แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2563
งานแผนงาน โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2563 ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เห็นว่า โครงการ / งาน / กิจกรรม เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภารกิจหลักและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบประกันคุณภาพของ สพฐ. และยังสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของ
โรงเรียน จึงพิ จารณาเห็ นชอบให้ โรงเรียนดำเนิ นงานตามโครงการในแผนปฏิบั ติก ารประจำปี งบประมาณ 2563 ทั้ ง 6
โครงการ 16 กิจกรรมหลัก และ 252 กิจกรรมย่อย รวมทั้งเห็นชอบในการใช้งบประมาณตามที่เสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนต่อไป
(นางพัชรา ทิพยทัศน์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

คำนำ
แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นับตั้งแต่ กลุ่ม
บริหารทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้างานแผนงาน และที่สำคัญคือจาก
การมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครู ที่ได้เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ และร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการที่จะพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศ
การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนนั่น โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒ นาโดยการจัดโครงการและกิจกรรม ที่ตอบสนอง
นโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวกับการศึกษา นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 โดยใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐานเป็นตัวเที ย บเคียง ซึ่งแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆในแผนปฏิบัติการประจำปีฉบับนี้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
คณะผู้จัดทำหวังว่า แผนปฏิบัติการฉบับนี้สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมแก่ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปปฏิบัติและติดตามการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป

(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

สารบัญ
หน้า
คำนำ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
นโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- หลักการทรงงาน 23 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
- พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
- ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้าน
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
- นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
- วิสัยทัศน์ นโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
- ค่านิยมไทย 12 ประการ
- ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (3R/8C)
- มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- ประวัติโรงเรียน
- ข้อมูลทั่วไป
- การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)
- ข้อมูลจำเพาะ

1
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5
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25
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของนโยบายโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- เป้าประสงค์
- จุดเน้น (ปีการศึกษา 2561 – 2563)
- กลยุทธ์
- นโยบายโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- อัตลักษณ์
- เอกลักษณ์
- จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน ของผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560 – 2563
- ความสอดคล้องของโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
- โครงการตามกลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- ระยะเวลาดำเนินการของแผนปฏิบัติการ
- ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของ ศธ. กับแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563
- ข้อมูลค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
- กลยุทธ์ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
- กรอบแผนกลยุทธ์
- ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2563
- ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
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สารบัญ (ต่อ)
- รายละเอียดงบประมาณปี 2563 ที่ได้รับการจัดสรรจำแนกตามกลุ่มบริหารของโรงเรียน
- กลุ่มบริหารวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงบประมาณ
- กลุ่มบริหารทั่วไป
- กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ
โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน
โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
งบพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางพัชรา ทิพยทัศน์

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นางสาวกัลยา นิติกาล

นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

1

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
นายกฤชวัชร์ กัลล์ประวิทธ์
สมาคมศิษย์เก่าฯ
นายสมศักดิ์ ขจรจิตนนท์

กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
- งานสานักงานบริหารวิชาการ
นางช่อเอือ้ ง ขุนทน
- งานทะเบียน-วัดผล
นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
- งานนิเทศภายใน
นางช่อเอือ้ ง ขุนทน
- งานห้องสมุด
นางสาวปรียานุช เชือ้ กรุง
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไทย
นางสาวพิมพ์ดรุณ มีผล
คณิตฯ
นางช่อเอือ้ ง ขุนทน
วิทย์ฯ
นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
สังคมฯ นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
สุขศึกษาฯ นายทวีศิลป์ ศรีอกั ษร
ศิลปะ
นายพลเทพ ดารงตระกูลกิจ
การงานฯ นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล
ตปท.
นางสร้อยนภา อนงค์รกั ษ์
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสร้อยนภา อนงค์รกั ษ์
- งานแนะแนว
นางสาวกาญจนา ภิญโย
- งานนิสิต/นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล

กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล
- งานสานักงานบริหารงบประมาณ
นายฐาปนา นาคประสิทธิศักดิ์
- งานการเงิน–การบัญชี
นางสาวพรรณริกา คงเจริญ
- งานพัสดุ
นางสมศรี ชุตชิ ัยวิวัฒน์กุล
- งานกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากร
นางสาวอารีย์ ขุนชิต
- งานตรวจสอบภายใน
นางสาวศิโรรัตน์ ศรีนุ่น

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
- งานสานักงานบริหารงานบุคคล
นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
- งานกิจการนักเรียน
นายทวีศิลป์ ศรีอกั ษร
นายพลเทพ ดารงตระกูลกิจ
นายปฐวี มณีวรรณ
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวกาญจนา ภิญโย
- งานบุคลากร
นางสาวอารีย์ ขุนชิต
- งานหัวหน้าระดับ
ม.ต้น นางสาวอารีย์ ขุนชิต
ม.ปลาย นางสาวศิโรรัตน์ ศรีนุ่น
- งานคณะสี
สีส้ม นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์
สีน้าเงิน นางสาวกาญจนา เชื้อหอม

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
- งานสานักงานบริหารทั่วไป
นายปฐวี มณีวรรณ
- งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
- งานยานพาหนะ
นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์
- งานโภชนาการ
นางสุชนี ันท์ ณ จันทร์
- งานอนามัย
นางสาวพิมพ์ดรุณ มีผล
- งานโสตทัศนศึกษา
นายปฐวี มณีวรรณ
- งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์

ปรับปรุงเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

งานขึ้นตรงผู้อานวยการ
- งานสานักงานผู้อานวยการและงานสารบรรณ

นางสาวปรียานุช เชื้อกรุง
- งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

นางสาวศิวพร ธรรมสร
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
นางสาวกาญจนา เชื้อหอม
โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา
นางสาวเนตรนพิศ มนัสศิลา
งานสหวิทยาเขต
นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
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นโยบายด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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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
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
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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
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
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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 และความต้องการกาลัง แรงงานของ
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 สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ 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 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิ ชาชีพ 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
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
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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

|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 3

12

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
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)
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วิสัยทัศน์ นโยบาย มาตรการและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
นโยบาย (6ข้อ)
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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มาตรการและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน
ที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
ด้านการจัด
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญา
การศึกษา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะเพื่อความ
อันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
มั่นคงของ
2. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
มนุษย์และ
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ของชาติ
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม
1.2 พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อ
ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและ
ความมั่นคงของประเทศ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินและภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
2. มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
3. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
4. มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้รับคาปรึกษาชี้แนะ
และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
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มาตรการและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน
ที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็น 1. ดาเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ
ด้านการจัด เลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การ
การศึกษา จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) การ
เพื่อเพิ่ม ของประเทศ
เรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา ( Science Technology
ความสามารถ
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครู
ในการแข่งขัน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital
ของประเทศ
Learning Platform)
2. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุข
พลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
3. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคล ากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
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มาตรการและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน
ที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็น 6. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
ด้านการจัด เลิ ศด้านวิช าการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่ สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้น
การศึกษา จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเพิ่ม ของประเทศ (ต่อ)
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ
(ต่อ)
3
3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
ด้านการ
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
พัฒนาและ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
สร้างเสริม 3.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ศักยภาพของ
2.1 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
ทรัพยากร
Learning)
มนุษย์
2.2 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS)
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มาตรการและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน
ที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
3.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ด้านการ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
พัฒนาและ
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
สร้างเสริม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ศักยภาพของ
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
ทรัพยากร
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
มนุษย์
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(ต่อ)
2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นา ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออก
กาลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความ
สนใจของตนเอง
2.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม(Social and Emotional Learning :
SEL)
2.6 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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มาตรการและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน
ที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
3.3 นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
3. การใช้เทคโนโลยี
ด้านการพัฒนา สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 3.1.ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
และสร้างเสริม
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
ศักยภาพของ
3.2 จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform)เพื่อตอบสนองต่อการ
ทรัพยากร
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มนุษย์
3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
(ต่อ)
ดิจิทัล
3.4 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาครู
4.1 พัฒนาครูในรูปแบบโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community
: SLC)
4.2 พัฒนาครูด้านทักษะการสอนด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 และภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
4.3 การออกแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
4.4 ทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
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มาตรการและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน
ที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4
4.1 สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองระดั บ ท้ อ งถิ่ น 1. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนวางแผนการจัด
ด้านการสร้าง ภาคเอกชน หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึ กษาให้ การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
โอกาสในการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
เข้าถึงบริการ
จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การศึกษาที่มี
3. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน บริหารจัดการ
คุณภาพ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐาน 4.2 การยกระดั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก ระดั บ และทุ ก 1. บริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เช่น
และการลด ประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากร
ความเหลื่อม
ทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้าน
ล้าทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technologyเป็นต้น การกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
การศึกษา
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา
เป็นสาคัญ
2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
4.3 จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย น ทุ ก กลุ่ ม และ 1. จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนการใช้งบประมาณ นิเทศติดตามการใช้จ่ายให้โปร่งใสและมี
สถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
ประสิทธิภาพ
2. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
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มาตรการและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน
ที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4
4 . 4 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ( Digital 1. พัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล(Digital Pedagogy) สาหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ด้านการสร้าง Technology) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาสในการ ผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา
เข้าถึงบริการ
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน
และการลด
ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
(ต่อ)
5
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 1. สร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ด้านการจัด กับสิ่งแวดล้อมบทนา
2. บูรณาการหลักสูตรเพื่อนาสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
การศึกษาเพื่อ
3. การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน : ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ การนาขยะมาใช้
พัฒนาคุณภาพ
ประโยชน์
ชีวิตที่เป็นมิตร
4. จัดทานโยบาย จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กับสิ่งแวดล้อม
บทนา
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มาตรการและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน
ที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6
6.1 ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระใน 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระ
ด้านการ การบริหารจัดการศึกษา
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
ปรับสมดุล
งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ตามบริบทของ
และพัฒนา
โรงเรียน
ระบบการ
2. สถานศึกษา สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม
บริหารจัด
สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
การศึกษา
3. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการร่วมพัฒนาการศึกษาและการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6.2 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 1. ใช้ระบบงานสารบรรณดิจิตัล (My office)
และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ มาให้บริการแก่
และเกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยงานทุกระดับ
3. รณรงค์และเสริมสร้างการใช้ paperless ของแต่ละฝ่ายงานในโรงเรียน
4. จัดเก็บสาเนาหนังสือออกด้วยสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ (สแกน) แทนการถ่ายสาเนา
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กลยุทธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4
จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล
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
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ค่านิยมที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
ค่านิยมที่ 12 คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
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
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยโรงเรียนได้นามากาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
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
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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

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
ต่อมาได้ขยายโครงการช่วยเหลือมอบทุน การศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางรัก 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

|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 3

29

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 9 ห้องเรียน
ตามแผนการจัดชั้นเรียน ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนทั่วไป-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียนจีน-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการ
เรียนจีน – ทั่วไป และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (2-2-2) โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จัดแผนการเรียนแบ่งออกเป็น 4 แผน คือ 1) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2) แผนการเรียนอังกฤษ-คณิต และ 3) แผนการเรียนทั่วไป
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี นั ก เรี ย นทั้ ง สิ้ น 228 คน โดยแบ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ านวน 160 คน และ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จานวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน ( ใช้ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 26 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร จานวน 2 คน
ครูประจาการ จานวน 22 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 3 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)

|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 3

30

ตารางแสดงจานวนนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีการศึกษา 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
ชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

ชาย
29
25
26
80
5
9
7
21
101

จานวนนักเรียน
หญิง
29
27
24
80
10
17
20
47
127

รวม
58
52
50
160
15
26
27
68
228

ห้อง
2
2
2
6
1
1
1
3
9

ปัจจุบัน จานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งปีการศึกษา สืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่น้อยลง การปรับพื้นที่พักอาศัยของชุมชนเป็น สถานที่ห้างร้าน ธุรกิจต่าง ๆ
นอกจากนี้เนื่องด้วยสภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีสภาพเป็นชุมชนแออัด อันเนื่องมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อการทางาน ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับ จ้างและอาศัยอยู่ในย่า นชุมชนคลองเตย บ่อนไก่ และชุมชน 70 ไร่ จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทาให้เกิดการย้ายถิ่นฐานกลั บ
ภูมิลาเนาเดิม จึงเป็น อีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้จานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นย่านสถานศึกษา
สถานบันเทิง วัด และชุมชนแออัด ย่านคลองเตย บ่อนไก่ ชุมชน 70 ไร่ และชุมชนวัดหัวลาโพง ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 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 ครูและบุคลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ อาคารสถานที่มีเพียงพอ แต่มีจุดอ่อนในเรื่อง ขาดครู ครูสาขาเฉพาะเชี่ยวชาญ ครูยังสอนไม่ตรงเอก และจานวนนักเรียนที่เข้าเรียนลดลงทุกปีและไม่สามารถ
คัดเลือกนักเรียนได้ ทาให้นักเรียนบางส่วนขาดความสนใจในการเรียนเท่าที่ควร ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
จากผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ มสาระฯในภาคเรียนที่ 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
2.87 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา2561 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติทุกวิชาที่สอบต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านจุดแข็ง พบว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจ ที่อยู่ใกล้แ หล่งเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่
เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบโรงเรียนที่นิยมให้บุตรหลานศึกษาในโรงเรียนเพราะใกล้บ้าน แต่มีจุดอ่อนในเรื่อง
คุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่งผู้ปกครองส่วนมากมีการศึกษาระดับปานกลางลงมาถึงต่า ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดเพื่อประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย มี
รายได้น้อย ไม่สามารถสนับสนุนในการระดมทรัพยากรของโรงเรียนได้เท่าที่ควร ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเนื่องจากต้องประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน ขาดความรู้ใน
การดูแลส่งเสริมนักเรียนในด้านการเรียน นักเรียนส่วนมากต้องทางานหารายได้นอกเวลาเรียนและในวันหยุดราชการ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน นอกจากนั้นการที่
โรงเรียนอยู่ในย่านแหล่งบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ทาให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมและครองตนไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2561 พบว่า ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญร้อยละ 43.42
และศึกษาต่อสายอาชีพร้อยละ 30.26 และประกอบอาชีพ ร้อยละ 26.32 ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ
77.50 ประกอบอาชีพร้อยละ 22.50 จากการสอบถามความต้องการในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปี พ.ศ. 2561 พบว่า ร้อยละ 85.00 ของนักเรียนมีความต้องการ
นาความรู้ที่ได้จากโรงเรียนไปต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในพบว่า โรงเรียนอยู่ในสภาพการรักษา
เสถียรภาพ (Stability Strategies) โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จึงใช้หลักการบริหารจัดการระบบคุณภาพด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มี
การวางแผนการทางานโดยปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปี มีการปฏิบัติตามแผน มีการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบ บนาผลการ
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 2563
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 และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตระหนักในการมีบทบาทต่อต้านการทุจริต
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 และประพฤติตนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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 เป็ 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 และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดหลักความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดอง เข้าใจบทบาทหน้าที่พลเมือง มีทัศนคติเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
4. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ให้มีสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ และมี ความก้าวหน้าทางวิ ชาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
นโยบายโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
1. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่มให้เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรม มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
มีทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ และสามารถใช้ทักษะชีวิตเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดี
2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้ประพฤติตนตามจรรณยาบรรณครู มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดารงตนบนพื้นฐานความพอเพียง
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงาม ปลอดภัยจากอันตรายและสิ่งเสพติด
4. การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
นโยบายข้อที่ 1
1.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การดาเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน 5 ขั้นของระบบคือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2) การคัดกรองนักเรียน 3) การจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน 4) การพัฒนาส่งเสริมนักเรียน 5) การส่งต่อ
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1.2 ประพฤติดี มีคุณธรรม คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร , ค่านิยมที่ดีงาม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมไทย , การต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ
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 และ 8. ความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย)
1.4 การเป็นพลเมืองที่ดี คือ รู้จักตนเอง รู้หน้าที่ มีประชาธิปไตย กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้นาหรือผู้ตามที่ดี มีจิตอาสาในการทาความดี และ
ประพฤติตนในการต่อต้านการทุจริต
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 ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและการปฏิบัติงาน (หลักสูตร, แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อ,
เทคนิคการจัดการเรียนรู้, การประเมินผลผู้เรียน) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การจัดการศึกษาในยุค 4.0, การใช้ Coding, ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน, หลักสูตรเพศวิถีศึกษา, หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2) การพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างสม่าเสมอในรูปแบบต่าง ๆ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ, การพัฒนาครูทั้งระบบ, การเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จากความร่วมมือของโรงเรียนและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, TEPE
Online, การเข้าร่วมการประชุม สัมมนากับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน, การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ, การศึกษาต่อ,ฯลฯ)
2.3 ดารงตนบนพื้นฐานความพอเพียง คือ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
นโยบายข้อที่ 3
3.1 คุณภาพชีวิตที่ดี คือ
3.1.1 โรงเรียนน่าอยู่ (โรงเรียนสะอาด ปลอดภัยจากอันตรายและสิ่งเสพติด มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน)
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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
อัตลักษณ์
ลูกพุทธจักร เป็นผู้รักเรียน เพียรความดี มีกตัญญู รู้จักตน
เอกลักษณ์
“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประดุจลูก”
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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 2563
1. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในของสถานศึกษา
7. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

2. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
4. จุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
6. ศาสตร์พระราชา

โครงการตามกลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา
5. โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
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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 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
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ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของ ศธ. กับแผนปฏิบัติการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจาปีงบประมาณ 2563
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 2563
O-NET ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ค่ารวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา
2561
51.94
25.36
33.53
25.32
34.04

O-NET ม.6

ค่าเป้าหมายปี
2562 (0.5%)
52.20
25.49
33.70

25.44
34.21

ปีการศึกษา
2561
42.89
23.75
27.74
31.78
26.22
30.48

ค่าเป้าหมายปี
2562 (0.5%)
43.10
23.87
27.88
31.94
26.35
30.63

GPA ม.1-ม.6
ปีการศึกษา 2561
2.32
2.60
2.60
2.81
3.81
2.88
3.47
2.09
2.82

ค่าเป้าหมายปี 2562
(1.2%)
2.35
2.63
2.63
2.84
3.86
2.91
3.51
2.12
2.85

.
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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
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
(SLC)
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

4. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมความร่วมมือทาง
การศึกษา

2

เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ บนพืน้ ฐานการมี
ดีเลิศ
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. โครงการส่งเสริมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรูแ้ ละการบริหาร
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 2563
ประมาณการรายรับ
1. เงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
- ม.ต้น 145 คน x 3,500 บาท
- ม.ปลาย 64 คน x 3,800 บาท
1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ม.ต้น 145 คน x 880 บาท
- ม.ปลาย 64 คน x 950 บาท

2. เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา (ประมาณการ 65 %)
2.1 ค่าคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐาน
จานวน 136 คน x 300 บาท
2.2 ค่าจ้างครูต่างชาติ
จานวน 136 X 1,400 บาท

จานวนเงิน
939,100
750,700
507,500
243,200
188,400
127,600
60,800

586,370
40,800
190,400

รวมรายรับทั้งสิ้น 1+2+3

ประมาณการรายรับ
2.3 ค่าจ้างครูและบุคลากร
(1) ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
จานวน 136 คน X 1,000 บาท
(2) ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา
จานวน 136 คน X 1,000 บาท
2.4 ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
จานวน 209 คน X 270 บาท
2.5 ค่าทาวารสาร
จานวน 209 คน X 100 บาท
2.6 ค่าคู่มือนักเรียน (เฉพาะม.1และม.4)
จานวน 73 คน X 80 บาท
3. เงินสนับสนุนอื่นๆ
3.1 เงินสนับสนุนจากวัด (เงินรายได้)
3.2 เงินอุดหนุนเหลือจ่าย
3.3 เงินจากสพม.2/สพฐ.
- ค่าไฟ
- ค่าอินเตอเน็ต

จานวนเงิน
272,000
136,000
136,000
56,430
20,900
5,840
1,201,900
300,000
814,900
75,000
12,000
2,727,370
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ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ประเภทรายการจ่าย

รวม
รายจ่าย

1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้า+ไฟฟ้า)
2. ค่าจัดการเรียนการสอน
2.1 ทุกกลุ่มบริหาร
2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (188,400)
(1) ลูกเสือ/วิชาการและทัศนศึกษา ม.ต้น 145 X 500 บาท =72,500 บาท
(2) ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.ปลาย 64 X 450 บาท = 28,800 บาท
(3) ค่ายคุณธรรม 18,880 บาท
(4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและระบบดูแลฯ 30,600 บาท
(5) งาน ICT 209 คน X 120 บาท = 16,720 บาท
(6) กองกลางวิชาการ 20,900
3. ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์
3.1 ค่าดูแลระบบ (49,200)
3.2 ค่าซ่อม (20,000)
4. ค่าจ้างครูและบุคลากร
4.1 ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ (567,000 บาท)
4.2 ค่าจ้างบุคลากร (126,000 บาท )
5. ค่าจ้างครูต่างชาติ
6. ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
7. ค่าวารสาร
8. คู่มือนักเรียน
9. พัฒนาอาคารสถานที่
10. พัฒนาบุคลากร

800,000
300,000

รวมรายจ่ายทัง้ สิ้น

2,727,370

เงินอุดหนุน
รายหัว
450,700

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี

เงินรายได้

ประเภทเงิน
เงินอุดหนุนเหลือ
จ่าย
274,300

เงินอื่นๆ

หมายเหตุ

75,000

300,000
171,680
72,500
28,800
18,880
30,600
20,900
16,720

69,520

40,800

12,000

693,000

370,000
56,430
20,900
5,840
200,000
40,000

272,000

121,000

190,400
56,430
20,900
5,840

179,600

300,000

200,000
40,000
750,700

188,400

586,370

814,900

387,000
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รายละเอียดงบประมาณปี 2563 ที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามกลุ่มบริหารของโรงเรียน
กลุ่มบริหาร

เงินอุดหนุน

งบกองกลาง

1.กลุ่มบริหารวิชาการ
195,000
2.กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.กลุ่มบริหารงบประมาณ

3,750
11,250

4.กลุ่มบริหารทั่วไป

48,750

450,700

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
(1) 72,500 (ลูกเสือ)
(2) 28,800 (ค่ายวิชาการ)
(3) 20,900 (งบกลาง)
49,480

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เงินระดมทรัพยากร

เงินอุดหนุนเหลือจ่าย

เงินอื่นๆ

รวมเป็นเงิน

317,200
5,840 (ค่าคู่มือ)
(1) 272,000 (จ้างครู)
(2) 190,400 (ครูต่างชาติ)
(1) 56,430 (ตรวจสุขภาพ)
(2) 20,900 (วารสาร)
40,800 (คอม)

59,070
(1) 274,300 (ค่าไฟ)
(2) 40,000 (พัฒนาบุคลากร)
(3) 121,000 (จ้างครู)
(4) 179,600 (จ้างครูต่างชาติ)

(1) 75,000 (ค่า
สาธารณูปโภค)
(2) 300,000 (ค่าจ้างครู)

200,000 (สถานที่)

5.กลุ่มขึน้ ตรงต่อผูอ้ านวยการ
11,250
16,720
12,000 (คอม)
6.งบกลาง
30,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น(บาท)
300,000
450,700
188,400
586,370
814,900
387,000
หมายเหตุ
1. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แยกเป็น
1.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ แยกเป็น (1) ลูกเสือ / วิชาการและทัศนศึกษา ม.ต้น 72,000 บาท (2) ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.ปลาย 28,800 บาท (3) งบกลาง 20,900 บาท
1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล แยกเป็น (1) ค่ายคุณธรรม 18,880 บาท (2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและระบบดูแลฯ 30,600 บาท
1.3 กลุ่มขึน้ ตรงต่อผูอ้ านวยการ งาน ICT 16,720บาท
2. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) แยกเป็น
2.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5,840 บาท (ค่าคู่มือนักเรียน)
2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แยกเป็น (1) ค่าจ้างครูต่างชาติ 190,400บาท (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 272,200บาท
2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป แยกเป็น (1) ค่าวารสาร 20,900 บาท (2) ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 56,430 บาท
2.4 กลุ่มขึน้ ตรงต่อผูอ้ านวยการ งานICT 40,800 บาท
3. เงินอุดหนุนเหลือจ่าย สมทบจ่ายดังนี้
3.1 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แยกเป็น (1) ค่าสาธารณูปโภค 274,300 บาท (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 121,000 บาท (3) ค่าจ้างครูต่างชาติ 179,600 บาท (4) ค่าพัฒนาบุคลากร 40,000 บาท
3.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ 200,000 บาท
4. เงินสมทบอืน่ ๆ
4.1 กลุ่มบริหารงบประมาณ แยกเป็น (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร 300,000 บาท (2) ค่าสาธารณูปโภค 75,000 บาท
4.2 กลุ่มขึน้ ตรงต่อผูอ้ านวยการ ค่าคอมพิวเตอร์ 12,000 บาท

1,914,250

326,080
80,770
30,000
2,727,370
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มบริหารฯ/งานฯ/กลุ่มสาระฯ
1.งานสานักงานบริหารวิชาการ
2.งานทะเบียนและวัดผล
3.งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
4.งานนิเทศภายใน
5.งานวิจัยคุณภาพการศึกษา
6.งานห้องสมุด
7.งานแนะแนว
8.งานนิสิต/นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
9.กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
10.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
13.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
14.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
15.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
16.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17.งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น(บาท)

เงินอุดหนุน
(195,000)
15,000
128,700
1,000
3,300
3,000
10,000
3,000
8,000
8,000
3,000
8,000
3,000
1,000
195,000

งบกองกลาง

งบประมาณ
งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เงินรายได้
(122,200)
20,900

101,300
122,200

เงินอุดหนุน
เหลือจ่าย

เงินอื่นๆ

รวมเป็นเงิน
(บาท)
15,000
149,600
1,000
3,300
3,000
10,000
3,000
8,000
8,000
3,000
8,000
3,000
102,300
317,200

|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 3
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มบริหารฯ/งานฯ/กลุ่มสาระฯ
1.งานสานักงานบริหารงานบุคคล
2.งานกิจการนักเรียน/งานหัวหน้าระดับ/งานคณะสี
3.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง
4.งานบุคลากร
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น(บาท)

เงินอุดหนุน
(3,750)
1,750
2000

3,750

งบประมาณ
งบกิจกรรม
เงินรายได้
งบกองกลาง พัฒนาผู้เรียน
(5,840)
(49,480)
41,480

เงินอุดหนุน
เหลือจ่าย

เงินอื่นๆ

รวมเป็นเงิน
(บาท)
1,750
49,320

5,840

8,000

8,000

49,480

59,070

5,840

หมายเหตุ
1. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แยกเป็น (1) ค่ายคุณธรรม 18,880 บาท (2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและระบบดูแลฯ 30,600 บาท
2. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) ค่าคู่มือนักเรียน 5,840บาท

|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 3
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มบริหารฯ/งานฯ/กลุ่มสาระฯ

เงินอุดหนุน
(11,250)

งบกองกลาง
(450,700)

1.งานสานักงานบริหารงานงบประมาณ/งานการเงินการบัญชี
2.งานตรวจสอบภายใน
3.งานพัสดุ
4.งานกองทุนสวัสดิการ
และบุคลากรทางการศึกษา
5.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

2,000

450,7000

งบประมาณ
งบกิจกรรม
เงินรายได้
พัฒนาผู้เรียน
(462,400)
462,400

เงินอุดหนุน
เหลือจ่าย
(614,900)
614,900

เงินอื่นๆ
(375,000)
375,000

รวมเป็นเงิน
(บาท)
1,905,000

8,750

8,750
-

500
11,250

500
1,914,250

450,700

-

462,400

614,900

375,000

หมายเหตุ
1. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) แยกเป็น (1) ค่าจ้างครูต่างชาติ 190,400 บาท (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 272,200 บาท
2. เงินอุดหนุนเหลือจ่าย สมทบจ่ายดังนี้ (1) ค่าสาธารณูปโภค 274,300 บาท (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 121,000 บาท (3) ค่าจ้างครูต่างชาติ 179,600 บาท
(4) ค่าพัฒนาบุคลากร 40,000 บาท
3. เงินสมทบอื่น ๆ แยกเป็น (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร 300,000 บาท (2) ค่าสาธารณูปโภค 75,000 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 3
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ
กลุ่มบริหารฯ/งานฯ/กลุ่มสาระฯ
1.งานสานักงานบริหารงานทั่วไป
2.งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
3.งานยานพาหนะ
4.งานโภชนาการ
5.งานอนามัย
6.งานโสตทัศนศึกษา
7.งานประชาสัมพันธ์
8.งานสัมพันธ์ชุมชน
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น(บาท)

เงินอุดหนุน
(48,750)

10,000
34,000
750
3,000
1,000
48,750

งบกองกลาง

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

เงินรายได้
(77,330)

เงินอุดหนุน
เหลือจ่าย
(200,000)

200,000

56,430
20,900
77,330

200,000

เงินอื่นๆ

รวมเป็นเงิน
(บาท)

210,000
34,000
750
59,430
21,900
326,080

หมายเหตุ
1. เงินระดมทรัพยากร (เงินรายได้) แยกเป็น (1) ค่าวารสาร 20,900 บาท (2) ค่าตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 56,430 บาท
2. เงินอุดหนุนเหลือจ่าย สมทบจ่ายดังนี้ งานอาคารสถานที่ 200,000 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 3
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สรุปเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของกลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มบริหารฯ/งานฯ/กลุ่มสาระฯ
1. งานสานักงานผู้อานวยการฯและงานสารบรรณ
2. งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งานแผนงาน
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
5. งานควบคุมภายใน
6. งานโครงการพิเศษ
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น(บาท)

เงินอุดหนุน
(11,250)
8,250
3,000
1,000
11,250

งบกองกลาง

งบประมาณ
งบกิจกรรม
เงินรายได้
พัฒนาผู้เรียน
(40,800)
(16,720)
16,720

40,800

เงินอุดหนุน
เหลือจ่าย

เงินอื่นๆ

รวมเป็นเงิน
(บาท)
8,250
67,520
3,000
1,000
งบพัฒนาบุคลากร

16,720

40,800

68,770

หมายเหตุ
งาน ICT มี 2 งบ คือ
1) เงินรายได้ 40,800 บาท
2) เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16,720 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 3
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 1 มฐ.1 1. กลุมบริหารวิชาการ

กลุม

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 1.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ

การสอบ O-NET ทุกกลุมสาระ

(1-6) ทดสอบระดับชาติทุกกลุมสาระฯ

สูงขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมารอยละ 1.2

1.2

2. คาเฉลี่ยผลการสอบ O – Net ชั้น ม.3/

(1-4)

ม.6 สูงขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 0.5

เปาหมาย

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

160,000 1. คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /

2. กิจกรรมเสริมความรูความสามารถของ

ทุกกลุมสาระฯสงนักเรียนเขารวมกิจกรรม

การสอบ O-net ทุกกลุมสาระ

นักเรียนทุกกลุมสาระฯ

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

(การประกวด/แขงขัน/การทัศนศึกษา/
คายวิชาการ/สงนักเรียนเขาแขงขัน รวมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน/เสริมความรู)
3. พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูทุกกลุมสาระฯ

ผูรับผิดชอบ

รอยละ 100 ของครูมีการผลิต/พัฒนา/
จัดหา/ ใชสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรู
ในการจัดการเรียนรู

4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

1. .มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

หลักสูตรแกนกลาง
2. ทุกกลุมสาระจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญตามแนวทาง SLC

บริหาร
วิชาการ

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 1 มฐ.1 4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

3. ทุกกลุมสาระฯจัดกิจกรรมเสริมความรู

กลุม

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ)

4. ครูทุกคนมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

บริหาร

การสอบ O-NET ทุกกลุมสาระ

(1-6) 5. การพัฒนาบทเรียนรวมกัน

1. รอยละ90 ของครูที่เขารวมกิจกรรมSLC

วิชาการ

1.2 (Lesson Study) การสะทอนผล

จัดการเรียนรูแบบ Active Learning

(1-4) และการนิเทศภายในตามโครงการ SLC

และใชแผน 5 Steps

เปาหมาย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /

2. ครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมPLC สู SLCได

การสอบ O-net ทุกกลุมสาระ

3. รอยละ90 ของนักเรียนที่ครูสอน
แบบActive Learning , 5 Steps และมี
เจตคติที่ดีตอการเรียนและมีผลการเรียนดีขึ้น
6. การวัดและประเมินผลผูเรียน

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบอื่นๆ

- กลางภาค

ธ.ค.62/ก.ค.63

และการสอบO-NET เปนไปตามเปาหมาย

- ปลายภาค

ก.พ.63 / ก.ย. 63

ที่กําหนด

- การสอบ Pre O-net ชั้น ม.3/O-NETม.3,ม.6
7. งานซอมเสริมและพัฒนาผูเรียนทุกกลุมสาระฯ

ม.ค. 63
ก.พ. - มี.ค.63

รอยละ95ของครูผูสอนจัดสอนเสริม
เพิ่มเติมใหนักเรียน

8. กิจกรรมจัดทําหลักฐานผูเรียน

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับหลักฐาน
เอกสารดานการเรียน

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 1 มฐ.1 2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ผูรับผิดชอบ

กลุมสาระ

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 1) จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนรู

การสอบ O-NET ทุกกลุมสาระ

(1-6) 2) กิจกรรมหมอภาษาพัฒนานักเรียน

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1

ภาษาไทย

เปาหมาย

1.2 ที่มีปญหาอาน - เขียน

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /

(1-4) 3) ติว O-NET ม.3 และ ม.6

2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น รอยละ 0.5

การสอบ O-net ทุกกลุมสาระ
3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

กลุมสาระ

1) ทองสูตรคูณ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนรู

ทุกกลุมสาระการเรียนรู

2) สอนซอมเสริมหลังเลิกเรียน

จันทร และ ศุกร

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1.2

คณิตศาสตร

จัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบ

3) ติว O-NET ม.3 และ ม.6

ธ.ค. 62 - ม.ค. 63

500 2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

5 Steps และใชการจัดการ

4 ทําแบบเสริมทักษะทางคณิตศาสตรกอน

เรียนรูแบบ Active Learning

หรือหลังเรียน

และพัฒนาบทเรียนรวมกัน

5) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรู

(Lesson Study) ตามโครงการ

4. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

SLC

1) กิจกรรม Basic Science

16 - 17 พ.ค. 63

1,500 1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนรู

2) กิจกรรม Science camp

26 - 27 ก.ย. 63

4,000 การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1.3

วิทยาศาสตร

17 ส.ค. 63

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

3) กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น รอยละ 0.5
พ.ย. 62 - ก.ย. 63
กลุมสาระ

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น รอยละ 0.5
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 1 มฐ.1 4. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ตอ)

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 4) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5STEPs และ

การสอบ O-NET ทุกกลุมสาระ

(1-6) กระบวนการจัดการเรียนรูแบบActive Learning

ผูรับผิดชอบ

กลุมสาระ
การเรียนรู
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

วิทยาศาสตร

1.2 5) สอนซอมเสริมหลังเลิกเรียน

เปาหมาย

(1-4) 5. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /

ศาสนาและวัฒนธรรม

การสอบ O-net ทุกกลุมสาระ

1) สอนซอมเสริมหลังเลิกเรียน
2) การติว O-NET ม.6
3) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5STEPs และ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63
2 ธ.ค.62-27 ก.พ.63

1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทาง
270 การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

ทุกกลุมสาระการเรียนรู

กระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น รอยละ 0.5

จัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบ

4) การศาสนาและวัฒนธรรม

3.นักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนา

5 Steps และใชการจัดการ

4.1 วันสําคัญทางศาสนา

และวัฒนธรรมและนําไปใช

เรียนรูแบบ Active Learning

- วันมาฆบูชา

8 ก.พ. 63

และพัฒนาบทเรียนรวมกัน

- วันวิสาขบูชา

*ร.ร.ยังไมเปด

2,480 ในชีวิตประจําวันไดรอยละ 100
-

(Lesson Study) ตามโครงการ

4.2 พุทธมามกะ

5 มิ.ย. 63

SLC

4.3 ถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน

2 ก.ค. 63

-

25 - 31 มี.ค. 63

300

7 ส.ค. 63

250

4.4 การบรรพชาสามเณร
4.5 อาเซียน
5) การเรียนและสอบธรรมศึกษา

28 พ.ค.63-30 ก.ย. 63

4. นักเรียนที่เขาสอบธรรมะศึกษาสอบผาน

1,100 รอยละ 40

-

กลุมสาระ
การ
เรียนรู
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.1 1) พัฒนาการทําแผนการจัดการเรียนรู

การสอบ O-NET ทุกกลุมสาระ

(1-6) และจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
1.2 2) ฝกการปฏิบัติในสถานการณจริง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

กลุม

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทาง

สาระการ

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 0.5

เรียนรู
สุขศึกษาฯ

(1-4) 3) กิจกรรมจัดบอรดใหความรูดานสุขศึกษา

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /

4) กิจกรรมแขงขันการตอบปญหาดานสุขศึกษา

การสอบ O-net ทุกกลุมสาระ

7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

21 -23 ส.ค. 62
กลุม

1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ
Active Learning
ทุกกลุมสาระการเรียนรู

งบประมาณ

1 1 มฐ.1 6. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทาง
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

2) กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มทักษะ

จัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบ

สาระการ

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1.3

เรียนรู

2. จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน "0"

ศิลปะ

ลดลง รอยละ 3

5 Steps และใชการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning
และพัฒนาบทเรียนรวมกัน

8. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

(Lesson Study) ตามโครงการ

และเทคโนโลยี

SLC

1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการทํา
ขอสอบแบบคิดวิเคราะหในทุกรายวิชา
2) พัฒนาการทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ
Active Learning

กลุม
สาระการ
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทาง

เรียนรู

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1.2

การงาน
อาชีพฯ
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 1 มฐ.1 8. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ (ตอ)

ผูรับผิดชอบ

กลุมสาระ

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

1.1 3) นําสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยมาใชในการ

การเรียนรู

การสอบ O-NET ทุกกลุมสาระ

(1-6) จัดการเรียนรู

การงาน

เปาหมาย

1.2 4) การสอนซอมเสริมนักเรียนที่ออน

อาชีพฯ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /

(1-4) 9. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

กลุมสาระ
1. นักเรียนทุกระดับมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนรู

2) สอนซอมเสริมหลังเลิกเรียน

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1

ภาษาตาง

จัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบ 5Steps

3) พัฒนาการทําแผนการจัดการเรียนรู

2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

ประเทศ

และใชการจัดการเรียนรูแบบ Active

และจัดการเรียนรูแบบ Active Learning

Learning และพัฒนาบทเรียนรวมกัน

4) จัดทําสื่อแนวใหม

การสอบ O-net ทุกกลุมสาระ

1) ติว O - NET

ทุกกลุมสาระการเรียนรู

3 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น รอยละ 0.5

(Lesson Study) ตามโครงการ SLC

10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปาหมาย

นาง

10.1 กิจกรรมชุมนุม และจิตสาธารณะ

สรอยนภา
1. รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม อนงครักษ

1. นักเรียนแสดงศักยภาพจาก

1) การเขารวมกิจกรรมชุมนุมตางๆ

การเขารวมกิจกรรมชุมนุม

2) การจัดการเรียนรู

ตามความถนัดและความสนใจ

3) การแสดงผลงานของชุมนุมตางๆ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

2. รอยละ 95 ของนักเรียนแตละชุมนุม

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

4) การปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ

ม.ค. 63

สามารถสรางสรรคผลงานตามที่เรียนมา

จิตสาธารณะตามเกณฑที่กําหนด

5) ประเมินผลการเรียนรู

ก.พ. 63

ไดอยางเหมาะสม

6) สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม

พ.ค. 63, พ.ย. 63

ก.พ. 63 , ก.ย. 63

ผานเกณฑการประเมินตามที่หลักสูตรกําหนด
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
เปาหมาย

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

1 1 มฐ.1

กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

10.2 กิจกรรมรักษาดินแดน

1. เพื่อฝกความมีระเบียบวินัย

1.2

1) สมัครเขารวมกิจกรรมตามกําหนด

และความรูทางทหาร

(1-4)

2) ฝกภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ

2. สรางจิตสํานึกในการเปน

3) ฝกภาคสนาม

พลเมืองดีในดานจิตอาสา

4) พิธีไหวครู
5) กิจกรรม รด. จิตอาสา

ผูรับผิดชอบ

นายปฐวี
พ.ค. - มิ.ย. 63
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

1.รอยละ 100 ของนักศึกษาวิชาทหาร

มณีวรรณ

แตละชั้นปสอบผานเกณฑที่กําหนด

ม.ค. - มี.ค. 63

2.รอยละ 100 ของนักศึกษาวิชาทหารที่ทํา

11 มิ.ย. 63

กิจกรรมจิตอาสาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

(บําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย / กิจกรรมอื่น
ที่ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารกําหนด)
เปาหมาย

มฐ.1

1. รูประวัติความเปนมาของ

1.2

ลูกเสือไทยและปฏิบัติตนไดถูกตอง

(1-4)

2. สรางเสริมระเบียบวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และการเปน
ผูนํา / ผูตามในกระบวนการกลุม

นาย

10.3 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
1) กิจกรรมวันสําคัญของลูกเสือ-เนตรนารี

(1) กิจกรรมวันสถาปนา

29 มิ.ย. 63

คณะลูกเสือแหงชาติ
(2) กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา
2) กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

พลเมืองดีในดานจิตอาสา

3) กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

ฐาปนา

500 ความเขาใจในประวัติกิจการลูกเสือไทย และ

นาค-

สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
25 พ.ย. 63

(ทําพิธีในการเขาคายพักแรม)

3. สรางจิตสํานึกในการเปน

1. รอยละ 85 ของลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู

500 2. รอยละ 85 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ของโรงเรียน สามารถแสดงออกตามบทบาท

1 - 3 ธ.ค. 62
29 มิ.ย. 63

72,500 ผูนํานักเรียนไดอยางเหมาะสม
3. รอยละ100 ของลูกเสือ - เนตรนารี

(บําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญของชาติ

ที่ทํากิจกรรมจิตอาสา เกิดความภาคภูมิใจ

ศาสนา พระมหากษัตริย / อื่น ๆ)

ในตนเอง

ประสิทธิ-์
ศักดิ์
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

เปาหมาย

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

นางสาว

1 1 มฐ.1 11. งานแนะแนว

1. สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตนเองใน

1.1 1) บริการแนะแนว 5 ดาน

ดานการเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ

(2,6) 2) พัฒนาการทําแผนการจัดการเรียนรู และ

งานแนะแนว

รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการ

1.2 จัดการเรียนรูแบบ Active Learning

2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สามารถ

วางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอได

(3-4) 3) จัดกิจกรรมจัดบรรยากาศ นิทรรศการ

อยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝรูใฝเรียน

ศึกษาดูงาน การแนะแนว ศึกษาตอและอาชีพ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

1,300 1. นักเรียนทุกระดับชั้นไดรับบริการของ

12 ธ.ค. 62

ตัดสินใจพิจารณาเลือกศึกษาตอในระดับ

10 ม.ค. 63

ที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพไดตรงตาม

มีวิธีการเรียนรูและสามารถวางแผนการ

ศักยภาพของตนเอง

เรียนหรือการศึกษาตอไดอยางเหมาะสม

3. นักเรียนทุกคนมีความรู ทักษะพื้นฐาน

2. สงเสริมใหนักเรียนรูจักตนเองในทุก

และเจตคติที่ดีตออาชีพ

ดาน รูและเขาใจโลกของงานอาชีพได

4. นักเรียนทุกคนสามารถสรางสัมพันธภาพ

หลากหลาย มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

ที่ดีและอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยาง

มีการเตรียมตัวสูอาชีพ สามารถวางแผน

มีความสุข

เพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความ
ถนัดและสนใจ
3.สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง
รักและเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น
มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีทักษะชีวิตและ
สามารถปรับตัวดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางเปนประโยชนและมีความสุข

ผูรับผิดชอบ

กาญจนา
ภิญโญ
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 1 มฐ.1 1. กลุมบริหารวิชาการ

2. สงเสริมความสามารถในการ

1.1 1) การสงเสริมนักเรียนใหเขารวมการแขงขัน

แสดงออกของนักเรียนทุกกลุม

(1-6)

- ภายในโรงเรียน

สาระ

1.2

- ภายนอกโรงเรียน

เปาหมาย

(1-4)

พัฒนานักเรียนใหมีทักษะและ

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ความสามารถสูการแขงขัน

1) การสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

นักเรียนที่เขารวมการแขงขันและมีผลการ
12,000 แขงขันผานเกณฑที่กําหนด

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

นักเรียนทุกคนที่เขารวมการแขงขันไดรับ
ประสบการณในการแขงขัน

ผูรับผิดชอบ

กลุม
บริหาร
วิชาการ

กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย

- มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
2) กิจกรรมสุนทรภูสูภาษาไทย

26 มิ.ย. 63

มฐ.1 3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1.1 1) กิจกรรมชุมนุม A - MATH
(1-6) 2) ฝกซอมนักเรียนหลังเลิกเรียน
1.2 3) สงนักเรียนเขารวมการแขงขันภายนอกโรงเรียน
(3-4)

พ.ย. 62 - ก.พ. 63
พ.ย. - 3 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62

- รอยละ 100 ของนักเรียนที่เขารวมการ
กลุมสาระ
500 แขงขันไดรับประสบการณในการแขงขันกับ การเรียนรู
คณิตศาสตร

บุคคลภายนอกโรงเรียน
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

1 1 มฐ.1 4. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

2. สงเสริมความสามารถในการ

1.1 1) The Star Talent

แสดงออกของนักเรียน

(1-6) 2) เตรียมความพรอมนักเรียนเขารวมการแขงขัน

13 ก.ค. 63

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการแขงขัน

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

ผูรับผิดชอบ

กลุมสาระการ
เรียนรู
วิทยาศาสตร

มีผลการแขงขันผานเกณฑในระดับชมเชย

1.2 ทักษะวิชาการ ภายนอกโรงเรียน
เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

อยางนอย 1 รายการ

(1-2) 3) สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ

พัฒนานักเรียนใหมีทักษะและ

-

ภายนอกโรงเรียน

ความสามารถสูการแขงขัน

- มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

15 พ.ย. 62

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
- ตอบปญหาประมงนอมเกลา

24 มิ.ย. 63

- เพชรยอดมงกุฎ

9 ส.ค. 63

- โอลิมปกวิชาการ (สอวน.)

9 ส.ค. 63

มฐ.1 5. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
1.1 และวัฒนธรรม
(1-6) 1. การสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทั้งภายใน

-

1.2 และภายนอกโรงเรียน
(1-4)

- มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

1 - 30 พ.ย. 62

นักเรียนที่เขารวมการแขงขัน มีผลการ
แขงขันขั้นต่ําคือเหรียญทองแดง

กลุมสาระ
การเรียนรู
สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 1 มฐ.1 6. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

2. สงเสริมความสามารถในการ

1.1 1) กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน

แสดงออกในการกีฬา มีสุขภาพ

(1-6)

- การแขงขันกีฬาฟุตซอลพุทธจักรคัพ

24 - 31 ส.ค 63

อยางนอย 1 กิจกรรม

แข็งแรงและมีความรูสุขอนามัย

1.2

- การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลอุนมณีคัพ

27 - 31 ก.ค. 63

2. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันภายนอก

ที่ถูกตอง

(1-4)

- การแขงขันกีฬาคณะสี

เปาหมาย

มฐ.3 2) สงการแขงขันตอบปญหาดานสุขศึกษา

1. เพื่อพัฒนานักเรียนเขาสูการ

3.1- 3) กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายนอก

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

อยางนอย 1 รายการ

แขงขันในดานกีฬา

3.5 4) กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

27 - 31 ม.ค. 63

3. นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาได

1. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม

27 พ.ย. 61
พ.ย. 63

5,500

โรงเรียนมีผลการแขงขันผานเกณฑที่
กําหนดหรือไดรับรางวัลการแขงขัน

2. เพื่อใหนักเรียนใหเวลาวางให

อยางนอยคนละ 1 ชนิดกีฬา

เปนประโยชนหางไกลอบายมุข

4. นักเรียนทุกคนไดรับการทดสอบ

และยาเสพติด

สมรรถภาพทางกาย

ผูรับผิดชอบ

กลุมสาระ
การ
เรียนรูสุข
ศึกษา
และพล
ศึกษา

3. เพื่อใหนักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี
กิจกรรมหลัก

1 1 มฐ.1 7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

2. กิจกรรมการแสดงผลงานดาน

1.1 1) การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และสื่อ

ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป

(1-6) เพื่อใชในการฝกซอมนักเรียน

ของนักเรียน

1.2 2) ฝกซอมนักเรียนหลังเลิกเรียน

เปาหมาย

(1-4) 3) สงนักเรียนเขารวมการแขงขันภายนอก

1 - 10 พ.ย. 62

พัฒนานักเรียนใหมีทักษะและ

มฐ.3 4) สงนักเรียนเขารวมกิจกรรมภายใน

15 - 19 ก.ค. 63

ความสามารถสูการแขงขัน

3.1-3.5

และภายนอก

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

กลุมสาระ
การ
1,000 นักเรียนที่เขารวมการแขงขันภายนอก
มีผลการแขงขันผานเกณฑในระดับทองแดง เรียนรู
ศิลปะ
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โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียน

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย

(1-4) 2) การจัดชุมนุมกิจกรรมประดิษฐสรางสรรค

พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพดาน

มฐ.3 3) กิจกรรมประดิษฐจิตอาสา

ส.ค. 63

กลุมสาระ
การ
เรียนรูการ
1. รอยละ 90 ของนักเรียนที่เรียนวิชา
งาน
การงานอาชีพมีชิ้นงาน / ผลงานที่แสดง
อาชีพและ
ทักษะงานอาชีพ มีความขยันอดทน มุงมั่น
เทคโนโลยี
การทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

การงานอาชีพ สามารถเขารวมการ

3.1- 4) การทําโครงงานอาชีพ

ส.ค. 63

2. รอยละ 90 ของนักเรียนที่เรียนวิชา

แขงขันได

3.5 5) การจัดฝกอบรมทักษะดานอาชีพ

ก.ค. 63

3,000 การงานอาชีพรูจักวางแผนการทํางาน

กิจกรรมหลัก

1 1 มฐ.1 8. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนดาน

1.1 และเทคโนโลยี

การงานอาชีพ

(1-6) 1) การจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดการเรียนรูของ
1.2 กลุมสาระฯ

6) การเตรียมความพรอมและฝกซอมเพื่อสง

ทํางานรวมกันอยางมีความสุข และภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง รูจักตอบแทนสังคม

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ

3. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันภายนอก

และเทคโนโลยี

มีผลการแขงขันผานเกณฑในระดับเหรียญ
พ.ย. - ธ.ค. 62

1 1 มฐ.1 9. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

2. สงเสริมความสามารถในการ

1.1 1) จัดแขงทักษะทางภาษา (ภายใน)

แสดงออกของนักเรียน

(1-6) 2) ฝกซอมนักเรียนหลังเลิกเรียน

เปาหมาย

1.2 3) สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะภายนอก

พัฒนานักเรียนใหมีทักษะและ

(1-4) โรงเรียน

ความสามารถสูการแขงขัน

ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 63

นักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะภายนอก /

7) เชิญวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญดานอาชีพมาสอนนร.
กิจกรรมหลัก

พ.ย. 62 - ก.พ. 63

13 - 17 ม.ค. 62
ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 63
พ.ย. 62

ทองแดง หรือผานเกณฑรอยละ 60
กลุมสาระ
1. นักเรียนรอยละ 70 สนใจและเขารวม
การ
เรียนรู
แขงขันทักษะภาษา
1,000
2. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันภายนอก ภาษาตาง
มีผลการแขงขันผานเกณฑในระดับเหรียญ ประเทศ
ทองแดง หรือผานเกณฑรอยละ 60
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กิจกรรมหลัก
3. การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

1

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

มฐ.1 1. กลุมบริหารวิชาการ
1.1 1) พัฒนา/จัดหาสื่อที่ทันสมัย เพื่อสราง

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

(1-6) แหลงเรียนรูที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนรู
เปาหมาย

มฐ.2 (หองสมุด)

กลุมสาระมีการพัฒนาสื่อ /

(2.5)

นวัตกรรม แหลงเรียนรูที่เหมาะสม

มฐ.3 2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ตอการจัดการเรียนรู

(3.2) 1) จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

การใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรู

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

2) ปรับปรุงหองศูนยการเรียนรูภาษาไทยให
ทุกกลุมสาระ

เหมาะสมกับการเรียนรู

จัดซื้อ/จัดทํา/จัดหา

3) ผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อและเทคโนโลยี สื่อประกอบ

3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ทางการจัดกีเรียนรูประเภทตางๆ

1) จัดซื้อเกม และวัสดุอุปกรณคณิตศาสตร

(วัสดุ,เอกสาร,เกม,แอปพลิเคชั่น)

2) ผลิต / พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู
3) ปรับปรุงหองศูนยคณิตศาสตรใหเหมาะกับ
การเรียนรู

1,000 รอยละ 100 ของครูมีสื่อ / นวัตกรรม และ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63
พ.ย. - ธ.ค. 62
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

ผูรับผิดชอบ

กลุม
บริหาร
วิชาการ

3,000 นักเรียนรอยละ 80 ไดรับความสะดวกในการ กลุมสาระ
การ
ใชสื่อและอุปกรณการเรียนรู
เรียนรู
ภาษาไทย

2,000 1. นักเรียนรอยละ 85 ไดรับความสะดวก
ในการใชหองศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร
2. รอยละ 100 ของครูผลิตและใช
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู

กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิตศาสตร
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กิจกรรมหลัก

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

1

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

มฐ.1 4. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

3. การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู

1.1 1) จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน

(ตอ)

(1-6) 2) ผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู

เปาหมาย

มฐ.2

กลุมสาระมีการพัฒนาสื่อ /

(2.5) 5. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

นวัตกรรม แหลงเรียนรูที่เหมาะสม

มฐ.3 และวัฒนธรรม

ครูรอยละ100 ผลิตและใชสื่อประกอบการ

ตอการจัดการเรียนรู

(3.2) 1) การจัดปายนิเทศ มุมความรู แหลงเรียนรู

จัดการเรียนรู

ครูและบุคลากรผลิตและใชสื่อประกอบ
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

3,000 การจัดการเรียนรูอยางเพียงพอ และมี

กลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร

ประสิทธิภาพ ในระดับ ดี

2) ผลิต / ซื้อ / พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู (เชน

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

3,600

เอกสารประกอบการเรียน, PowerPoint)
ทุกกลุมสาระ

6. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูมีสื่อในการเรียนรูอยางเพียงพอ

จัดซื้อ/จัดทํา/จัดหา

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการเรียนการสอน

รอยละ 80

สื่อและเทคโนโลยี สื่อประกอบ

2. จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

3 -7 ก.พ. 63

2,500

ทางการจัดกีเรียนรูประเภทตางๆ
(วัสดุ,เอกสาร,เกม,แอปพลิเคชั่น)

ผูรับผิดชอบ

7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1) การจัดปายนิเทศ มุมความรู แหลงเรียนรู

1 ต.ค. 62 -

2) ทําการจัดซื้อ สื่อ วัสดุ อุปกรณให

30 ก.ย. 63

เหมาะสมตอการเรียนรู

ครูมีสื่อและอุปกรณการสอนเพียงพอ
2,000

รอยละ 80

กลุมสาระ
การเรียนรู
สังคมศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
กลุมสาระ
การเรียนรู
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

กลุมสาระ
การ
เรียนรู
ศิลปะ
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กิจกรรมหลัก
3. การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

1

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

มฐ.1 8. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
1.1 และเทคโนโลยี
(1-6) 1) ผลิต / พัฒนาสื่อการเรียนรู

เปาหมาย

มฐ.2 2) การจัดซื้ออุปกรณเพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการ

กลุมสาระมีการพัฒนาสื่อ /

(2.5) อาหารเพิ่มเติม เชน หมอหุงขาว

นวัตกรรม แหลงเรียนรูที่เหมาะสม

มฐ.3 ฝาครอบอบความรอน จาน ชาม ชอนสอม

ตอการจัดการเรียนรู

(3.2) กระทะเลฟลอน หมอ เปนตน

พ.ย. 62 - ก.พ. 63

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

กลุมสาระ
การ
1. รอยละ 100 ครูการงานฯ มีสื่อการเรียนรู เรียนรูการ
งาน
ที่ใชในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
อาชีพและ
2. รอยละ 90 ของนักเรียนและครูกลุม
เทคโนโลยี
5,000 การงานอาชีพมีความพึงพอใจในการใช
หองศูนย / หองปฏิบัติการอาหาร
ไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง

ทุกกลุมสาระ
จัดซื้อ/จัดทํา/จัดหา

9. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

1. ครูมีสื่อการเรียนรูที่ใชในการจัดการ

สื่อและเทคโนโลยี สื่อประกอบ

จัดซื้อ/จัดทํา สื่อประกอบการเรียนรู

เรียนรูรอยละ 80

ทางการจัดกีเรียนรูประเภทตางๆ
(วัสดุ,เอกสาร,เกม,แอปพลิเคชั่น)

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

2,000

2. นักเรียนทุกคนมีแบบฝกทักษะ
ฟง-พูด-อาน-เขียน
3. นักเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจ
รูจักวิเคราะหจากสื่อการสอนที่ครูใช

กลุมสาระ
การ
เรียนรู
ภาษาตาง
ประเทศ
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กิจกรรมหลัก
3. การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

1

1

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

มฐ.1 10. งานแนะแนว

รอยละ 80 ของนักเรียนมีความรู

1.1 1) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในงานแนะแนว

ความเขาใจ รูจักวิเคราะห

(1-6) 2) จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เปาหมาย

มฐ.2 3) จัดทําปายนิเทศ / มุมความรูดาน

เพื่อใหนักเรียนเขาถึงแหลงเรียนรู

(2.5) การศึกษา อาชีพ สังคมสวนตัว

เกี่ยวกับการแนะแนวดานการศึกษา

มฐ.3

ดานอาชีพ ดานสังคมสวนตัว

(3.2)

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

1,000

จากสื่อการสอนที่ครูนํามาใช

ผูรับผิดชอบ

นางสาว
กาญจนา
ภิญโย
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1. การสงเสริมคุณลักษณะ

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1 มฐ.1 1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค

ที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีงาม

1.2 1.1 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว

เปาหมาย
นักเรียนปลอดภัยหางไกล

(1-4) 1. วันตอตานยาเสพติด

สารเสพติดและอบายมุข

เรียนรูสุขศึกษาฯ)

2. วันงดสูบบุหรี่โลก (รวมกับกลุมสาระการ

กลุมบริหาร
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งานบุคคล

4,375
รอยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ

26 มิ.ย.63

ที่พึงประสงค ปลอดภัย หางไกล
ยาเสพติดและอบายมุข

3. เพชฌฆาตสิงหอมควัน
4. ตรวจสารเสพติด
5. สายตรวจสีขาว
6. กีฬาตานยาเสพติด (รวมกับกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาฯ)
7. หองอุนใจ
8. MOU สถานศึกษาสีขาว
9. หองเรียนสีขาว

เปาหมาย

1.2 คุณธรรมนําชีวิต

พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม

1. พุทธจักรวัยใสใสใจธรรมะ

จริยธรรม

2. คายคุณธรรม
3. โรงเรียนคุณธรรม (รวมกับกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ)

ผูรับผิดชอบ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63
รอยละ 90 ของนักเรียนแสดงออกถึง
12 มิ.ย.63

14,630 ความมีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองดี
และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม
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เปาหมาย

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 มฐ.1 1.2 คุณธรรมนําชีวิต (ตอ)

พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม

1.2 4. โครงการโรงเรียนสุจริต ( รวมกับกลุมสาระ

จริยธรรม (ตอ)

(1-4) การเรียนรูสังคมศึกษา ฯ

เปาหมาย

1.3 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและผูมีพระคุณ

ปลูกจิตสํานึกในสิ่งที่ดีงาม

1. กิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

แสดงออกถึงความเคารพ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
2. กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

กลุมบริหาร

พ.ย.62 - ก.ย. 63

งานบุคคล

2 มิ.ย. 63

3,215 รอยละ 90 ของนักเรียนแสดงออกถึง
ความเคารพ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา

27 ก.ค. 63

3,215

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10
เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา

3. กิจกรรมวันแมแหงชาติ

11 ส.ค. 63

3,215 พระมหากษัตริย และผูมีพระคุณ

พระมหากษัตริย และผูมีพระคุณ

4. กิจกรรมวันพอแหงชาติ

4 ธ.ค. 63

3,215

5. กิจกรรมวันไหวครู

11 มิ.ย. 63

2,015

เปาหมาย

1.4 ระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน

ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ

11 พ.ค. 63

4,400 รอยละ 90 ของนักเรียน แสดงออกถึง

รูหนาที่ มีระเบียบวินัย

2. กิจกรรมพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน

11 มิ.ย. 63

1,200 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนไดอยาง

มีความเปนประชาธิปไตย

3. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

31 ม.ค. 63

4. กิจกรรมสงลูกสูโลกกวาง

14 ก.พ. 63

3,500 ระบอบประชาธิปไตย

5. คูมือนักเรียน

7 ก.พ. 63

5,840

500 เหมาะสม ภายใตการปกครอง
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เปาหมาย

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 มฐ.1 1.4 ระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน (ตอ)

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กลุมบริหาร

พ.ย.62 - ก.ย. 63

ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน

1.2 6. เครือขายสายใยรัก (เครือขายตางๆ บริการ

รอยละ 90 ของนักเรียน แสดงออกถึง

รูหนาที่ มีระเบียบวินัย

(1-4)

ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนไดอยาง

มีความเปนประชาธิปไตย

ตัดผมฟรี)
7. กิจกรรมพนักงานสงเสริมความประพฤติ

เหมาะสม ภายใตการปกครอง

(สายตรวจ พสน./พสน.รอรับ)

ระบอบประชาธิปไตย

8. สงลูกจบ ครบทุกคน (บันทึกการดูแล
ชวยเหลือลูกรัก)
เปาหมาย

1.5 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

การดูแลชวยเหลือและ

(การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล/

คุมครองนักเรียนอยาง

การคัดกรองนักเรียน / การแกปญหา /

ทั่วถึงและรอบดาน

การสงเสริมพัฒนา / การสงตอ)

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

8,000

1. เยี่ยมบานนักเรียน (กรณีปกติ/กรณีพิเศษ)

รอยละ 90 ของนักเรียนไดรับการดูแล

2. สานสัมพันธบานและโรงเรียน

ชวยเหลือ ปองกันแกไขปญหา

3. คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

และสงเสริม พัฒนา ทักษะในการ

(การสรรหา / การประชุม)

ดํารงชีวิตอยางรอบดานตามศักยภาพ

4. Home room
5. เด็กดีศรีพุทธจักร

ผูรับผิดชอบ

งานบุคคล
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เปาหมาย

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 มฐ.1 1.5 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (ตอ)

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กลุมบริหาร

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

การดูแลชวยเหลือและ

1.2 6. เรื่องเลา...เราพลัง (PLC : ถอดบทเรียน

รอยละ 90 ของนักเรียนไดรับการดูแล

คุมครองนักเรียนอยาง

(1-4) ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ชวยเหลือ ปองกันแกไขปญหา

ทั่วถึงและรอบดาน

มฐ.3 7. การเสริมสรางทักษะชีวิตและการคุมครอง

และสงเสริม พัฒนา ทักษะในการ

2. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู

1

3.1-

นักเรียน (บูรณาการหนวยงานภายใน

3.3

และภายนอกโรงเรียน)

1 มฐ.2 จัดหาสื่อ วัสดุสํานักงาน

1,750

สื่อและวัสดุอุปกรณ

2.5

เปาหมาย

มฐ.3 2. ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน

สํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล

มีวัสดุ อุปกรณสํานักงานใชอยาง

3.2

มีวัสดุอุปกรณสํานักงานใชอยางเพียงพอ

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. จัดซื้อ/จัดหา วัสดุสํานักงาน

ดํารงชีวิตอยางรอบดานตามศักยภาพ
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

ผูรับผิดชอบ

1. รอยละ 100 ของผูปฏิบัติงานใน

2. รอยละ 90 ของผูปฏิบัติงานใน
สํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

งานบุคคล
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เปาหมาย

1

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 2 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 มฐ.1 3. กิจกรรมบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู

สงเสริมความสามารถในการ

1.1 อื่นๆ / งานอื่นๆ

แสดงออกของนักเรียนและ

(1-6)

การทํางานเปนทีม

1.2 แสดงออกของนักเรียน

3.1 กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการ

(1-4) (กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ / สุขศึกษา /

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน / กิจกรรมรักษา /
กิจกรรมลูกเสือ)
3.2 กิจกรรมสหวิทยาเขตหรือ รร. คูพัฒนา

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

กลุมบริหาร

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งานบุคคล
ใชตัวชี้วัดตามที่กลุมสาระการเรียนรูหรือ
งานตาง ๆ กําหนด
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1. กิจกรรมพัฒนาครูและ

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

3 2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

มฐ.2 1. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพครู

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบพัฒนา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กลุมบริหาร

บุคลากร

2.1- 1.1 การพัฒนาครูกอนปด/เปดภาคเรียน

บุคลากร

เปาหมาย

2.6 1.2 การประชุมครูประจําเดือน/การนิเทศ

40,000 การพัฒนา มีความเชี่ยวชาญในการ

ครูและบุคลากรทุกคนไดรับ

มฐ.3 ภายใน/การประชุมกลุมสาระ, งานตางๆ/

จัดการเรียนรูผานกระบวนการโรงเรียน

การพัฒนาสมรรถนะ และ

3.1- 1.3 การนิเทศการสอน/การพัฒนาบทเรียน

เปนชุมชนแหงการเรียนรู (SLC)

ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ

3.5 รวมกัน (lesson study) ตามกิจกรรม SLC

อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

1. ครูและบุคลากรทุกคนที่ไดรับ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของทุกกลุมสาระฯ

และมีความกาวหนาทางวิชาชีพ

1.4 การแกปญหาและพัฒนาผูเรียน(งานวิจัย)

การพัฒนา สามารถนําความรูไปใช

ของกลุมสาระฯ/งานตางๆ

ในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน

1.5 การสงครูเขารวมกิจกรรมประชุม/
สัมมนา/รวมกับหนวยงานภายนอก
1.6 การพัฒนาครูในรูปแบบตางๆ
(การศึกษาดวยตนเองจากสื่ออิเลคทรอนิกส/
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ/กิจกรรม PLC/
การศึกษาตอ/การทําผลงานทางวิชาการ)

ผูรับผิดชอบ

2. ครูและบุคลากรทุกคนที่ไดรับ

งานบุคคล

โครงการของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

75

2. กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรกลุมบริหารวิชาการ
เปาหมาย
ครูสามารถจัดการเรียน

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

3

2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบพัฒนา

กลุมบริหาร

2.1- เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

บุคลากร

วิชาการ

2.6 1.1 การสงเสริมจัดทําวิจัยเพื่อการแกปญหา

40,000 1. รอยละ 100 ของบุคลากรครูได

มฐ.2 1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

มฐ.3 1.2 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพครู
3.1- 1.3 การศึกษาดูงานของครูและบุคลากร

ผูรับผิดชอบ

รับการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร
13 - 16 พ.ย. 62

แกนกลางฯ

เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนเปน

2.รอยละ 100 ของครูสามารถจัด

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชุมชนแหงการเรียนรู (SLC)

การเรียนรูไดเหมาะสมตรงตาม

และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หลักสูตรแกนกลางฯ

การสอนไดตรงตามหลักสูตร

3.5

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ดานการจัดการศึกษาและ

3.รอยละ 100 ของครูมีงานวิจัย

สามารถจัดการเรียนรูไดอยาง

ในชั้นเรียน

มีประสิทธิภาพ

4.รอยละ 100 ของบุคลากรครูได
รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
และสามารถนําไปจัดการเรียนรู
2. การพัฒนาบุคลากร (นักพัฒนา)
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

กลุมบริหาร
22 ต.ค. 62

1. รอยละ 100 ของบุคลากร (นักพัฒนา)
นําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมา
ปรับใชในการทํางาน

ทั่วไป
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นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

3

2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

มฐ.2 1. กิจกรรมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (SLC) พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบพัฒนา ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

กลุมสาระ

บุคลากรของทุกกลุม

2.1- 2. เขารวมอบรมตามที่ไดรับมอบหมายและ

บุคลากร เขารวมการพัฒนาครูและบุคลากร

การเรียนรู

สาระฯ/งาน

2.6 ตามความสนใจทั้งภายในและภายนอก

ไมต่ํากวา 50 ชั่วโมง/1 ปการศึกษา

ภาษาไทย

เปาหมาย

มฐ.3 3. การแกปญหาและพัฒนาผูเรียน

3. กิจกรรมพัฒนาครูและ

ครูมีความรู ความสามารถ
ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

3.1- (วิจัยในชั้นเรียน)
3.5 1. เขารวมอบรมและพัฒนาตามที่ไดรับ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

มอบหมายและตามความสนใจ

งบพัฒนา 1. ครูในกลุมสาระฯมีชั่วโมง

กลุมสาระ

บุคลากร ของการอบรมและพัฒนาอยางนอย

การเรียนรู

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

50 ชม./ป

2. กิจกรรมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (SLC)

2. ครูรอยละ 90 ที่รับการพัฒนา

3. การคนควาความรูดวยตนเองจากเว็บไซต
4. การแกไขปญหาในชั้นเรียน

ส.ค. - ต.ค 62
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

คณิตศาสตร

มีความรู ความสามารถทาง
ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

พ.ย. 62 - ก.ย. 63
1. การพัฒนาครูและบุคลากร
ดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบพัฒนา 1. ครูและบุคลากรเขารับการพัฒนา

กลุมสาระ

บุคลากร ความรูสงเสริมความเชี่ยวชาญดาน

การเรียนรู

2. กิจกรรมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (SLC)

วิชาชีพ อยางนอย 30 ชั่วโมง/ภาคเรียน วิทยาศาสตร

3. ศึกษาดวยตนเองผานระบบ Online

2. ครูและบุคลากรมีการดําเนิน

4. วิจัยในชั้นเรียน

การแกปญหาดานการเรียนของผูเรียน
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
อยางนอย 1 เรื่อง/ ภาคเรียน
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3. กิจกรรมพัฒนาครูและ

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

3 2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

มฐ.2 ครูเขารับการอบรมพัฒนาครูใหมีความรู

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

งบพัฒนา 1. ครูรอยละ100 ไดรับการพัฒนา

กลุมสาระ

บุคลากร 2. เขารับการพัฒนาอยางนอย

การเรียนรู

บุคลากรของทุกกลุม

2.1- ความสามารถทางวิชาชีพ

สาระฯ/งาน (ตอ)

2.6 เชน - กิจกรรมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (SLC)

50 ชม./ป และมีความรูความสามารถ

สังคมศึกษา

เปาหมาย

มฐ.3

- การประชุม,อบรม,สัมมนา

ทางวิชาชีพ

ศาสนาและ

3.1-

- ศึกษาดวยตนเองผานระบบOnline

3. ครูรอยละ 100 มีวิจัยในชั้นเรียน

วัฒนธรรม

ครูมีความรู ความสามารถ
ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

3.5

อยางนอย 1 เรื่อง/ในปการศึกษา

เชน DLIT
- วิจัยในชั้นเรียน/การแกปญหาในชั้นเรียน
1. เขารับการอบรมของทางที่โรงเรียนกําหนด

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

2. เขารับการอบรมจากหนวยงานภายนอก

งบพัฒนา ครูเขารับการพัฒนาตนเอง
บุคลากร ทั้ง 4 รายการ

กลุมสาระ
การเรียนรู
สุขศึกษาและ

3. คนควา และหาความรูเพิ่มเติมในวิชาชีพ

พลศึกษา

ที่สอน
4. วิจัยในชั้นเรียน
1. กิจกรรมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (SLC) พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบพัฒนา ครูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

กลุมสาระ

2. เขารวมอบรมตามที่ไดรับมอบหมายและ

บุคลากร เขารวมการพัฒนาครูและบุคลากร

การเรียนรู

ตามความสนใจทั้งภายในและภายนอก
3. การแกปญหาและพัฒนาผูเรียน

ไมต่ํากวา 50 ชั่วโมง/1ปการศึกษา

ศิลปะ
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3. กิจกรรมพัฒนาครูและ

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

3 2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

มฐ.2 1. การศึกษาดวยตนเองจาก You Tube

บุคลากรของทุกกลุม

2.1- สื่ออิเล็คทรอนิกสและอินเทอรเน็ต

สาระฯ/งาน (ตอ)

2.6 2. เขารับการอบรม/ประชุมตามที่

เปาหมาย
ครูมีความรู ความสามารถ
ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

งบพัฒนา 1. รอยละ 100 ของครูกลุมสาระฯ

กลุมสาระ

บุคลากร การงานอาชีพเขารับการอบรม

การเรียนรู

ตอเนื่องอยางนอย 25 ชั่วโมง

การงานอาชีพ

โรงเรียน/หนวยงานภายนอกกําหนด

ตอภาคเรียน เพื่อพัฒนาตนอง

และ

3. การเขารวมพัฒนาครูรูปแบบ

ใหเปนครูมืออาชีพ

ครบวงจร

2. รอยละ 90 ของครูกลุมสาระฯ

4. กิจกรรมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (SLC)

การงานอาชีพฯ สามารถจัด

เทคโนโลยี

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่รับผิดชอบ
1. เขารับการอบรม/ประชุมตามที่โรงเรียน/
หนวยงานภายนอกกําหนด

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบพัฒนา รอยละ 100 ของครูกลุมสาระฯ

กลุมสาระ

บุคลากร ภาษาตางประเทศเขารับการ

การเรียนรู

3. ศึกษาดวยตนเองจาก You Tube

อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยางนอย

สื่ออิเล็คทรอนิกสและอินเทอรเน็ต

20 ชั่วโมงตอปการศึกษา

4. การเขารวมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(ตอ)
5. กิจกรรมโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (SLC)

6. จัดทําการแกปญหาในชั้นเรียน /
วิจัยในชั้นเรียน

ภาษาตางประเทศ
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4. พัฒนาครูและบุคลากรดาน

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

3 2

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

มฐ.2 กิจกรรมพัฒนาความรูผูกํากับ

ลูกเสือ-เนตรนารี

2.1- ลูกเสือ-เนตรนารี

เปาหมาย

2.4

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบพัฒนา รอยละ 90 ของครูและบุคลากร

กิจกรรมพัฒนา

บุคลากร ทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

ผูเรียน

สามารถนําความรูมาใชในการจัด

พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีได

ความรูทางลูกเสือในลําดับขั้น
ที่สูงขึ้น

อยางมีประสิทธิภาพ

5.กิจกรรมพัฒนาครูแนะแนว

3 4

มฐ.2 1. เขารับการอบรมหลักสูตรที่ทางโรงเรียน

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบพัฒนา 1. บุคลากรของงานแนะแนว

เปาหมาย

2.1- จัดขึ้น

1. ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับ

2.6 2. เขารับการอบรมจากหนวยงานตนสังกัด

30 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ความรูดานวิชาชีพตรงตาม

มฐ.3 และหนวยงานภายนอก

2. จัดทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย

สาขาที่ปฏิบัติงาน

3.1- 3. คนควา และหาความรูเพิ่มเติมในวิชาชีพ

1 เรื่อง/ภาคเรียน

2. นักเรียนไดรับการ

3.5 ที่สอนจากสื่อออนไลนตาง ๆ

แกไขปญหา

ผูรับผิดชอบ

เชน Youtube , Google
4. ทําวิจัยในชั้นเรียน

บุคลากร ไดเขารับการพัฒนา อยางนอย

งานแนะแนว
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งานสํานักงาน

6

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

4

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

มฐ.2 งานประจําของกลุมบริหาร 4 กลุม

เปาหมาย

2.1- 1. กลุมบริหารงบประมาณ

1.ใหบริการและอํานวยความ

2.6

1.1 งานการเงิน

สะดวกในการบริหารจัดการ

1.2 งานพัสดุและสินทรัพย

ศึกษา

1.3 งานตรวจสอบภายใน

2.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

1.4 งานกองทุนสวัสดิการครู

การบริหารจัดการและพัฒนา

1.5 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบการบริการใหมีคุณภาพ

1.6 งานสมาคมผูปกครองและครูฯ

ประหยัด รวดเร็ว คุมคา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
หัวหนางานใน

พ.ย. 62 - ก.ย. 63
1.รอยละ 90 ของนักเรียน ครู
1,905,000 และ ผูปกครอง มีความพึงพอใจ
8,750

กลุมบริหาร
งบประมาณ

ในการใหบริการตางๆของโรงเรียน
2. การบริหารจัดการของงาน

งบสวัสดิการ ตางๆของทุกกลุมบริหาร

500

และงานในกลุมที่ขึ้นตรงกับ

งบสมาคมฯ ผูอํานวยการ มีความถูกตอง

สัมฤทธิ์ผล อยูในระดับคุณภาพ

2. กลุมงานที่ขึ้นตรงกับสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนางานใน

2.1 งานสารบรรณและสํานักงานผูอํานวยการ

8,250

ดีเลิศ

2.2 งานแผนงาน

3,000

3. รอยละ 90 ในการนํา

กับสํานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

ผูอํานวยการ

2.3 งานประกันคุณภาพ
2.4 งานสารสนเทศ

1,500

2.5 งานควบคุมภายใน
2.6 งานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการดานงานสํานักงาน
และการเรียนการสอนไดแก

67,520

3.1 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (My Office)
3.2 การสงขาวสาร/สื่อสาร
ผานGoogle Drive/Line

กลุมงานที่ขึ้นตรง
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งานสํานักงาน (ตอ)

6

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

4

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน

มฐ.2

กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.7 งานโครงการพิเศษ

เปาหมาย

2.1-

(1) โครงการโรงเรียนประชารัฐ

1.ใหบริการและอํานวยความ

2.6

(2) โรงเรียนคูพัฒนา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

พ.ย. 61 - ก.ย. 62

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.3 การบริหารจัดการ

กลุมงานที่ขึ้นตรง

หองเรียนดวยระบบเทคโนโลยี

กับสํานักงาน

งบรร.คูพัฒนา สารสนเทศ

สะดวกในการบริหารจัดการ

- คายคุณธรรม

ศึกษา

- การพัฒนาบุคลากร : การจัดการ

ในการประเมินผลการจัดการดาน

2.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

เรียนรูแบบ Active Learning

เอกสารการประชุมและการเรียน

การบริหารจัดการและพัฒนา

- พัฒนาศูนยการเรียนรูทันสมัยฯ

การสอน

ระบบการบริการใหมีคุณภาพ
ประหยัด รวดเร็ว คุมคา

ผูอํานวยการ

3.4 การใชระบบQR Code

(3) งานสหวิทยาเขต

งบ

- ประชุมสัญจร

พัฒนา

- พัฒนานักเรียน

บุคลากร/

- พัฒนาครูและบุคลากร

ผูรับผิดชอบ

งบสวัสดิการ

(ดานวิชาการ/ดานงบประมาณ/ดานบุคลากรนักพัฒนา)

- กีฬาสหวิทยาเขต
- ศึกษาดูงานสหวิทยาเขต
3. กิจกรรมสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล

59,070

หัวหนากลุม

4. กิจกรรมสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ

317,200

บริหารตางๆ

5. กิจกรรมสํานักงานกลุมบริหารงานทั่วไป

326,080
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งานสํานักงาน (ตอ)

6

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

4

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

มฐ.2 6. กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจ

เปาหมาย

2.1- ในการปฏิบัติงาน

1. ใหบริการและอํานวยความ

2.6

สะดวกในการบริหารจัดการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบ

นางสาวอารีย

สวัสดิการ

ขุนชิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

- งานจัดสวัสดิการโรงเรียน
(เงินกู ดอกเบี้ยต่ํา)

2. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

- งานวันจักรา วันปใหม

การบริหารจัดการและพัฒนา

- วันเกิดครูและบุคลากร

ระบบการบริการใหมีคุณภาพ

ฯลฯ

ประหยัด รวดเร็ว คุมคา
งานแนะแนว

มฐ.2

เปาหมาย

2.2 1. จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรใหแก

งานแนะแนว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอก

ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ

เขตพื้นที่ บริเวณใกลเคียง

ธ.ค. 62 - ก.พ. 63

1. รอยละ 90 ของนักเรียน
1,000 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาเขตพื้นที่บริการ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

และนอกเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ

และตองการศึกษาตอที่โรงเรียน

ที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
2. รอยละ 60 ของนักเรียนที่ไดรับ
ขอมูลเขาศึกษาตอ ม.1
ที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
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พัฒนาระบบ ICT เพื่อการจัดการ 4,6
เรียนรูและการบริหารจัดการ
ศึกษา

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 5 โครงการสงเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

4 มฐ.2 1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณครุภัณฑ
2.6 คอมพิวเตอรและซอมบํารุงรักษา

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

67,520 1.โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ

(ครุภัณฑ)

เรียนรูที่เหมาะสมตามบริบทของ

2. กิจกรรมระบบเครือขาย และการใหบริการ

โรงเรียนในระดับ ดีเลิศ

2.1 กิจกรรมWeb Hosting

2. รอยละ 85 ของนักเรียน สามารถใช

2.2 กิจกรรมDomain Name

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ

2.3 กิจกรรมเครือขาย (WIFI)

ในการเรียนรู การนําเสนอผลงาน

3. กิจกรรมบริการดานการจัดการเรียนรู

และสรางสรรคผลงานได

และการประเมินผล (การสอบออนไลน)

3.รอยละ 85 ของนักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนมีความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการดาน ICT

ผูรับผิดชอบ

ครูสมศักดิ์
สรงฤทธิรัตน
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1. กิจกรรมจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม แหลงเรียนรู

5

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนในโรงเรียน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

3 มฐ.2 (1) บริการอาคารสถานที่

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

2.5 และสิ่งอํานวยความสะดวก

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

210,000 1. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ผูรับผิดชอบ

งาน

สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตางๆ

อาคาร

และสิ่งอํานวยความสะดวก

เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและ

สถานที่

ที่เอื้อตอการเรียนรูและ

มีความปลอดภัย ในระดับ ดีเลิศ

การปฏิบัติงาน

2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับ ดี

เปาหมาย

3. รอยละ 85 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม

โรงเรียนมีบรรยากาศ

34,000 มีความตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษ

(2) บริการยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย

ทรัพยากรของโรงเรียน ทํางานรวมกันได

ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู

อยางมีความสุข
(3) กิจกรรม Big Cleaning Day

งาน
ยานพาหนะ

เดือนละ 1 ครั้ง

กลุมบริหาร

ตลอดปการศึกษา

ทั่วไป

2. กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย

มฐ.1 1. บริการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

มิ.ย. 63

56,430 นักเรียนและบุคลากรรอยละ 85

และความปลอดภัยแกนักเรียน

1.2 นักเรียนและบุคลากร

ที่ไดรับบริการสุขอนามัยตระหนัก

และบุคลากร

4

ถึงการดูและสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตนเอง

งานอนามัย
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2. กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย

5

นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนในโรงเรียน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

3 มฐ.1 2. บริการหองพยาบาลและเวชภัณฑ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย. 62 - พ.ค. 63

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

3,000 นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บปวย

งานอนามัย

และความปลอดภัยแกนักเรียน

1.2

ไดรับการดูแลเบื้องตน มีความพึงพอใจ

และบุคลากร (ตอ)

4

ในระดับดีเลิศ

มฐ.2 3. จัดกิจกรรมอาหารสะอาดสุขภาพดี

พ.ย. 62 - มี.ค. 63

750 รอยละ 85 ของนักเรียนและบุคคลากร

กลุมบริหาร

มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร

ทั่วไป

2.5 มีประโยชน
3. สานสัมพันธบาน วัด

มฐ.2 1. การประชาสัมพันธโรงเรียน

และชุมชุน

2.1- (วารสารประชาสัมพันธ, เอกสารความรู,

ปลายภาคเรียน
ที่ 1 - 2

1,000 รอยละ 100 ของนักเรียน/ผูปกครอง
20,900 ไดรับทราบขาวสารประชาสัมพันธ

2.2 แผนพับ,เสียงตามสาย, Website โรงเรียน,

งาน
ประชาสัมพันธ

ของโรงเรียน

การสื่อสารทางสื่ออีเลคทรอนิกสอื่นๆ)
2. ชุมชุนสัมพันธ

ต.ค. 62 – ก.ย. 63

รอยละ 100 ของนักเรียน/ บุคลากรให

(การใหบริการ/ การรวมกิจกรรมของชุมชน/

ความรวมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชน

เครือขายความรวมมือของโรงเรียน)

รอบโรงเรียน/วัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ

3. งานสมาคมศิษยเกา ร.ร.พุทธจักรวิทยา

15-ธ.ค.-62

รอยละ 85 ของศิษยเกาใหความรวมมือ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

4. กิจกรรมอนุรักษพลังงาน

5

3 มฐ.1 จัดการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมและพลังงาน

พ.ย. 62 - ก.ย. 63

งบจาก

งานอนุรักษ
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นโยบายโรงเรียน

โครงการตามกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรมหลัก

นโยบาย สพฐ.

สอดคลอง

มาตรฐานการศึกษา

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนในโรงเรียน
กิจกรรมรอง/
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

และสิ่งแวดลอม

1.1

1.1 เชิญวิทยากรมาใหความรู

1. รักษโลก

(1-3)

1.2 คาบอนุรักษพลังงาน

เปาหมาย

1.2

1.3 สายตรวจพลังงาน

ครอบครัวและชุมชน

ตระหนักความสําคัญของพลังงาน

-1

1.4 ประหยัดน้ํา-ไฟฟา

2. รอยละ 90 ของนักเรียนแสดงกิจกรรม

กิจกรรม 1.รอยละ 90 ของนักเรียนนําความรู

พลังงานและ

ขวดทองคํา เรื่องสิ่งแวดลอมและพลังงานขยายผลสู

สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม และแสดง

มฐ.2 1.5 ประกวดหองเรียนอนุรักษพลังงาน

การดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับ

2.5

1.6 ZERO Waste School

ไดอยางนอยคนละ 1 กิจกรรม

2. วัยใสใสใจสิ่งแวดลอม

2.1 การคัดแยกขยะตามหองเรียน

1. รอยละ 90 ของนักเรียนสามารถ

เปาหมาย

2.2 ขวดทองคํา

สรางสรรคผลงานดานการอนุรักษพลังงาน

นําเสนอผลงานสรางสรรค

2.3 ประกวดผลงานสรางสรรคดานการ

2. รอยละ 90 ของนักเรียน ประพฤติตน

สิ่งแวดลอมได

ดานอนุรักษพลังงาน

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

เปนแบบอยางดานการอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม

- ปาย/แผนพับอนุรักษพลังงาน

ขยายผลสูครอบครัว และชุมชน

- ประกวดภาพถาย
- ประกวดของเลนจากสิ่งของเหลือใช

ผูรับผิดชอบ

งบพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลําดับที่

ชื่อกิจกรรม
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งบประมาณที่ขอพัฒนา

1.

ปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

373,000

2.

ครุภัณฑวิทยาศาสตร

200,000

3.

ปรับปรุงลานนั่งใตอาคาร 1 / หองน้ําหญิง / ลานหนาหองน้ําหญิง

4.

ภูมิทัศนในโรงเรียน

5.

ติดฟลมกระจกหองยาม / หองประชาสัมพันธ / ดานขางหองบริหารงานบุคคล

1,300,000
100,000
50,000

งาน/ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารทั่วไป

หมายเหตุ
งบประชารัฐ
งบ สพฐ.
เงินรายได

