจักร ประกอบด้วยซี่ล้อ 12 ซี่ และมีตะเกียงอยู่ตรงกลาง
- ธรรมจักร หมายถึง อริยสัจ 4 มรรค 8 เปรียบเสมือน ความก้าวหน้าของพระพุทธศาสนา
- ตะเกียง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา
- อนุสาวรีย์พระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค)
- ศาลพระภูมิโรงเรียน
- พระพุทธรูปประจาโรงเรียนชื่อ “พระพุทธนิมิตมหามงคล”
- ต้นโพธิ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย
อติโรจติ ปญฺญายฺ ความหมาย คือ ตนจะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญา
รักเรียน เพียรความดี มีกตัญญู รู้จักตน
ดอกบัวหลวง
ธง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยแถบสีสองแถบในแนวนอน โดย
สีเทาอยู่ด้านบน และสีเหลืองอยู่ด้านล่าง มีตราประจาโรงเรียนอยู่ตรงกลาง
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. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
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เป้าประสงค์
1. นักเรียนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมไทย 12 ประการ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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 เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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 และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒ นานั กเรี ย นให้ มีค วามรู้ ความเข้ า ใจในประวั ติ ศาสตร์ ไ ทย ยึดหลั กความสมานฉั น ท์ สามัคคี ปรองดอง เข้าใจบทบาทหน้ า ที่ พลเมื อง มีทัศนคติ เ ป็ น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
4. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ให้มีสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์
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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
ทักษะชีวิตเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดี
2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้ประพฤติตนตามจรรณยาบรรณครู มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดารงตนบนพื้นฐานความพอเพียง
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงาม ปลอดภัยจากอันตรายและสิ่งเสพติด
4. การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
นโยบายข้อที่ 1
1.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การดาเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน 5 ขั้นของระบบคือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2) การคัดกรองนักเรียน 3) การจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน 4) การพัฒนาส่งเสริมนักเรียน 5) การส่งต่อ
1.2 ประพฤติดี มีคุณธรรม คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร , ค่านิยมที่ดีงามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมไทย
1.3 ทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ และ ทักษะชีวิต คือ ความสามารถของนักเรียนในการดารงตนในโลกปัจจุบัน หรือทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
(3R8C) ได้แก่ 1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 2.การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 3.ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม 4.การทางานเป็นทีม 5.ทักษะในการ
สื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 6.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7.ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และ8.ความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย)
1.4 การเป็นพลเมืองที่ดี คือ รู้จักตนเอง รู้หน้าที่ มีประชาธิปไตย กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้นาหรือผู้ตามที่ดี มีจิตอาสาในการทาความดี
นโยบายข้อที่ 2
2.1 จรรณยาบรรณครู คือ ระเบียบ ข้อกาหนดด้านวิชาชีพให้บุคคลในวงการวิชาชีพครูปฏิบัติตาม มีจานวน 5 ด้าน 9 ข้อ คือ จรรณยาบรรณต่อตนเอง
ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม
2.2 ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ คือ 1) ความรู้ ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน (หลักสูตร,แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อ,เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้, การประเมินผลผู้เรียน) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในยุค 4.0 2) การพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างสม่าเสมอใน
รูปแบบต่าง ๆ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ, การพัฒนาครูทั้งระบบ, การเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จากความร่วมมือของ
โรงเรียนและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, TEPE Online, การเข้าร่วมการประชุม สัมมนากับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน, การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ,
การศึกษาต่อ,ฯลฯ)
2.3 ดารงตนบนพื้นฐานความพอเพียง คือ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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นโยบายข้อที่ 3
3.1 คุณภาพชีวิตที่ดี คือ
3.1.1 โรงเรียนน่าอยู่ (โรงเรียนสะอาด ปลอดภัยจากอันตรายและสิ่งเสพติด มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน)
3.1.2 นักเรียนมีความสุข อยากมาโรงเรียน (การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี และการจัดสิ่งอานวยความสะดวกภายในโรงเรียน)
3.1.3 การดารงชีวิตในโรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การแสดงพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
นโยบายข้อที่ 4
4.1 การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (การดาเนินงานตามระบบคุณภาพ P-D-C-A)
4.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบของบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
4.3 หลักธรรมาภิบาล
4.3.1 หลักนิติธรรม คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยคานึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม
4.3.2 หลักคุณธรรม คือ การยึดมั่นในความถูกต้องความดีงาม สานึกในหน้าที่ของตนเอง มี 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 ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
4.3.6 หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
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อัตลักษณ์
ลูกพุทธจักร เป็นผู้รักเรียน เพียรความดี มีกตัญญู รู้จักตน
เอกลักษณ์
“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประดุจลูก”
จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน ของผู้อานวยการ ปีการศึกษา 2560 – 2563
“รู้หน้าที่ มารยาทดี มีน้าใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
1. รู้หน้าที่ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. มารยาทดี คือ พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ต่อบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
3. มีน้าใจ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทรทุกข์สุขของผู้อื่น
4. รักษ์สิ่งแวดล้อม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องของโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
1. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในของสถานศึกษา
7. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

2. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
4. จุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
6. ศาสตร์พระราชา
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โครงการตามกลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา
5. โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
นโยบายการดาเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ด้วยโรงเรียนพุทธจักรวิทยาจะทาการล้อมรั้วโรงเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาใน
โรงเรียนอย่างครบวงจร โดยมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่าง ๆ และสกัดกั้น
ยาเสพติดไม่ให้ระบาดเข้ามาในโรงเรียน โรงเรียนพุทธจักรวิทยาจึงกาหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติดและอบายมุข
2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการดาเนินงาน 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด (คือ ป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง
บริหารจัดการ)
3. ดาเนินการตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ (4 ต้อง คือ โรงเรียนต้องมียุทธศาสตร์ มีแผนงาน มีระบบข้อมูล มีเครือข่าย 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่นักเรียนออก
จากโรงเรียน)
4. อานวยการ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
5. สร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติด (ยกย่องชมเชย เสนอผลงานเพื่อขอรับโล่หรือเกียรติบัตร)
6. ดาเนินการทางวินัยกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ระยะเวลาดาเนินการของแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
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ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของ ศธ. กับแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์ ของ ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศน์ ของ ร.ร. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดี และพลโลกที่มีคุณภาพ
พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของโรงเรียน 2562

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการหลัก

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

1. นักเรียนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ และทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
ค่านิยมไทย 12 ประการและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

2. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ค่านิยมไทย
และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร ค่านิยมไทย 12 ประการและมีทกั ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนานักเรียนให้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยึดมั่นค่านิยมไทย 12 ประการ
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
6. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และภูมทิ ัศน์
ในโรงเรียน

3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย
ยึดหลักความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง เข้าใจบทบาท
หน้าที่พลเมือง มีทัศนคติเป็น ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. พัฒนาครู และบุคลากร 4. ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการ
ทางการศึกษา
จัดการเรียนรู้ มีสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์
และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัด 5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
การศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมระบบ
6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
รองรับการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
การศึกษา
6. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ ทีร่ ม่ รื่น สะอาด
และภูมทิ ัศน์ในโรงเรียน
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

3. พัฒนาให้นกั เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์
ไทย ยึดหลักความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง เข้าใจ
บทบาทหน้าที่พลเมือง มีทัศนคติเป็น ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาด้านการ
จัดการเรียนรู้ ให้มีสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์
และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
และระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
6.ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
รองรับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมทิ ัศน์ในโรงเรียน

มาตรฐาน /
ตัวบ่งชี้
มฐ. 1
1.1 (1-6)
1.2 (1-4)
มฐ. 1
1.2 (1-4)

3. โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

มฐ. 2 2.4
มฐ. 3 3.1-3.5

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือ
ทางการศึกษา
5. โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการศึกษา
6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมทิ ัศน์ในโรงเรียน

มฐ. 2 2.1-2.6

มฐ. 2 2.6
มฐ. 3 3.2
มฐ. 2 2.5
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ข้อมูลค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีงบประมาณ 2562
O-NET ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ค่ารวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา
2560
44.58
17.05
28.09
27.02
29.19

ค่าเป้าหมายปี
2561 (0.5%)
44.80
17.14
28.23
27.16
29.33

O-NET ม.6
ปีการศึกษา
2560
45.29
17.60
25.49
32.45
23.75
28.92

ค่าเป้าหมายปี
2561 (0.5%)
45.52
17.69
25.62
32.61
23.99
29.09

GPA ม.1-ม.6
ปีการศึกษา 2560
2.55
2.54
2.72
2.75
3.52
2.84
3.39
2.21
2.84

ค่าเป้าหมายปี 2561
(1.2%)
2.58
2.57
2.75
2.78
3.56
2.87
3.43
2.24
2.87

.
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ส่วนที่ 3
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรยึดมั่นค่านิยมไทย 12 ประการ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
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
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งระบบ

ชื่อโครงการ
1. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
คุณภาพ
1
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

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

ชื่อโครงการ

2. พัฒนานักเรียนให้มี
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรมให้มี
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประสงค์
ตามหลักสูตรยึดมั่น
ค่านิยมไทย 12 ประการ
และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
คุณภาพ
1
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
อันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตร
กาหนด มีสุขภาวะทางกายและ
จิตสังคมที่ดี มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับ
และสามารถอยู่ร่วมบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย

3. พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ไทย ยึด
หลักความสมานฉันท์
สามัคคี ปรองดอง เข้าใจ
หน้าที่บทบาทพลเมือง มี
ทัศนคติเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
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กลยุทธ์ของโรงเรียน
4. ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้ให้มีสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์และมีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลและระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพรองรับการ
จัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการศึกษา
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิทัศน์ในโรงเรียน

ชื่อโครงการ
3. โครงการพัฒนาครู และ
บุคคลากรทางการศึกษา

มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
คุณภาพ
2, 3
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
เกณฑ์และมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ

ตัวชี้วัด
ครูและบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

4. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมความร่วมมือทาง
การศึกษา

2

เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ บนพืน้ ฐานการมี
ดีเลิศ
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. โครงการส่งเสริมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการศึกษา

2

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพรองรับ
การจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการศึกษา

6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิทัศน์ในโรงเรียน

3

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
จัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2562
ประมาณการรายรับ
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

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

ประมาณการรายรับ
2.3 ค่าจ้างครูและบุคลากร
(1) ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
จานวน 152 คน X 1,000 บาท
(2) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา
จานวน 152 คน X 1,000 บาท
2.4 ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
จานวน 234 คน X 270 บาท
2.5 ค่าทาวารสาร
จานวน 234 คน X 100 บาท
2.6 ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะม.1และม.4)
จานวน 75 คน X 80 บาท
3. เงินสนับสนุนอื่น ๆ
3.1 เงินสนับสนุนจากวัด (เงินรายได้)
3.2 เงินอุดหนุนเหลือจ่าย
3.3 เงินจากสพม.2

2. เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา (ประมาณการ 65 %)
694,780
2.1 ค่าคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐาน
85,400
- ภาคเรียนที่ 2 / 2561
(1) จานวน 133 คน X 400 บาท
53,200
(2) จานวน 18 คน X 100 บาท
1,800
4. โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา (งบประมาณจาก สพฐ.)
- ภาคเรียนที่ 1 / 2562
จานวน 152 คน X 200 บาท
30,400
2.2 ค่าจ้างครูต่างชาติ
จานวน 152 X 1,400 บาท
212,800
รวมรายรับทั้งสิ้น (ไม่รวมงบประมาณโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา)

จานวนเงิน
304,000
152,000
152,000
63,180
23,400
6,000
1,297,650
420,000
820,450
57,200
300,000

3,052,870

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2
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ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
ประเภทรายการจ่าย
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้า+ไฟฟ้า)
1.1 เงินอุดหนุน
1.2 เงินอุดหนุนเหลือจ่าย
1.3 งบเหลือจ่ายจากสพม.2
2. ค่าจัดการเรียนการสอน
2.1 ทุกกลุ่มบริหาร
2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(1) ลูกเสือ / 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. ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์
4. ค่าจ้างครูและบุคลากร
4.1 ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ (756,000 บาท)
4.2 ค่าจ้างบุคลากร (126,000 บาท )
5. ค่าจ้างครูต่างชาติ
6. ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
7. ค่าวารสารและคู่มือนักเรียน
8. พัฒนาอาคารสถานที่
9. พัฒนาบุคลากร
รวมรายจ่ายทัง้ สิ้น

รวม
รายจ่าย

เงินอุดหนุน

เงินรายได้

ประเภทเงิน
เงินอุดหนุนเหลือ
จ่าย

เงินอื่น ๆ

หมายเหตุ

985,000
527,800
400,000
57,200 (สพม.2)
532,640
320,000
212,640

85,400
882,000

85,400
304,000

305,250
63,180
29,400
100,000
70,000
3,052,870

212,800
63,180
29,400

1,060,440

694,780

158,000

420,000 (วัด)

92,450

100,000
70,000
820,450

477,200

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

รายละเอียดงบประมาณปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามกลุ่มบริหารของโรงเรียน
กลุ่มบริหาร
1.กลุ่มบริหารวิชาการ

เงินอุดหนุน
224,000

2.กลุ่มบริหารงานบุคคล

3,200

3.กลุ่มบริหารงบประมาณ

22,400

4.กลุ่มบริหารทั่วไป

32,000

งบกองกลาง

527,800

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินระดมทรัพยากร
1) 82,800
2) 43,200
1) 18,720
6,000
2) 39,840
1) 212,800
2) 304,000

1) 23,400
2) 63,180
85,400

เงินอุดหนุนเหลือจ่าย
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เงินอื่น ๆ

รวมเป็นเงิน
350,000
67,760

1) 400,000
2) 158,000
3) 92,450
4) 70,000
100,000

1) 420,000 (วัด)
2) 57,200 (สพม.2)

2,264,650

218,580

5.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ
6,400
28,080
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
หมายเหตุ
1. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แยกเป็น
1.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ แยกเป็น (1) ลูกเสือ / วิชาการและทัศนศึกษา ม.ต้น 82,800 บาท (2) ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.ปลาย 43,200 บาท
1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล แยกเป็น (1) ค่ายคุณธรรม 18,720 บาท (2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและระบบดูแลฯ 39,840 บาท
1.3 กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ งาน ICT 28,080 บาท
2. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) แยกเป็น
2.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6,000 บาท (ค่าบัตรนักเรียน)
2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แยกเป็น (1) ค่าจ้างครูต่างชาติ 212,810 บาท (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 304,000 บาท
2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป แยกเป็น (1) ค่าวารสาร 23,400 บาท (2) ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 63,180 บาท
2.4 กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ งานICT 85,400 บาท
3. เงินอุดหนุนเหลือจ่าย สมทบจ่ายดังนี้
3.1 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แยกเป็น (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
4. เงินสมทบอื่น ๆ กลุ่มบริหารงบประมาณ แยกเป็น (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร 420,000 บาท (2) ค่าสาธารณูปโภค 57,200 บาท
|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารฯ / งานฯ / กลุ่มสาระฯ
1. งานสานักงานบริหารวิชาการ
2. งานทะเบียนและวัดผล
3. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
4. งานนิเทศภายใน
5. งานวิจัยคุณภาพการศึกษา
6. งานห้องสมุด
7. งานแนะแนว
8. งานนิสิต/นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
16. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

เงินอุดหนุน
20,000
137,000
1,500
1,500
0
1,500
3,500
0
4,000
12,000
5,000
9,000
9,500
4,000
11,000
4,000
500
224,000

งบกองกลาง
-

งบประมาณ
งบกิจกรรม
เงินรายได้
พัฒนาผู้เรียน
43,200
82,800
126,000

เงินอุดหนุน
เหลือจ่าย
-

รวมเป็นเงิน
(บาท)

เงินอื่น ๆ
-

-

63,200
137,000
1,500
1,500
0
1,500
3,500
0
4,000
12,000
5,000
9,000
9,500
4,000
11,000
4,000
83,300
350,000

หมายเหตุ งบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน แยกเป็น กลุม่ บริหารงานวิชาการ แยกเป็น (1) ลูกเสือ/วิชาการและทัศนศึกษา ม.ต้น 82,800 บาท (2) ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.ปลาย 43,200 บาท

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารฯ / งานฯ /กลุ่มสาระฯ
1. งานสานักงานบริหารงานบุคคล
2. งานกิจการนักเรียน/งานหัวหน้าระดับ/
งานคณะสี
3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
4. งานบุคลากร
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

งบประมาณ
งบกิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน งบกองกลาง
เงินรายได้
พัฒนาผู้เรียน
เหลือจ่าย
3,200
-

รวมเป็นเงิน
(บาท)

เงินอื่น ๆ
-

3,200

-

-

48,560

-

-

-

48,560

-

-

10,000

-

-

-

10,000

3,200

-

58,560

6,000
6,000

-

-

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

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารฯ / งานฯ / กลุ่มสาระฯ
1. งานสานักงานบริหารงานงบประมาณ/
งานการเงิน – การบัญชี
2. งานตรวจสอบภายใน
3. งานพัสดุ
4. งานกองทุนสวัสดิการ
และบุคลากรทางการศึกษา
5. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

งบประมาณ
งบกิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน งบกองกลาง
เงินรายได้
พัฒนาผู้เรียน
เหลือจ่าย
2,500
527,800
516,800
720,450

รวมเป็นเงิน
(บาท)

เงินอื่น ๆ
477,200

2,244,750

1,000
16,900
-

-

-

-

-

-

1,000
16,900
-

2,000
22,400

527,800

-

516,800

720,450

477,200

2,000
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. เงินสมทบอื่น ๆ แยกเป็น (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร 420,000 บาท (2) ค่าสาธารณูปโภค 57,200 บาท

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารฯ / งานฯ / กลุ่มสาระฯ
1. งานสานักงานบริหารงานทั่วไป
2. งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
3. งานยานพาหนะ
4. งานโภชนาการ
5. งานอนามัย
6. งานโสตทัศนศึกษา
7. งานประชาสัมพันธ์
8. งานสัมพันธ์ชุมชน
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

เงินอุดหนุน
10,000
15,000
1,000
3,000
2,000
1,000
32,000

งบกองกลาง
-

งบประมาณ
งบกิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
พัฒนาผู้เรียน
เหลือจ่าย
100,000
63,180
23,400
86,580
100,000

รวมเป็นเงิน
(บาท)

เงินอื่น ๆ
-

110,000
15,000
1,000
66,180
2,000
24,400
218,580

หมายเหตุ
1. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) แยกเป็น (1) ค่าวารสาร 23,400 บาท (2) ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 63,180 บาท
2. เงินอุดหนุนเหลือจ่าย สมทบจ่ายดังนี้ งานอาคารสถานที่ 100,000 บาท

|แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารฯ/งานฯ/กลุ่มสาระฯ
1. งานสานักงานผู้อานวยการฯและงานสารบรรณ
2. งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งานแผนงาน
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
5. งานควบคุมภายใน
6. งานโครงการพิเศษ

เงินอุดหนุน
3,900
1,000
1,500
-

งบกองกลาง
-

งบประมาณ
งบกิจกรรม
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
พัฒนาผู้เรียน
เหลือจ่าย
28,080
85,400
-

รวมเป็นเงิน
(บาท)

เงินอื่น ๆ

3,900
113,480
1,000
1,500
- 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

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

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 1 มฐ.1 1. กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่ม
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

160,000 1. ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

1. พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน/

1.1 1.พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและผลการ

การสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ

(1-6) ทดสอบระดับชาติทกุ กลุ่มสาระฯ

สูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 1.2

1.2

2. ค่าเฉลี่ยผลการสอบ O – Net ชั้น ม.3/

(1-4)

ม.6 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.5

เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรียน /

2. กิจกรรมเสริมความรูค้ วามสามารถของ

ทุกกลุ่มสาระฯส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

การสอบ O-net ทุกกลุ่มสาระ

นักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

(การประกวด/แข่งขัน/การทัศนศึกษา/
ค่ายวิชาการ/ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน/เสริมความรู้)
3. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทกุ กลุ่มสาระฯ

ผู้รบั ผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของครูมีการผลิต/พัฒนา/
จัดหา/ ใช้สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้

4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

1. .มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หลักสูตรแกนกลาง
2. ร้อยละ 100 ของการจัดประชุม/อบรม/
สัมมนา/นิเทศการจัดการเรียนรู้

บริหาร
วิชาการ
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โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 1 มฐ.1 4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รบั ผิดชอบ

3.ทุกกลุ่มสาระฯจัดกิจกรรมเสริมความรู้

กลุ่ม

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ต่อ)

4.ครูทกุ คนมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

บริหาร

การสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ

(1-6) 5. นิเทศการสอน/สังเกตการจัดการเรียนรู้ตาม

1.ร้อยละ90ของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมPLC

วิชาการ

1.2 โครงการ PLC

ปรับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้

(1-4)

Active Learning

เป้าหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรียน /

2.ร้อยละ90ของนักเรียนที่ครูสอน

การสอบ O-net ทุกกลุ่มสาระ

แบบActive Learningมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน
6. การวัดและประเมินผลผู้เรียน

1.ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การทดสอบอื่นๆ

- กลางภาค

ธ.ค.61/ก.ค.62

และการสอบO-NET เป็นไปตามเป้าหมาย

- ปลายภาค

ก.พ.62 / ก.ย. 62

ที่กาหนด

- การสอบข้อสอบกลาง

ก.พ.62

- การสอบ Pre O-net ชั้น ม.3/O-NET

ม.ค. 62

7.งานซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ

ก.พ.-มี.ค.62

ร้อยละ95ของครูผู้สอนจัดสอนเสริม
เพิ่มเติมให้นักเรียน

8. กิจกรรมจัดทาหลักฐานผู้เรียน

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับหลักฐาน
เอกสารด้านการเรียน
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โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 1 มฐ.1 2. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

กลุ่มสาระ

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 1) กิจกรรมสุนทรภู่สู่ภาษาไทย

การสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ

(1-6) 2) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs

เป้าหมาย

1.2 3) กิจกรรมรักการอ่าน

2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

เพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรียน /

(1-4) 4) กิจกรรมหมอภาษาพัฒนานักเรียน

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

การสอบ O-net ทุกกลุ่มสาระ

ผู้รบั ผิดชอบ

17 - 21 มิ.ย. 62
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิท์ าง

การเรียนรู้

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1

ภาษาไทย

ที่มีปญ
ั หาอ่าน - เขียน
3. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์

กลุ่มสาระ

1) ท่องสูตรคูณ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิท์ าง

การเรียนรู้

2) สอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน

จันทร์ และ ศุกร์

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2

คณิตศาสตร์

3) ติว O-NET ม.3 และ ม.6

3 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62

4 ทาแบบเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ก่อน
หรือหลังเรียน

500 2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

5) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
4. กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระ

1) กิจกรรม Basic Science

18 - 19 พ.ค. 62

1,500 1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิท์ าง

การเรียนรู้

2) กิจกรรม Science camp

15 - 16 มิ.ย. 62

5,000 การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3

วิทยาศาสตร์

17 พ.ค. 62

1,500 2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

3) กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

55

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 1 มฐ.1 4. กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ (ต่อ)

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 4) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs และ

การสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ

(1-6) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

วิทยาศาสตร์

1.2 5) สอนเสริม

เป้าหมาย

(1-4) 5. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา

เพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรียน /

ศาสนาและวัฒนธรรม

การสอบ O-net ทุกกลุ่มสาระ

1) การสอนเสริมหลังเลิกเรียน

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

2) การติว O-NET ม.6

3 ธ.ค.61-31 ม.ค.62

400 การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3

3) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs และ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิท์ าง

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

4) การศาสนาและวัฒนธรรม

3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

4.1 วันสาคัญทางศาสนา

และวัฒนธรรมและนาไปใช้

- วันมาฆบูชา

18 ก.พ. 62

1,740 ในชีวติ ประจาวันได้ร้อยละ 100

- วันวิสาขบูชา

17 พ.ค. 62

1,740 4. นักเรียนที่เข้าสอบธรรมะศึกษาสอบผ่าน

5 มิ.ย. 62

1,550 ร้อยละ 40

4.2 พุทธมามกะ
4.3 การบรรพชาสามเณร
4.4 อาเซียน
5) การเรียนและสอบธรรมศึกษา

25 - 31 มี.ค. 62

300

8 ส.ค. 62

250

30 พ.ค.62-30 ก.ย. 62

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
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โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 1 มฐ.1 6. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 1) พัฒนาการทาแผนการจัดการเรียนรู้

การสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ

(1-6) และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.2 2) ฝึกการปฏิบตั ิในสถานการณ์จริง

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่ม

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิท์ าง

สาระการ

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3

เรียนรู้
สุขศึกษาฯ

(1-4) 3) กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านสุขศึกษา

เพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรียน /

4) กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาด้านสุขศึกษา

การสอบ O-net ทุกกลุ่มสาระ

7. กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

21 -23 ส.ค. 62
กลุ่ม

1) กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ภายในโรงเรียน
2) กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิเทศ

1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิท์ าง
24 -28 มิ.ย. 62

ภายในโรงเรียน
3) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs
4) กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มทักษะ

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3
1,000 2. จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน "0"

2) พัฒนาการทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning

ศิลปะ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62
กลุ่ม

และเทคโนโลยี
ข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา

เรียนรู้

ลดลง ร้อยละ 3

8. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการทา

สาระการ

สาระการ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิท์ าง

เรียนรู้

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2

การงาน
อาชีพฯ
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โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 1 มฐ.1 8. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพฯ (ต่อ)

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มสาระ

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 3) นาสื่อการเรียนรู้ที่ทนั สมัยมาใช้ในการ

การสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ

(1-6) จัดการเรียนรู้

การงาน

1.2 4) การสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อน

อาชีพฯ

เป้าหมาย

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

การเรียนรู้

(1-4) 9. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

เพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรียน /

1) ติว O - NET

การสอบ O-net ทุกกลุ่มสาระ

2) สอนเสริมหลังเลิกเรียน

กลุ่มสาระ
3 ธ.ค. 61-31 ม.ค. 62

การเรียนรู้

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1

ภาษาต่าง

1,000 2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

3) พัฒนาการทาแผนการจัดการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิท์ าง

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

ประเทศ

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5

4) จัดทาสื่อแนวใหม่
5) เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
เป้าหมาย
1. นักเรียนแสดงศักยภาพจาก

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นาง

10.1 กิจกรรมชุมนุม และจิตสาธารณะ

สร้อยนภา

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

1) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมต่างๆ

ตามความถนัดและความสนใจ

2) การจัดการเรียนรู้

2. นักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรม

3) การแสดงผลงานของชุมนุมต่างๆ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนแต่ละชุมนุม

จิตสาธารณะตามเกณฑ์ที่กาหนด

4) การปฏิบตั ิกิจกรรมจิตสาธารณะ

ม.ค. 62

สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามที่เรียนมา

5) ประเมินผลการเรียนรู้

ก.พ. 62

ได้อย่างเหมาะสม

6) สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม

พ.ค. 62, พ.ย. 62

ก.พ. 62 , ก.ย. 62

1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อนงค์รกั ษ์
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกาหนด
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โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

1 1 มฐ.1

กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

10.2 กิจกรรมรักษาดินแดน

1. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย

1.2

1) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด

และความรู้ทางทหาร

(1-4)

2) ฝึกภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบตั ิ

2. สร้างจิตสานึกในการเป็น

3) ฝึกภาคสนาม

พลเมืองดีในด้านจิตอาสา

4) พิธไี หว้ครู
5) กิจกรรม รด. จิตอาสา

ผู้รบั ผิดชอบ

นายปฐวี
พ.ค. - มิ.ย. 62
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

1.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาวิชาทหาร

มณีวรรณ

แต่ละชั้นปีสอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

ม.ค. - มี.ค. 62

2.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาวิชาทหารที่ทา

มิ.ย. 62

กิจกรรมจิตอาสาเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

(บาเพ็ญประโยชน์ในวันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ / กิจกรรมอื่น
ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกาหนด)
เป้าหมาย

มฐ.1

1. รู้ประวัติความเป็นมาของ

1.2

ลูกเสือไทยและปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง

(1-4)

2. สร้างเสริมระเบียบวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และการเป็น
ผู้นา / ผู้ตามในกระบวนการกลุ่ม

นาย

10.3 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
1) กิจกรรมวันสาคัญของลูกเสือ-เนตรนารี

1 ก.ค. 62

(1) กิจกรรมวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
(2) กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

500 1. ร้อยละ 85 ของลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู้

ฐาปนา

ความเข้าใจในประวัติกิจการลูกเสือไทย และ

นาค-

สามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง
22 พ.ย. 61

(ทาพิธใี นการเข้าค่ายพักแรม)

2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ของโรงเรียน สามารถแสดงออกตามบทบาท

3. สร้างจิตสานึกในการเป็น

2) กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

22 - 24 พ.ย. 61

พลเมืองดีในด้านจิตอาสา

3) กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

82,800 ผู้นานักเรียนได้อย่างเหมาะสม
3. ร้อยละ100 ของลูกเสือ - เนตรนารี

(บาเพ็ญประโยชน์ในวันสาคัญของชาติ

ที่ทากิจกรรมจิตอาสา เกิดความภาคภูมิใจ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ / อื่น ๆ)

ในตนเอง

ประสิทธิ-์
ศักดิ์
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โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

เป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

นางสาว

1 1 มฐ.1 11. งานแนะแนว

1. ส่งเสริมให้นกั เรียนพัฒนาตนเองใน

1.1 1) จัดกิจกรรมรวบรวมข้อมูลนักเรียน

ด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ

(2,6) เป็นรายบุคคล

งานแนะแนว

รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการ

1.2 2) จัดกิจกรรมสนเทศ

2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สามารถ

วางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้

(3-4) 3) จัดกิจกรรมให้คาปรึกษา

ตัดสินใจพิจารณาเลือกศึกษาต่อในระดับ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

2,500 1. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับบริการของ

อย่างมีประสิทธิภาพ มีนสิ ัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

4) จัดกิจกรรมจัดวางตัวบุคคล

ที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้ตรงตาม

มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการ

5) จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผล

ศักยภาพของตนเอง

เรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

6) พัฒนาการทาแผนการจัดการเรียนรู้ และ

3. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน

2. ส่งเสริมให้นกั เรียนรู้จักตนเองในทุก

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพได้

7) จัดกิจกรรมจัดบรรยากาศ นิทรรศการ

หลากหลาย มีเจตคติที่ดตี อ่ อาชีพสุจริต

ศึกษาดูงาน การแนะแนว ศึกษาต่อและอาชีพ

มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผน
เพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความ
ถนัดและสนใจ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง
รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทกั ษะชีวิตและ
สามารถปรับตัวดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นประโยชน์และมีความสุข

ผู้รบั ผิดชอบ

12 ธ.ค. 61- 9 ม.ค62

4. นักเรียนทุกคนสามารถสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง
มีความสุข

กาญจนา
ภิญโญ

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

60

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รบั ผิดชอบ

1 มฐ.1 1. กลุ่มบริหารวิชาการ

2. ส่งเสริมความสามารถในการ

1.1 1) การส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขัน

แสดงออกของนักเรียนทุกกลุ่ม

(1-6)

- ภายในโรงเรียน

สาระ

1.2

- ภายนอกโรงเรียน

เป้าหมาย

(1-4)

พัฒนานักเรียนให้มีทกั ษะและ

2. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ความสามารถสู่การแข่งขัน

1) ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อส่งแข่งขัน

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

2) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและมีผลการ

งบพัฒนา
แข่งขันผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
บุคลากร

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับ
ประสบการณ์ในการแข่งขัน

กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย

มฐ.1 3. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
1.1 1) กิจกรรมชุมนุม A - MATH
(1-6) 2) ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียน
1.2 3) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน
(3-4)

พ.ย. 61 - ก.พ. 62
1 - 13 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการ
กลุ่มสาระ
500 แข่งขันได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันกับ การเรียนรู้
คณิตศาสตร์

บุคคลภายนอกโรงเรียน
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โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

1 มฐ.1 4. กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์

2. ส่งเสริมความสามารถในการ

1.1 1) The Star Talent

แสดงออกของนักเรียน

(1-6) 2) เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

19 ก.ค. 62

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

มีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ในระดับชมเชย

1.2 ทักษะวิชาการ ภายนอกโรงเรียน
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

อย่างน้อย 1 รายการ

(1-2) 3) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

พัฒนานักเรียนให้มีทกั ษะและ

-

ภายนอกโรงเรียน

ความสามารถสู่การแข่งขัน

- มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

15 พ.ย. 61

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
- ตอบปัญหาประมงน้อมเกล้า

6 ก.ค. 62

- เพชรยอดมงกุฎ

17 ส.ค. 62

- โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

24 ส.ค. 62

มฐ.1 5. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา
1.1 และวัฒนธรรม
(1-6) 1. การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทั้งภายใน

-

1.2 และภายนอกโรงเรียน
(1-4)

- มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

1 - 30 พ.ย. 61

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีผลการ
แข่งขันขั้นต่าคือเหรียญทองแดง

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

62

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 มฐ.1 6. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา

2. ส่งเสริมความสามารถในการ

1.1 1) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

แสดงออกในการกีฬา มีสุขภาพ

(1-6)

- การแข่งขันกีฬาฟุตซอลพุทธจักรคัพ

22 - 31 ก.ค. 62

อย่างน้อย 1 กิจกรรม

แข็งแรงและมีความรูส้ ุขอนามัย

1.2

- การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอุ่นมณีคัพ

26 - 30 ส.ค. 62

2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

ที่ถูกต้อง

(1-4)

- การแข่งขันกีฬาคณะสี

เป้าหมาย

มฐ.3 2) ส่งการแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขศึกษา

1. เพื่อพัฒนานักเรียนเข้าสู่การ

3.1- 3) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก

แข่งขันในด้านกีฬา

3.5 4) กิจกรรมมวยไทย

2. เพื่อให้นักเรียนให้เวลาว่างให้

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

4 ธ.ค. 61
8 พ.ย. 61

7,500

โรงเรียนมีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดหรือได้รับรางวัลการแข่งขัน

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรูส้ ุข
ศึกษา
และพล
ศึกษา

อย่างน้อย 1 รายการ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

3. นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้

5) กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

อย่างน้อยคนละ 1 ชนิดกีฬา

เป็นประโยชน์หา่ งไกลอบายมุข
และยาเสพติด
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี
กิจกรรมหลัก

1

กลุ่มสาระ
การ
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก
มีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ในระดับทองแดง เรียนรู้
ศิลปะ

1 มฐ.1 7. กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

2. กิจกรรมการแสดงผลงานด้าน

1.1 1) คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน

ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

(1-6) ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์

ของนักเรียน

1.2 2) ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียน

เป้าหมาย

(1-4) 3) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

1 - 10 พ.ย. 61

พัฒนานักเรียนให้มีทกั ษะและ

มฐ.3 4) ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน

15 - 19 ก.ค. 62

ความสามารถสู่การแข่งขัน

3.1-3.5

และภายนอก

1 - 5 ต.ค. 61
1 ต.ค. - 1 พ.ย. 61

1,000
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โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รบั ผิดชอบ

เป้าหมาย

(1-4) 2) การจัดชุมนุมกิจกรรมประดิษฐ์สร้างสรรค์

พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้าน

มฐ.3 3) กิจกรรมประดิษฐ์จิตอาสา

ส.ค. 62

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรูก้ าร
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เรียนวิชา
งาน
การงานอาชีพมีชิ้นงาน / ผลงานที่แสดง
อาชีพและ
ทักษะงานอาชีพ มีความขยันอดทน มุ่งมั่น
เทคโนโลยี
การทางาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

การงานอาชีพ สามารถเข้าร่วมการ

3.1- 4) การทาโครงงานอาชีพ

ส.ค. 62

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เรียนวิชา

แข่งขันได้

3.5 5) การจัดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ

ก.ค. 62

6,000 การงานอาชีพรู้จักวางแผนการทางาน

กิจกรรมหลัก

1

1 มฐ.1 8. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ

2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน

1.1 และเทคโนโลยี

การงานอาชีพ

(1-6) 1) การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ
1.2 กลุ่มสาระฯ

6) การเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเพื่อส่ง

1

ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง รู้จักตอบแทนสังคม

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ

3. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

และเทคโนโลยี

มีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ในระดับเหรียญ
พ.ย. - ธ.ค. 61

1 มฐ.1 9. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

2. ส่งเสริมความสามารถในการ

1.1 1) จัดแข่งทักษะทางภาษา (ภายใน)

แสดงออกของนักเรียน

(1-6) 2) ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียน

เป้าหมาย

1.2 3) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภายนอก

พัฒนานักเรียนให้มีทกั ษะและ

(1-4) โรงเรียน

ความสามารถสู่การแข่งขัน

พ.ย. 61

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภายนอก /

7) เชิญวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพมาสอนนร.
กิจกรรมหลัก

พ.ย. 61 - ก.พ. 62

ม.ค. 62
ต.ค. - พ.ย. 61
พ.ย. 61

ทองแดง หรือผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
กลุ่มสาระ
1. นักเรียนร้อยละ 70 สนใจและเข้าร่วม
การ
เรียนรู้
แข่งขันทักษะภาษา
1,000
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก ภาษาต่าง
มีผลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ในระดับเหรียญ ประเทศ
ทองแดง หรือผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
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กิจกรรมหลัก
3. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

1

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มฐ.1 1. กลุ่มบริหารวิชาการ
1.1 1) พัฒนา/จัดหาสื่อที่ทันสมัย เพื่อสร้าง

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

1,500 ร้อยละ 100 ของครูมีสื่อ / นวัตกรรม และ

(1-6) แหล่งเรียนรูท้ ี่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้

การใช้แหล่งเรียนรูใ้ นการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย

มฐ.2 (ห้องสมุด)

กลุ่มสาระมีการพัฒนาสื่อ /

(2.5)

นวัตกรรม แหล่งเรียนรูท้ ี่เหมาะสม

มฐ.3 2. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ต่อการจัดการเรียนรู้

(3.2) 1) จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์เกีย่ วกับวิชาภาษาไทย พ.ย. 61 และ มิ.ย. 62
2) ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรูภ้ าษาไทยให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ

4,000 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการ กลุ่มสาระ
การ
ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
เรียนรู้
ภาษาไทย

3) ผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
3. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
1) การจัดป้ายนิเทศความรู้

1 - 30 พ.ย. 61

1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับความสะดวก

2) จัดซื้อเกม และวัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์

พ.ย. - ธ.ค. 61

ในการใช้ห้องศูนย์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์

3) ผลิต / พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้

ต.ค. 61 และ
มี.ค. - เม.ย. 62

4) ปรับปรุงห้องศูนย์คณิตศาสตร์ให้เหมาะกับ
การเรียนรู้

1 - 30 พ.ย. 61

4,000

2. ร้อยละ 100 ของครูมีสื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
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กิจกรรมหลัก

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

1

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มฐ.1 4. กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ครูและบุคลากรมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ กลุ่มสาระ

3. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

1.1 1) จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน

(ต่อ)

(1-6) 2) ผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย

มฐ.2

กลุ่มสาระมีการพัฒนาสื่อ /

(2.5) 5. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา

นวัตกรรม แหล่งเรียนรูท้ ี่เหมาะสม

มฐ.3 และวัฒนธรรม

ครูร้อยละ100 มีสื่อประกอบการ

ต่อการจัดการเรียนรู้

(3.2) 1) การจัดป้ายนิเทศ มุมความรู้ แหล่งเรียนรู้

จัดการเรียนรู้

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

4,000 การจัดการเรียนรูอ้ ย่างเพียงพอ และมี

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

ประสิทธิภาพ ในระดับ ดี

2) ผลิต / ซื้อ / พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ (เช่น

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

3,020

เอกสารประกอบการเรียน, PowerPoint)
6. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระ
มีสภาพดีพร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความ การเรียนรู้
สุขศึกษา
2,000 ต้องการของนักเรียน
และพล
ศึกษา

วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
2. จัดทาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

7. กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
1) สารวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ชารุด ขาดแคลน
2) ทาการจัดซื้อและจาทา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อความต้องการ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

ครูมีสื่อและอุปกรณ์การสอนเพียงพอ
1 - 10 พ.ค. 62

2,000

ร้อยละ 80

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้
ศิลปะ
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กิจกรรมหลัก
3. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

1

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มฐ.1 8. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
1.1 และเทคโนโลยี
(1-6) 1) ผลิต / พัฒนาสื่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

มฐ.2 2) การซ่อมบารุงห้องศูนย์และห้องปฏิบัติการ

กลุ่มสาระมีการพัฒนาสื่อ /

(2.5) อาหารให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี

นวัตกรรม แหล่งเรียนรูท้ ี่เหมาะสม

มฐ.3 3) การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ

ต่อการจัดการเรียนรู้

(3.2) อาหารเพิ่มเติม เช่น หม้อหุงข้าว

พ.ย. 61 - ก.พ. 62

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระ
การ
1. ร้อยละ 100 ครูการงานฯ มีสื่อการเรียนรู้ เรียนรูก้ าร
งาน
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
อาชีพและ
2. ห้องปฏิบัติการอาหารและห้องศูนย์
เทคโนโลยี
5,000 มีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพียงพอและใช้งานได้ดี

ฝาครอบอบความร้อน จาน ชาม ช้อนส้อม

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและครูกลุ่ม

กระทะเลฟล่อน หม้อ เป็นต้น

การงานอาชีพมีความพึงพอใจในการใช้
ห้องศูนย์ / ห้องปฏิบัติการอาหาร
ได้เรียนรูโ้ ดยการปฏิบัติจริง

9. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
1) จัดซื้ออุปกรณ์
2) จัดทาแบบฝึกทักษะทางภาษา
(ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)
3) จัดหาสื่อ / เกม (Kahoot)

1. ครูมีสื่อการเรียนรูท้ ี่ใช้ในการจัดการ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

2,000

เรียนรูร้ ้อยละ 80
2. นักเรียนทุกคนมีแบบฝึกทักษะ
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้
ภาษาต่าง
ประเทศ
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กิจกรรมหลัก
3. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

1

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มฐ.1 10. งานแนะแนว

อุปกรณ์และสื่อที่เหมาะสมตรงตาม

1.1 1) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานแนะแนว

ขอบข่ายของงานแนะแนวและเพียงพอ

(1-6) 2) จัดทาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เป้าหมาย

มฐ.2 3) จัดทาป้ายนิเทศ / มุมความรูด้ ้าน

เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

(2.5) การศึกษา อาชีพ สังคมส่วนตัว

เกี่ยวกับการแนะแนวด้านการศึกษา

มฐ.3

ด้านอาชีพ ด้านสังคมส่วนตัว

(3.2)

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

1,000

กับความต้องการของนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาว
กาญจนา
ภิญโย
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1. การส่งเสริมคุณลักษณะ

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 มฐ.1 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

1.2 1.1 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว

เป้าหมาย
นักเรียนปลอดภัยห่างไกล

(1-4) 1. วันต่อต้านยาเสพติด

สารเสพติดและอบายมุข

เรียนรู้สุขศึกษาฯ)

2. วันงดสูบบุหรี่โลก (ร่วมกับกลุ่มสาระการ

กลุ่มบริหาร
พ.ย.61 - ก.ย. 62

5,630

งานบุคคล
ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ

26 มิ.ย.62

ที่พงึ ประสงค์ ปลอดภัย ห่างไกล
ยาเสพติดและอบายมุข

3. เพชฌฆาตสิงห์อมควัน
4. ตรวจสารเสพติด
5. สายตรวจสีขาว
6. กีฬาต้านยาเสพติด (ร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ)
7. ห้องอุ่นใจ
8. MOU สถานศึกษาสีขาว
9. ห้องเรียนสีขาว

เป้าหมาย

1.2 คุณธรรมนาชีวิต

พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม

1. พุทธจักรวัยใสใส่ใจธรรมะ

จริยธรรม

2. ค่ายคุณธรรม
3. โรงเรียนคุณธรรม (ร่วมกับกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ)

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ย.61 - ก.ย. 62
ร้อยละ 90 ของนักเรียนแสดงออกถึง
14 มิ.ย.62

18,720 ความมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี
และปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม
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เป้าหมาย

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 มฐ.1 1.2 คุณธรรมนาชีวิต (ต่อ)

พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม

1.2 4. โครงการโรงเรียนสุจริต ( ร่วมกับกลุ่มสาระ

จริยธรรม (ต่อ)

(1-4) การเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พ.ย.61 - ก.ย. 62

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

1.3 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย

และผู้มีพระคุณ

ปลูกจิตสานึกในสิ่งที่ดีงาม

1. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ

แสดงออกถึงความเคารพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10

เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา

2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

9 ส.ค. 62

3,425 พระมหากษัตริย์ และผู้มีพระคุณ

พระมหากษัตริย์ และผู้มีพระคุณ

3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

4 ธ.ค. 62

3,215

4. กิจกรรมวันไหว้ครู

13 มิ.ย.62

2,015

26 ก.ค.62

3,215 ร้อยละ 90 ของนักเรียนแสดงออกถึง
ความเคารพ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา

เป้าหมาย

1.4 ระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน

ปลูกจิตสานึกให้นักเรียน

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ

13 พ.ค. 62

4,400 ร้อยละ 90 ของนักเรียน แสดงออกถึง

รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย

2. กิจกรรมพิธปี ระดับเข็มตราโรงเรียน

13 มิ.ย. 62

1,600 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบตั ิตนได้อย่าง

มีความเป็นประชาธิปไตย

3. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

30 ม.ค. 62

4. กิจกรรมส่งลูกสู่โลกกว้าง
5. คู่มือนักเรียน

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ.62
6 ก.พ. 62

500 เหมาะสม ภายใต้การปกครอง
5,840 ระบอบประชาธิปไตย
6,000
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เป้าหมาย

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 มฐ.1 1.4 ระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน (ต่อ)

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พ.ย.61 - ก.ย. 62

กลุ่มบริหาร

ปลูกจิตสานึกให้นักเรียน

1.2 6. เครือข่ายสายใยรัก (เครือข่ายต่างๆ บริการ

ร้อยละ 90 ของนักเรียน แสดงออกถึง

รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย

(1-4)

ความมีระเบียบวินัย ปฏิบตั ิตนได้อย่าง

มีความเป็นประชาธิปไตย

ตัดผมฟรี)
7. กิจกรรมพนักงานส่งเสริมความประพฤติ

เหมาะสม ภายใต้การปกครอง

(สายตรวจ พสน./พสน.รอรับ)

ระบอบประชาธิปไตย

8. ส่งลูกจบ ครบทุกคน (บันทึกการดูแล
ช่วยเหลือลูกรัก)
เป้าหมาย

1.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดูแลช่วยเหลือและ

(การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล/

คุ้มครองนักเรียนอย่าง

การคัดกรองนักเรียน / การแก้ปญ
ั หา /

ทั่วถึงและรอบด้าน

การส่งเสริมพัฒนา / การส่งต่อ)

10,000

1. เยี่ยมบ้านนักเรียน (กรณีปกติ/กรณีพเิ ศษ)

ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการดูแล

2. สานสัมพันธ์บา้ นและโรงเรียน

ช่วยเหลือ ป้องกันแก้ไขปัญหา

3. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

และส่งเสริม พัฒนา ทักษะในการ

(การสรรหา / การประชุม)

ดารงชีวติ อย่างรอบด้านตามศักยภาพ

4. Home room
5. เด็กดีศรีพทุ ธจักร

ผู้รบั ผิดชอบ

งานบุคคล
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เป้าหมาย

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 มฐ.1 1.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ต่อ)

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พ.ย.61 - ก.ย. 62

กลุ่มบริหาร

การดูแลช่วยเหลือและ

1.2 6. เรื่องเล่า...เร้าพลัง (PLC : ถอดบทเรียน

ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการดูแล

คุ้มครองนักเรียนอย่าง

(1-4) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ช่วยเหลือ ป้องกันแก้ไขปัญหา

ทั่วถึงและรอบด้าน

มฐ.3 7. การเสริมสร้างทักษะชีวติ และการคุ้มครอง

และส่งเสริม พัฒนา ทักษะในการ

2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

1

3.1-

นักเรียน (บูรณาการหน่วยงานภายใน

3.3

และภายนอกโรงเรียน)

1 มฐ.2 จัดหาสื่อ วัสดุสานักงาน

3,200

สื่อและวัสดุอุปกรณ์

2.5

เป้าหมาย

มฐ.3 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

มีวสั ดุ อุปกรณ์สานักงานใช้อย่าง

3.2

มีวสั ดุอุปกรณ์สานักงานใช้อย่างเพียงพอ

เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

1. จัดซื้อ/จัดหา วัสดุสานักงาน

ดารงชีวติ อย่างรอบด้านตามศักยภาพ
พ.ย.61 - ก.ย. 62

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบตั ิงานใน

2. ร้อยละ 90 ของผู้ปฏิบตั ิงานใน
สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ

งานบุคคล

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เป้าหมาย

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 มฐ.1 3. กิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

ส่งเสริมความสามารถในการ

1.1 อื่นๆ / งานอื่นๆ

แสดงออกของนักเรียนและ

(1-6)

การทางานเป็นทีม

1.2 แสดงออกของนักเรียน

3.1 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ

(1-4) (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ / สุขศึกษา /

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / กิจกรรมรักษา /
กิจกรรมลูกเสือ)
3.2 กิจกรรมสหวิทยาเขตหรือ รร. คู่พฒ
ั นา

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พ.ย.61 - ก.ย. 62

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
ใช้ตัวชี้วดั ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
งานต่างๆกาหนด
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1. กิจกรรมพัฒนาครูและ

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

3 2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มฐ.2 1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ต.ค.61 - ก.ย.62

งบพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลุ่มบริหาร

บุคลากร

2.1- 1.1 การพัฒนาครูก่อนปิด/เปิดภาคเรียน

บุคลากร

เป้าหมาย

2.6 1.2 การประชุมครูประจาเดือน/การนิเทศ

(70,000) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับ

มฐ.3 ภายใน/การประชุมกลุ่มสาระ, งานต่างๆ/

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

การพัฒนาสมรรถนะ และ

3.1- 1.3 การนิเทศการสอน/การสังเกตการสอน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

ทักษะการปฏิบตั ิงาน สามารถ

3.5 ตามกิจกรรม PLC ของทุกกลุ่มสาระฯ

อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

1.4 การแก้ปญ
ั หาและพัฒนาผู้เรียน(งานวิจัย)

และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ของกลุ่มสาระฯ/งานต่างๆ
1.5 การส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมประชุม/
สัมมนา/ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1.6 การพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ
(การศึกษาด้วยตนเองจากสื่ออิเลคทรอนิกส์/
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ/กิจกรรม PLC/
การศึกษาต่อ/การทาผลงานทางวิชาการ)

ผู้รับผิดชอบ

ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

งานบุคคล
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2. กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

3

2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มฐ.2 1.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

-

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลุ่มบริการ

2.1- เรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

วิชาการ

2.6 1.1 การส่งเสริมจัดทาวิจัยเพื่อการแก้ปญ
ั หา

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรครูได้

มฐ.3 1.2 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพครู

รับการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร

ครูสามารถจัดการเรียน

3.1-

แกนกลางฯ

การสอนได้ตรงตามหลักสูตร

3.5

2.ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียนรู้ได้เหมาะสมตรงตาม

และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตรแกนกลางฯ

ด้านการจัดการศึกษาและ

3.ร้อยละ 100 ของครูมีงานวิจัย

สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

ในชั้นเรียน

มีประสิทธิภาพ

4.ร้อยละ 100 ของบุคลากรครูได้
รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
และนาไปจัดการเรียนรู้

75

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. กิจกรรมพัฒนาครูและ

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

3

2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มฐ.2 1. PLC

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบพัฒนา ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระ

บุคลากร ภาษาไทย

การเรียนรู้

บุคลากรของทุกกลุ่ม

2.1- 2. Intensive English

สาระฯ/งาน

2.6 3. เข้าร่วมอบรมตามที่ได้รับมอบหมายและ

เข้าร่วมการพัฒนาครูและบุคลากร

เป้าหมาย

มฐ.3 ตามความสนใจทั้งภายในและภายนอก

ไม่ต่ากว่า 50 ชั่วโมง/1ปีการศึกษา

ครูมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

ภาษาไทย

3.1- 4. การแก้ปญ
ั หาและพัฒนาผู้เรียน
3.5 (วิจัยในชั้นเรียน)
1. เข้าร่วมอบรมและพัฒนาตามที่ได้รับ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

มอบหมายและตามความสนใจ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. PLC
3. Intensive English

งบพัฒนา 1. ครูในกลุ่มสาระฯมีชั่วโมง

กลุ่มสาระ

บุคลากร ของการอบรมและพัฒนาอย่างน้อย

การเรียนรู้

50 ชม./ปี
วันอังคาร
วันพุธ

4. ครุพฒ
ั นา

2. ครูร้อยละ 90 ที่รับการพัฒนา
มีความรู้ ความสามารถทาง
ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

5. การค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

6. การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

คณิตศาสตร์
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3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

3 2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มฐ.2 1. การพัฒนาครูและบุคลากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบพัฒนา 1. ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนา

กลุ่มสาระ

บุคลากร ความรู้ส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้าน

การเรียนรู้

ของทุกกลุ่มสาระฯ/งาน

2.1- ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เป้าหมาย

2.6 2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

วิชาชีพ อย่างน้อย 30 ชั่วโมง

มฐ.3 3. ส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ

/ภาคเรียน

3.1- (Intensive English)

2. ครูและบุคลากรมีการดาเนิน

3.5 4. ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ Online

การแก้ปญ
ั หาด้านการเรียนของ

ครูมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาศาสตร์

ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย

5. วิจัยในชั้นเรียน

ในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง
/ ภาคเรียน
ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ
เช่น - คุรุพฒ
ั นา
- ส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ
(Intensive English)
- PLC

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

งบพัฒนา 1. ครูร้อยละ100 ได้รับการพัฒนา

กลุ่มสาระ

บุคลากร 2. เข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย

การเรียนรู้

50 ชม./ปี และมีความรู้

สังคมศึกษา

ความสามารถทางวิชาชีพ

ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร

กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

3 2

มฐ.2

(ต่อ) - การประชุม,อบรม,สัมมนา

นโยบาย สพฐ.

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบายโรงเรียน

สอดคล้อง

ของทุกกลุ่มสาระฯ/งาน (ต่อ)

2.1-

เป้าหมาย

2.6

ครูมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

มฐ.3

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบOnline
เช่น DLIT

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. ครูร้อยละ 100 มีวจิ ัย

กลุ่มสาระ

ชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง/

การเรียนรู้

ในปีการศึกษา

สังคมศึกษา
ศาสนาและ

- วิจัยในชั้นเรียน/การแก้ปญ
ั หา

วัฒนธรรม

3.1- ในชั้นเรียน
3.5 1. เข้ารับการอบรมของทางที่โรงเรียนกาหนด

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

2. เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก

งบพัฒนา ครูเข้ารับการพัฒนาตนเอง
บุคลากร ทั้ง 4 รายการ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษาและ

3. ค้นคว้า และหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพ

พลศึกษา

ที่สอน
4. วิจัยในชั้นเรียน
1. PLC
2. Intensive English
3. เข้าร่วมอบรมตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามความสนใจทั้งภายในและภายนอก
4. การแก้ปญ
ั หาและพัฒนาผู้เรียน

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

งบพัฒนา ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระ

บุคลากร เข้าร่วมการพัฒนาครูและบุคลากร

การเรียนรู้

ไม่ต่ากว่า 50 ชั่วโมง/1ปีการศึกษา

ศิลปะ
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3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

3 2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มฐ.2 1.การศึกษาด้วยตนเองจาก You Tube

ของทุกกลุ่มสาระฯ/งาน (ต่อ)

2.1- สื่ออิเล็คทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต

เป้าหมาย

2.6 2. เข้ารับการอบรม Intensive English

ครูมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

งบพัฒนา 1. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระ

บุคลากร การงานอาชีพเข้ารับการอบรม

การเรียนรู้

ต่อเนื่องอย่างน้อย25 ชั่วโมง

การงานอาชีพ

Class จากครูต่างประเทศ

ต่อภาคเรียน เพื่อพัฒนาตนอง

และเทคโนโลยี

3.เข้ารับการอบรม/ประชุมตามที่

ให้เป็นครูมืออาชีพ

โรงเรียน/หน่วยงานภายนอกกาหนด

2. ร้อยละ 90 ของครูกลุ่มสาระฯ

4.การเข้าร่วมพัฒนาครูรูปแบบ

การงานอาชีพฯ สามารถจัด

ครบวงจร

ทุกวันพุธ

งบประมาณ

ทุกวันอังคาร

5. การเข้าร่วมกิจกรรม PLC
1.เข้ารับการอบรม/ประชุมตามที่โรงเรียน

จัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

/หน่วยงานภายนอกกาหนด
2. จัดอบรม Intensive English ให้ครู

ทุกวันพุธ

ในโรงเรียน
3. ศึกษาด้วยตนเองจาก You Tube
สื่ออิเล็คทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
งบพัฒนา ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระ

บุคลากร ภาษาต่างประเทศเข้ารับการ

การเรียนรู้

อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย
20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

ภาษาต่างประเทศ
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3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

3 2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มฐ.2 4. การเข้าร่วมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(ต่อ)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

กลุ่มสาระ

ทุกวันอังคาร

การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ของทุกกลุ่มสาระฯ/งาน (ต่อ)

2.1- 5. การเข้าร่วมกิจกรรม PLC

เป้าหมาย

2.6 6. จัดทาการแก้ปญ
ั หาในชั้นเรียน
/ วิจัยในชั้นเรียน

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

มฐ.2 กิจกรรมพัฒนาความรู้ผู้กากับ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

ครูมีความรู้ ความสามารถ

งบประมาณ

ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4. พัฒนาครูและบุคลากรด้าน

3 2

ลูกเสือ-เนตรนารี

2.1- ลูกเสือ-เนตรนารี

เป้าหมาย

2.4

งบพัฒนา ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร

กิจกรรมพัฒนา

บุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

ผู้เรียน

สามารถนาความรู้มาใช้ในการจัด

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีได้

ความรู้ทางลูกเสือในลาดับขั้น
ที่สูงขึ้น

อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.กิจกรรมพัฒนาครูแนะแนว

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

3 4

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มฐ.2 1. เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ทางโรงเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบพัฒนา 1. บุคลากรของงานแนะแนว

เป้าหมาย

2.1- จัดขึ้น

1. ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ

2.6 2. เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด

30 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ความรู้ด้านวิชาชีพตรงตาม

มฐ.3 และหน่วยงานภายนอก

2. จัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย

สาขาที่ปฏิบตั ิงาน

3.1- 3. ค้นคว้า และหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพ

1 เรื่อง/ภาคเรียน

2. นักเรียนได้รับการ

3.5 ที่สอนจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

แก้ไขปัญหา

เช่น Youtube , Google
4. ทาวิจัยในชั้นเรียน

บุคลากร ได้เข้ารับการพัฒนา อย่างน้อย

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

81

งานสานักงาน

6

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

4

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มฐ.2 งานประจาของกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม

เป้าหมาย

2.1- 1. กลุ่มบริหารงบประมาณ

1.ให้บริการและอานวยความ

2.6

1.1 งานการเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

หัวหน้างานใน
1.ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู
2,244,750 และ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ

สะดวกในการบริหารจัดการ

1.2 งานพัสดุและสินทรัพย์

16,900

ในการให้บริการต่างๆของโรงเรียน

ศึกษา

1.3 งานตรวจสอบภายใน

1,000

2. การบริหารจัดการของงาน

2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

1.4 งานกองทุนสวัสดิการครู

การบริหารจัดการและพัฒนา

1.5 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบการบริการให้มีคุณภาพ

1.6 งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ประหยัด รวดเร็ว คุ้มค่า

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

งบสวัสดิการ ต่างๆของทุกกลุ่มบริหาร

2,000

และงานในกลุ่มที่ขึ้นตรงกับ

งบสมาคมฯ ผู้อานวยการ มีความถูกต้อง

สัมฤทธิผ์ ล อยู่ในระดับคุณภาพ

2. กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับสานักงานผู้อานวยการ

หัวหน้างานใน

2.1 งานสารบรรณและสานักงานผู้อานวยการ

3,900

ดีเลิศ

2.2 งานแผนงาน

1,000

3. ร้อยละ 90 ในการนา

กับสานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

ผู้อานวยการ

2.3 งานประกันคุณภาพ
2.4 งานสารสนเทศ
2.5 งานควบคุมภายใน
2.6 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1,500
งบในโครงการที่6

การจัดการด้านงานสานักงาน
และการเรียนการสอนได้แก่
3.1 ระบบสารบรรณอิเล็ค

กลุ่มงานที่ขึ้นตรง
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งานสานักงาน (ต่อ)

6

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

4

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน

มฐ.2

กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.7 งานโครงการพิเศษ

เป้าหมาย

2.1-

(1) โครงการโรงเรียนประชารัฐ

1.ให้บริการและอานวยความ

2.6

(2) โรงเรียนคู่พฒ
ั นา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ทรอนิกส์ (My Office)
3.2 การส่งข่าวสาร/สื่อสาร
งบรร.คู่พัฒนา ผ่านGoogle Drive/Line

สะดวกในการบริหารจัดการ

- ค่ายคุณธรรม

ศึกษา

- การพัฒนาบุคลากร : การจัดการ

ห้องเรียนด้วยระบบเทคโนโลยี

2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

เรียนรู้แบบ Active Learning

สารสนเทศ

การบริหารจัดการและพัฒนา

- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทนั สมัยฯ

ระบบการบริการให้มีคุณภาพ
ประหยัด รวดเร็ว คุ้มค่า

กับสานักงาน
ผู้อานวยการ

3.4 การใช้ระบบQR Code
งบ

ในการประเมินผลการจัดการด้าน

- ประชุมสัญจร

พัฒนา

เอกสารการประชุมและการเรียน

- พัฒนาครูและบุคลากร

กลุ่มงานที่ขึ้นตรง

3.3 การบริหารจัดการ

(3) งานสหวิทยาเขต
- พัฒนานักเรียน

ผู้รบั ผิดชอบ

บุคลากร/ การสอน
งบสวัสดิการ

(ด้านวิชาการ/ด้านงบประมาณ/ด้านบุคลากรนักพัฒนา)

- กีฬาสหวิทยาเขต
- ศึกษาดูงานสหวิทยาเขต
3. กิจกรรมสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

งบของกลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

4. กิจกรรมสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

บริหารต่างๆ

บริหารต่างๆ

5. กิจกรรมสานักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
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งานสานักงาน (ต่อ)

6

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

4

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มฐ.2 6. กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจ

เป้าหมาย

2.1- ในการปฏิบตั ิงาน

1.ให้บริการและอานวยความ

2.6

สะดวกในการบริหารจัดการ

- งานจัดสวัสดิการโรงเรียน
(เงินกู้ ดอกเบี้ยต่า)
- งานวันครู วันปีใหม่

2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

- วันเกิดครูและบุคลากร

ระบบการบริการให้มีคุณภาพ
ประหยัด รวดเร็ว คุ้มค่า

งบประมาณ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

งบ
สวัสดิการ

ศึกษา
การบริหารจัดการและพัฒนา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รบั ผิดชอบ
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พัฒนาระบบ ICT เพือ่ การจัดการ 4,6
เรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการ
ศึกษา

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

4 มฐ.2 1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์
2.6 คอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุงรักษำ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 61 - ก.ย. 62

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

113,480 1.โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร

(ครุภณ
ั ฑ์)

เรียนรู้ที่เหมำะสมตำมบริบทของ

2. กิจกรรมระบบเครือข่ำย และกำรให้บริกำร

โรงเรียนในระดับ ดีเลิศ

2.1 กิจกรรมWeb Hosting

2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน สำมำรถใช้

2.2 กิจกรรมDomain Name

เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือ

2.3 กิจกรรมเครือข่ำย (WIFI)

ในกำรเรียนรู้ กำรนำเสนอผลงำน

3. กิจกรรมบริกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้

และสร้ำงสรรค์ผลงำนได้

และกำรประเมินผล ( กำรสอบออนไลน์ )

3.ร้อยละ 85 ของนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีควำมพึงพอใจในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำน ICT

ผู้รบั ผิดชอบ

ครูสมศักดิ์
สรงฤทธิรตั น์
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1. กิจกรรมจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้

5

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมทิ ัศน์ในโรงเรียน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

3 มฐ.2 (1) บริการอาคารสถานที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 61 – ก.ย. 62

2.5 และสิ่งอานวยความสะดวก

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

110,000 1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ผู้รบั ผิดชอบ

งาน

สิ่งอานวยความสะดวก และบริการต่างๆ

อาคาร

และสิ่งอานวยความสะดวก

เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ

สถานที่

ที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละ

มีความปลอดภัย ในระดับ ดีเลิศ

การปฏิบตั ิงาน

2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ ดี

เป้าหมาย

3. ร้อยละ 85 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนมีบรรยากาศ

17,000 มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์

(2) บริการยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์

สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวย

ทรัพยากรของโรงเรียน ทางานร่วมกันได้

ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

อย่างมีความสุข
(3) กิจกรรม Big Cleaning Day

งาน
ยานพาหนะ

เดือนละ 1 ครั้ง

กลุ่มบริหาร

ตลอดปีการศึกษา

ทั่วไป

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย

มฐ.1 1. บริการตรวจสุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุ

มิ.ย. 62

63,180 นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 85

และความปลอดภัยแก่นักเรียน

1.2 นักเรียนและบุคลากร

ที่ได้รับบริการสุขอนามัยตระหนัก

และบุคลากร

4

ถึงการดูและสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตนเอง

งานอนามัย
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2. กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย

5

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมทิ ัศน์ในโรงเรียน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

3 มฐ.1 2. บริการห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 61 - พ.ค. 62

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3,000 นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วย

และความปลอดภัยแก่นักเรียน

1.2

ได้รับการดูแลเบื้องต้น มีความพึงพอใจ

และบุคลากร (ต่อ)

4

ในระดับดีเลิศ

มฐ.2 3. จัดกิจกรรมอาหารสะอาดสุขภาพดี

พ.ย. 61 - มี.ค. 62

1,000

2.5 มีประโยชน์
3. สานสัมพันธ์บา้ น วัด

มฐ.2 1. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

และชุมชุน

2.1- (วารสารประชาสัมพันธ์, เอกสารความรู้,

ปลายภาคเรียน
ที่ 1 - 2

2.2 แผ่นพับ,เสียงตามสาย, Website โรงเรียน,

24,400

ร้อยละ 85 ของนักเรียนและบุคคลากร
ร้อยละ 100 ของนักเรียน/ผู้ปกครอง

งาน

ได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 100 ของนักเรียน/ บุคลากรให้

(การให้บริการ/ การร่วมกิจกรรมของชุมชน/

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชน

เครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน)

รอบโรงเรียน/วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. งานสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.พุทธจักรวิทยา

ต.ค. 61 – ก.ย. 62

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

ของโรงเรียน
ต.ค. 61 – ก.ย. 62

งานอนามัย

มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร

การสื่อสารทางสื่ออีเลคทรอนิกส์อื่นๆ)
2. ชุมชุนสัมพันธ์

ผู้รบั ผิดชอบ

ร้อยละ 85 ของศิษย์เก่าให้ความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์
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4. กิจกรรมอนุรกั ษ์พลังงาน

5

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ์ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคล้อง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมทิ ัศน์ในโรงเรียน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

3 มฐ.1 จัดการเรียนรูเ้ รือ่ งสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

งบจาก

งานอนุรกั ษ์

กิจกรรม 1.ร้อยละ 85 ของนักเรียนนาความรู้

พลังงานและ

ขวดทองคา เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานขยายผลสู่

สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

และสิ่งแวดล้อม

1.1

1.1 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้

1. รักษ์โลก

(1-3)

1.2 คาบอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย

1.2

1.3 สายตรวจพลังงาน

ครอบครัวและชุมชน

ตระหนักความสาคัญของพลังงาน

-1

1.4 ประหยัดน้า-ไฟฟ้า

2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนแสดงกิจกรรม

สิ่งแวดล้อม และแสดง

มฐ.2 1.5 ประกวดห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน

การดารงชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การดารงชีวติ ที่เป็นมิตรกับ

2.5

ได้อย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม

1.6 ประกวด Energy Mind Award

สิ่งแวดล้อมได้

1.7 ZERO Waste School

2. วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2.1 การคัดแยกขยะตามห้องเรียน

1. ร้อยละ85 ของนักเรียนสามารถ

เป้าหมาย

2.2 ขวดทองคา

สร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

นาเสนอผลงานสร้างสรรค์

2.3 ประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านการ

2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน ประพฤติตน

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป็นแบบอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม

- ป้าย/แผ่นพับอนุรักษ์พลังงาน

ขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชน

- ประกวดภาพถ่าย
- ประกวดชุด+หน้ากากรีไซเคิล
- ประกวดของเล่นจากสิ่งของเหลือใช้

ผู้รบั ผิดชอบ

คำสั่งโรงเรียนพุทธจักรวิทยำ
ที่ ๑๗๓ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
-------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๑ เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ ำ รำชกำรครู เ ป็ น คณะกรรมกำรด ำเนิ น งำน จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. นำงสำวจุฑำธิณี
๒. นำงรัตน์จำเรียง
๓. นำงสำวสุชำรัตน์

สิงหรัญ
เพชรแก้ว
มหำพรไพศำล

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองประธำนกรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร/งำนวัดผล/
รองประธำนกรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๔.นำงสร้อยนภำ
อนงค์รักษ์
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป/
รองประธำนกรรมกำร
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
๕. นำงสำวนันท์นภัส จำปำรัตน์
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
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกำรบัญชี
กรรมกำร
๑๕. นำงสุชีนันท์
ณ จันทร์
หัวหน้ำงำนโภชนำกำร
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวกำญจนำ ภิญโย
หัวหน้ำงำนแนะแนว
กรรมกำร
๑๗. นำงศรีสุดำ
แทรกสุข
หัวหน้ำงำนอนำมัย
กรรมกำร

๑๘. นำงสำวศิวพร
๑๙. นำงสำวเนตรนพิศ
๒๐. นำงสำวปรียำนุช
๒๑. นำยปฐวี
๒๒. นำงสำวกำญจนำ
๒๓. นำงสำวศิโรรัตน์
๒๔. นำยพงศกร

ธรรมสร
มนัสศิลำ
เชื้อกรุง
มณีวรรณ
เชื้อหอม
ศรีนุ่น
อดุลพิทยำภรณ์

หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษอนุรักษ์พลังงำน
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนโครงกำรโรงเรียนคู่พัฒนำ
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนสำนักงำนผู้อำนวยกำรและงำนสำรบรรณ
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ / โสตทัศนูปกรณ์
กรรมกำร
หัวหน้ำงำนแผนงำน/โรงเรียนประชำรัฐ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ขอให้ครูที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้งำนในหน้ำที่
รับผิดชอบประสบผลสำเร็จตำมที่มุ่งหวังและบังเกิดผลดีกับทำงรำชกำรสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

