โครงการประกอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ปีงบประมาณ 2563

งานแผนงาน
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

คำนำ
โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นจากความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นับตั้งแต่ผู้อานวยการ กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
หัวหน้างาน หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้าแผนงาน และที่สาคัญคือจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครู ที่ได้เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ และร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการที่จะ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการประกอบแผนปฏิบัติการของโรงเรียนนี้ แสดงถึงโครงการของโรงเรียนทุกโครงการซึ่งสนองต่อ
กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของโรงเรียน และเพื่อ
สร้างคามชื่อมั่นในระบบการบริหารจั ดการของโรเรียน ซึ่งสอดคล้องและรองรับนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการ
บริหารและจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
คณะผู้จัดทาหวังว่า โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้สามารถเป็น
แนวทางในการดาเนินโครงการและกิจกรรมแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียนต่อไป

(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

(นางพัชรา ทิพยทัศน์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
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โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน
โครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/
จุดเน้น
1.นโยบาย สพฐ.

ข้อที่

รายละเอียด

1

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
1.2 พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผ ลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
3.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
ด้ า นการสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
4.4 การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตาม
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้
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2. กลยุทธ์ สพม.2

1

2

สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น (ต่อ)
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
2. กลยุทธ์ สพม.2
3. มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่

รายละเอียด

2

ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นไทย ศรัทธาและยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชีที่ 1.1-1.2
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ ทักษะพืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ตัวบ่งชีที่ 3.1-3.5
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชันเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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3

สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น (ต่อ)
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น

ข้อที่

4. นโยบายโรงเรียน

1

รายละเอียด
ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนทุก
กลุ่มให้เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม มีทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ
และสามารถใช้ทักษะชีวิตเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
บนพืนฐานการเป็นพลเมืองที่ดี

ลักษณะงาน/โครงการ
 ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ น.ส. สุชารัตน์ มหาพรไพศาล
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2563

 ต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
“การศึกษาเป็นเรื่องสาคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความประพฤติและคุณธรรมของ
บุคคล เพื่อเป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ...”(พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ )
ดังนัน คุณภาพการศึกษาเป็ น ตัว สะท้อนความส าเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนคือคุณภาพนักเรียน การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงถือว่าเป็นภารกิจที่สาคัญที่สุดของโรงเรียน ซึ่งสานักงานเขตพืนที่การศึกษาได้
กาหนดนโยบายให้โรงเรียนพัฒนานักเรียนทุกคนได้เข้าเรียน จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนที่กาหนด และตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
จากผลการประเมินการดาเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ค่าเฉลี่ย 2.85 ซึ่งมีการพัฒนาสูงขึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด และยังพบว่า ผลการ
ทดสอบระดับชาติของนักเรียนชัน ม. 3 และม. 6 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติ กลุ่มบริห ารวิชาการโรงเรียนพุทธจักรวิทยาได้เล็ งถึง ความส าคัญในด้านคุณภาพการศึกษาซึ่งถือ เป็น
เป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษา พิจารณาแล้วว่าควรดาเนินการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึนอย่าง
ต่อ เนื่ องทุ ก กลุ่ ม สาระฯ ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ าว จึ ง ดาเนิ น โครงการยกระดั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นต่ อ เนื่อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ค่ารวมเฉลี่ย

O-NET ม.3
ปีการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
2561
ปี 2562 (0.5%)
51.94
52.20
25.36
25.49
33.53
33.70
25.32
25.44
34.04
34.21

O-NET ม.6
ปีการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
2561
ปี 2562 (0.5%)
42.89
43.10
23.75
23.87
27.74
27.88
31.78
31.94
26.22
26.35
30.48
30.63

GPA ม.1-ม.6
ปีการศึกษา
ค่าเป้าหมายปี
2561
2562 (1.2%)
2.32
2.35
2.60
2.63
2.60
2.63
2.81
2.84
3.81
3.86
2.88
2.91
3.47
3.51
2.09
2.12
2.82
2.85

4

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและบริบทของโรงเรียน
2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากร ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลตลอดจนเพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ
2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่ออาชีพ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด อันเป็นพืนฐาน
สาหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
3.1.1 โรงเรียนจัดหลักสูตรได้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
3.1.2 นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กาหนด
3.13 ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพและสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ผลผลิต
3.2.1 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเพิ่มขึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 1.2
( ภาคเรียนที่1/62 = 2.85 )
3.2.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 5 กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 0.5
3.2.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
3.2.4 ร้อยละ 85 ของนักเรียนชัน ม. 3 และ ม. 6 สามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน / กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. วิเคราะห์ความต้องการจาเป็น กาหนดปัญหา แนวทางพัฒนา
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. วางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ก.ย. 62 , พ.ค.63

ต.ค. 62 - ก.ย. 63
ขั้นดาเนินการ (D )
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก จานวน 3 กิจกรรม และกิจกรรมย่อยๆตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ฯและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ดังรายละเอียด
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระฯ
(63 กิจกรรม)
2. ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ (30 กิจกรรม)
( การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน แสดงออกด้านความสามารถภายในโรงเรียน ,
การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน,ค่ายวิชาการ,กิจกรรมเสริมความรู้,
ทัศนศึกษา)
3. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ (25 กิจกรรม)
4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. นิเทศการสอน/สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ตามโครงการ SLC
6. วัดและประเมินผลผู้เรียน
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7. งานซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ
8. จัดทาหลักฐานทางการเรียน
ขั้นติดตามประเมินผล ( C)
1. ติดตาม/ ประเมิน/ ตรวจสอบผลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ , การผลิตและ
การใช้สื่อ, การจัดการเรียนรู้ของครู, และการทาวิจัยในชันเรียน
2. จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ผลการทดสอบระดับชาติ/ การสอบอื่นๆ
3. รายงานการจบหลักสูตร
4. จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ขันปรับปรุงพัฒนา (A)
1. ทบทวน ปรับปรุงการดาเนินงาน/กิจกรรม
2. นาข้อบกพร่องมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการทางานในครังต่อไป
5. งบประมาณ รวมทังสิน
5.1 เงินอุดหนุนการศึกษา
5.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

317,200
195,000
122,000

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

มี.ค.63 , ตค.63
มี.ค63.
มี.ค. 63 , ก.ย.63
มี.ค. 63. , ก.ย.63

บาท
บาท
บาท

6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมที่1
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระฯ
ตัวชี้วัด
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน
ร้อยละ 1.2
2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net
ชันม.3 ม.6 สูงขึนร้อยละ 0.5

กิจกรรมที่ 2
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทุก
กลุ่มสาระฯ
ตัวชี้วัด
ทุกกลุ่มสาระฯ มีการส่งนักเรียนเข้า
แข่งขัน ทังภายในและภายนอก
โรงเรียน

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบ/สอบถามข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562
2. รายงานผลจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติและข้อสอบกลาง
3. SAR ของกลุ่มสาระฯ/รายบุคคล
4. รายงานการจบหลักสูตร
5. รายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้

แบบบันทึกตรวจสอบข้อมูล
เชิงประจักษ์

ตรวจสอบ/สอบถามข้อมูลเชิงประจักษ์จาก 1.แบบบันทึกตรวจสอข้อมูล
1. รายงานผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ทัง
เชิงประจักษ์
ภายในและภายนอกโรงเรียน และรางวัล 2.แบบประเมินผล
ที่ได้รับ
ความพึงพอใจของครู
2. ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อ
ที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (ต่อ)
กิจกรรมที่ 3
พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระฯ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ครูมีการผลิต/พัฒนา /
จัดหาสื่อ นวัตกรรม การใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

ตรวจสอบ/สอบถามข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยปี 2562
2.แผนการจัดการเรียนรู้ , งาน SAR
รายบุคคล/SARของกลุ่มสาระฯ
3. ความพึงพอใจของเพื่อนครู นักเรียนที่มี
ต่อการใช้สื่อ / นวัตกรรม / การใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 4
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ ตรวจสอบเอกสารจาก
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การกาหนดแผนการเรียนและ
ตัวชี้วัด
หลักสูตรสถานศึกษา
1. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลจาก
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมเฉลี่ย
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ
กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2561
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนและกลุ่มสาระ 3. รายงานการวิเคราะห์ผลจากความ
ฯ มีการจัดการประชุม / อบรม /
พึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียน
สัมมนา / นิเทศ และการจัดการเรียนรู้ ที่มีต่อการเรียน
3. ร้อยละ 100 ทุกกลุ่มสาระฯ มีการ 4. SAR รายบุคคล/ SAR ของกลุ่มสาระฯ
จัดกิจกรรมเสริมความรู้
5. งานวิจัยของครู
4.ร้อยละ 100 ครูมีงานวิจัยเพื่อ
6. รายงานการนิเทศ/การจัดกิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
SLC /การสังเกตการสอน
กิจกรรมที่ 5
นิเทศการสอน/สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ สัมภาษณ์/ตรวจสอบเอกสารจาก
ตามโครงการ SLC
1. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม SLC
ตัวชี้วัด
ของครูแต่ละระดับชัน
1.ร้อยละ 90 ของครูที่ร่วมกิจกรรม
2. แบบสอบถามเจตคติ
SLC ปรับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
Active Learning
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ครูใช้
กระบวนการ SLC มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน

1. แบบบันทึกตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์.
2. แบบประเมินผล
ความพึงพอใจของเพื่อน
ครู นักเรียนที่มีต่อการใช้
สื่อ / นวัตกรรม /การใช้
แหล่งเรียนรู้ในการจัด
การเรียนรู้
1.แบบบันทึกตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจของ ผู้ปกครองและ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้
3. แบบบันทึกการนิเทศ/
สังเกตการณ์สอน
4.แบบรายงาน

1. แบบบันทึกตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบประเมินเจตคติ
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ(ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
กิจกรรมที่ 6
วัดและประเมินผลผู้เรียน
ตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์ในเรื่อง
ตัวชี้วัด
1. ผลจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรวม
1. การสอบกลางภาค/ปลายภาคเรียน
เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562
2. การสอบข้อสอบกลาง
2. รายงานการสอบ
3. การสอบวัดผลระดับชาติ
4. การใช้แบบทดสอบออนไลน์

3. ผลการทดสอบ
4. รายงานการจบหลักสูตรของน.ร.ชัน ม. 3
และ ม. 6 ภายในเวลาที่กาหนด
5.แบบรายงานผลความพึงพอใจของครู
ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมที่ 7
งานซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วัด
1. สัมภาษณ์ในการจัดกระบวนการ
ร้อยละ 95 ของครูผู้สอน จัดสอนเสริม ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เติมความรู้ให้นักเรียน
2. รายงานการซ่อมเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึกตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบ
4.แบบประเมินผลความ
พึงพอใจของครู ผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนปีการศึกษา
2562

1. แบบสัมภาษณ์
2. แบบรายงานการซ่อม
เสริม และพัฒนาผู้เรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาได้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ฯ แผนการศึกษาชาติ
และบริบทของโรงเรียน
7.2 ครูและบุคลากร จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึนจากเดิม
......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล)
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
......................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ )
ผู้อานวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2562
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รายละเอียดประกอบโครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมย่อยตามกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมผู้เรียน จานวน 91 กิจกรรม
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 1.พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ
1
กลุ่มบริหาร
ผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่ม
1.1
วิชาการ
ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระฯ
บริหารวิชาการ
2. กิจกรรมเสริมความรูค้ วามสามารถ
(1-6)
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ
1.2
(1-4)
(การประกวด/แข่งขัน/การทัศนศึกษา/
ค่ายวิชาการ/ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ร่วมกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอก
โรงเรียน/เสริมความรู้)
3. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรูท้ ุก
กลุ่มสาระฯ
4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรูท้ เี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. นิเทศการสอน/สังเกตการจัดการ

2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
การสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ

เรียนรูต้ ามโครงการ PLC
6. การวัดและประเมินผลผู้เรียน
- กลางภาค
- ปลายภาค
- การสอบข้อสอบกลาง
- การสอบ Pre O-net ชั้น ม.3
/O-NETชั้น ม. 3 และ ม. 6
7. งานซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มสาระฯ
8. กิจกรรมจัดทาหลักฐานผู้เรียน
1.กิจกรรมสุนทรภูส่ ู่ภาษาไทย
2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ 5 STEPs
3. กิจกรรมรักการอ่าน
4. กิจกรรมหมอภาษาพัฒนานักเรียน
ทีม่ ีปัญหาอ่าน - เขียน
1. ท่องสูตรคูณ
2. สอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน

1
1.1
(1-6)
1.2
(1-4)

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

1

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
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รายละเอียดประกอบโครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมย่อยตามกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมผู้เรียน จานวน 91 กิจกรรม
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
1
กลุ่มสาระฯ
4 ทาแบบเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การสอบ O-NET ทุกกลุม่ สาระ(ต่อ) ก่อนหรือหลังเรียน
5. จัดทาแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละ
สื่อการเรียนรู้
1
กลุ่มสาระฯ
1. กิจกรรม Basic Science
วิทยาศาสตร์
2. กิจกรรม Science camp
3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
4. จัดทาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
5STEPs และกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบActive Learning
5. สอนเสริม
1
กลุ่มสาระฯ
1. การสอนเสริมหลังเลิกเรียน
1.1
สังคมศึกษา
2. การติว O-NET ม.6
(1-6)
ศาสนาฯ
3. จัดทาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
1.2
5STEPs และกระบวนการเรียนรู้
(1-4)
แบบ Active Learning
4. การศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 วันสาคัญทางศาสนา
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
4.2 พุทธมามกะ
4.3 การบรรพชาสามเณร
4.4 อาเซียน
5. การเรียนและสอบธรรมศึกษา
1
กลุ่มสาระฯ
1. พัฒนาการทาแผนการจัดการเรียนรู้
สุขศึกษา
และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
พลศึกษา
2.ฝึกการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
3. กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรูด้ ้าน
สุขศึกษา
4. กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาด้าน
สุขศึกษา
1
กลุ่มสาระฯ
1. กิจกรรมการประกวดวาดภาพ
ศิลปะ
ระบายสีภายในโรงเรียน
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รายละเอียดประกอบโครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมย่อยตามกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมผู้เรียน จานวน 91 กิจกรรม
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
1
กลุ่มสาระฯ
2. กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิเทศ
การสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ(ต่อ) ภายในโรงเรียน
ศิลปะ
3. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs
4. กิจกรรมสอนเสริมเพิม่ ทักษะ
1
กลุ่มสาระฯ
1. จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการทา
ข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา
การงาน
อาชีพและ
2. พัฒนาการทาแผนการจัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรูแ้ บบActive Learning
3. นาสื่อการเรียนรูท้ ที่ ันสมัยมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
4. การสอนซ่อมเสริมนักเรียนทีอ่ อ่ น
1. ติว O - NET
1
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
2. สอนเสริมหลังเลิกเรียน
ต่างประเทศ
3. พัฒนาการทาแผนการจัดการเรียนรู้
และจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning
4. จัดทาสื่อแนวใหม่
5. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
1
กิจกรรมพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.1
ผู้เรียน
10.1 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมต่างๆ
(1-6)
10.2 การจัดการเรียนรู้
1.2
10.3 การแสดงผลงานของชุมนุมต่างๆ
(1-4)
10.4การปฏิบัติกจิ กรรมจิตสาธารณะ
10.5ประเมินผลการเรียนรู้
10.6สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม
1
กิจกรรมรักษาดินแดน
กิจกรรม
1.2
รักษาดินแดน
1.สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด
(1-4)
2. ฝึกภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกภาคสนาม
4. พิธีไหว้ครู
5. กิจกรรม รด. จิตอาสา
(บาเพ็ญประโยชน์ในวันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ / กิจกรรมอื่น
ทีศ่ ูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกาหนด)
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รายละเอียดประกอบโครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมย่อยตามกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมผู้เรียน จานวน 91 กิจกรรม
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
1
กิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
1.2
ลูกเสือ
การสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ(ต่อ) 1.กิจกรรมวันสาคัญของลูกเสือ-เนตรนารี
(1-4)
1. วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
2. วันมหาธีรราชเจ้า
(ทาพิธีในการเข้าค่ายพักแรม)
3. ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
4. ลูกเสือจิตอาสา
(บาเพ็ญประโยชน์ในวันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ / อื่น ๆ)
1
งาน
งานแนะแนว
1.1
แนะแนว
1. จัดกิจกรรมรวบรวมข้อมูลนักเรียน
(6)
เป็นรายบุคคล
1.2
2. จัดกิจกรรมสนเทศ
(3 , 4)
3. จัดกิจกรรมให้คาปรึกษา
4. จัดกิจกรรมจัดวางตัวบุคคล
5. จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผล
6. พัฒนาการทาแผนการจัดการเรียนรู้
และและจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning
7. จัดกิจกรรมจัดบรรยากาศ นิทรรศการ
ศึกษาดูงาน การแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
3 ส่งเสริมความสามารถในการ
แสดงออกของนักเรียนทุก
กลุ่มสาระฯ

1. การส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ภายในโรงเรียน
- ภายนอกโรงเรียน
2. กิจกรรมการแสดงผลงานของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ฝึกซ้อมนักเรียนเพือ่ ส่งแข่งขัน
2. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ
1. กิจกรรมชุมนุม A - MATH
2. ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียน

1
1.1
(1-6)
1.2
(1-4)

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

1
1.1
(1-6)
1
1.1

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
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รายละเอียดประกอบโครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมย่อยตามกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมผู้เรียน จานวน 91 กิจกรรม
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ
3 ส่งเสริมความสามารถในการ
1.2
กลุ่มสาระฯ
3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
(3-4)
คณิตศาสตร์
แสดงออกของนักเรียนทุก
ภายนอกโรงเรียน
กลุ่มสาระฯ (ต่อ)
1
กลุ่มสาระฯ
1. The Star Talent
1.1
วิทยาศาสตร์
2. เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วม
(1-6)
การแข่งขันทักษะวิชาการ ภายนอกโรงเรียน
1.2
3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
(1,2)
ทักษะวิชาการภายนอกโรงเรียน
- มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
- ตอบปัญหาประมงน้อมเกล้า
- เพชรยอดมงกุฎ
- โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
1
กลุ่มสาระฯ
1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
1.1
สังคมศึกษาฯ
ทักษะวิชาการภายนอกโรงเรียน
(1-6)
- มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
- การแข่งขันอื่นๆ
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
- การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
พุทธจักรคัพ
- การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
อุ่นมณีคัพ
- การแข่งขันกีฬาคณะสี
2. ส่งการแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขศึกษา
3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก
4. กิจกรรมมวยไทย
5. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1
1.1
(1-6)
1.2
(1-4)

กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษา
พลศึกษา

1. คัดเลือกนักเรียนทีม่ ีความสามารถ
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์

1
1.1
(1-6)

กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ
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รายละเอียดประกอบโครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมย่อยตามกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมผู้เรียน จานวน 91 กิจกรรม
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ
3 ส่งเสริมความสามารถในการ
1.2
กลุ่มสาระฯ
2. ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียน
(1-4)
ศิลปะ
แสดงออกของนักเรียนทุก
3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก
3
กลุ่มสาระฯ (ต่อ)
4. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
-3.2
และภายนอก

4 การพัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรูข้ องทุกกลุ่มสาระฯ

1. การจัดซื้อวัสดุเพือ่ ใช้ในการจัดการ
เรียนรูข้ องกลุ่มสาระฯ
2. กิจกรรมชุมนุมประดิษฐ์สร้างสรรค์
3. กิจกรรมประดิษฐ์จติ อาสา
4. การทาโครงงานอาชีพ
5. การจัดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ
6. การเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อม
เพือ่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะภายนอก /งานมหกรรมความ
สามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี
7. เชิญวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ
มาสอนนักเรียน
1. จัดแข่งทักษะทางภาษา (ภายใน)
2. ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียน
3. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะภายนอกโรงเรียน
1. พัฒนา จัดหา สื่อทีท่ ันสมัยเพือ่ สร้าง
แหล่งเรียนรูท้ เี่ หมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
(ห้องสมุด)
1. จัดซื้อสื่อและวัสดุอปุ กรณ์เกี่ยวกับ
วิชาภาษาไทย
2. ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทยให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
3. ผลิตและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
1. การจัดป้ายนิเทศความรู้
2. จัดซื้อเกม และวัสดุอปุ กรณ์
คณิตศาสตร์

1
1.1
(1-6)
1.2
(1-4)

กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพ

1
1.1
(1-6)

กลุ่มสาระฯ
ภาษา
ต่างประเทศ

1
1.1 (1-6)
2 (2.5)
3
(3.2)

กลุ่มบริหาร
วิชาการและ
งานห้องสมุด
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

3
(3.2)

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
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รายละเอียดประกอบโครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมย่อยตามกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมผู้เรียน จานวน 91 กิจกรรม
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ
4 การพัฒนาสื่อและแหล่ง
3
กลุ่มสาระฯ
3. ผลิต / พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้
(3.2)
คณิตศาสตร์
เรียนรูข้ องทุกกลุ่มสาระฯ(ต่อ)
4. ปรับปรุงห้องศูนย์คณิตศาสตร์ให้เหมาะ
กับการเรียนรู้
3
กลุ่มสาระฯ
1. จัดหาสื่อ วัสดุอปุ กรณ์ สาหรับการเรียน
(3.2)
วิทยาศาสตร์
การสอน
2. ผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
3
กลุ่มสาระฯ
1. การจัดป้ายนิเทศ มุมความรู้ และ
(3.2)
สังคมศึกษาฯ
แหล่งเรียนรู้
2. ผลิต / ซื้อ / พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้
(เช่นเอกสารประกอบการเรียน ,
PowerPoint)
3
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพือ่ ใช้ในการเรียน
กลุ่มสาระฯ
(3.2)
การสอน
สุขศึกษาฯ
2. จัดทาสื่อการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
1. สารวจวัสดุ อุปกรณ์ ทีช่ ารุด ขาดแคลน
2. ทาการจัดซื้อและจัดทา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
1. ผลิต / พัฒนาสื่อการเรียนรู้
2. การซ่อมบารุงห้องศูนย์และห้องปฏิบัติการ
อาหารให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี
3. การจัดซื้ออุปกรณ์เพือ่ พัฒนา
ห้องปฏิบัติการอาหารเพิม่ เติม เช่น
หม้อหุงข้าว หม้อ จาน ชาม ช้อนส้อม
กระทะเลฟล่อน และ ฝาอบความร้อน
เป็นต้น
1. จัดซื้ออุปกรณ์
2. จัดทาแบบฝึกทักษะทางภาษา
(ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)
3. จัดหาสื่อ / เกม (Kahoot)
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพือ่ ใช้ในงานแนะแนว

3
(3.2)

กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ

3
(3.2)

กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพฯ

3
(3.2)

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

3
(3.2)

งานแนะแนว
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รายละเอียดประกอบโครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมย่อยตามกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมผู้เรียน จานวน 91 กิจกรรม
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ
4 การพัฒนาสื่อและแหล่ง(ต่อ)
3
งานแนะแนว
2. จัดทาสื่อการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
(3.2)
เรียนรูข้ องทุกกลุ่มสาระฯ
3. จัดทาป้ายนิเทศ / มุมความรูด้ ้านการศึกษา
อาชีพ สังคมส่วนตัว
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โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
นโยบาย สพฐ.

ข้อที่
ข้อ 1

กลยุทธ์ สพม. 2

ข้อที่ 2

มาตรฐานการศึกษา

1
1.2
( 1-6 )
2
( 2.5 )
3
( 3.3 )

นโยบายโรงเรียน

รายละเอียด
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
มาตรการและแนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
1.2 พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ
ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นไทย ศรัทธาและยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
ประมุขและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ม. 2 (2.5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ม. 3 (3.3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ข้อที่ 1 ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนทุก
กลุ่มให้เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม มีทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ
และสามารถใช้ทั ก ษะชี วิต เพื่ อ การด ารงชี วิ ต อย่า งมี ค วามสุ ข บน
พื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดี
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ลักษณะงาน/โครงการ
 ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2563

 ต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาติ โดยมีมาตรการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของ
ชาติและเป็นพลโลกที่ดี และ 1.2 พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ นั้น โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพม. 2 ได้ดาเนินการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน
ให้ เ ป็ น พลเมื องที่ ดี มี คุณธรรม มีคุ ณลั กษณะตามที่ห ลั กสู ตรก าหนดอย่ างต่อเนื่อง โดยน า“ระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน” เป็นกระบวนการในการพัฒนา จนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี
2562 ประเภทสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับดีเด่น ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใน ปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม ก็ตาม โรงเรียนยังตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว จึงกาหนดนโยบายโรงเรียนในข้อ
ที่ 1 ความว่า ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่มให้เป็นผู้ประพฤติดี มี
คุณธรรม มีทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ และสามารถใช้ทักษะชีวิตเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐาน
การเป็นพลเมืองที่ดี
เพื่อให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้รับการดูแล พัฒนาส่งเสริม
ช่ว ยเหลื อ ให้ เป็ น พลเมื อ งที่ ดีดั ง กล่ าวข้ า งต้น จึ ง ดาเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริย ธรรม คุ ณ ลั กษณะที่
พึงประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีค่านิยมที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
2.2 เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและยึดมั่นในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.3 เพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันให้นักเรียนให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัยจากอันตรายและ
สิ่งเสพติด
2.4 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นผู้นาในการทาความดีให้แก่นักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย สามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.2 ผลผลิต
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน / กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. วิเคราะห์ความต้องการจาเป็น กาหนดปัญหา แนวทางพัฒนา
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. วางแผนการดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (D )
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก และ 35 กิจกรรมย่อย ดังรายละเอียด
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
1.1.1 วันงดสูบบุหรี่และวันต่อต้านยาเสพติด
1.1.2 เพชฌฆาตสิงห์อมควัน
1.1.3 ตรวจสารเสพติด
1.1.4 สายตรวจสีขาว
1.1.5 กีฬาต้านยาเสพติด
1.1.6 ห้องอุ่นใจ
1.1.7 ห้องเรียนสีขาว และ การสร้างความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว (MOU )
1.2 กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
1.2.1 พุทธจักรวัยใสใส่ใจธรรมะ
1.2.2 ค่ายคุณธรรม
1.2.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม (บูรณาการกับกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ)
1.2.4 โครงการโรงเรียนสุจริต (บูรณาการกับกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ)
1.3 กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และผู้มีพระคุณ
1.3.1 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10
1.3.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
1.3.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
1.3.4 พิธีไหว้ครู
1.4 กิจกรรมระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน
1.4.1 ปฐมนิเทศ
1.4.2 การประดับเข็มตราโรงเรียน
1.4.3 เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
1.4.4 ส่งลูกสู่โลกกว้าง
1.4.5 เครือข่ายสายใยรัก
1.4.6 กิจกรรมพนักงานส่งเสริมความประพฤติ (สายตรวจ พส.น. / พส.น. รอรับ)
1.4.7 ส่งลูกจบ ครบทุกคน(บันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
1.4.8 คู่มือนักเรียน

ระยะเวลา
ก.ย. 62

ต.ค. 62 - ก.ย. 63
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน (ต่อ)
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
1.5 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การแก้ปัญหา
การส่งเสริมพัฒนา การส่งต่อ)
1.5.1 การเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีปกติและกรณีพิเศษ
1.5.2 สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
1.5.3 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง(การสรรหา/การประชุม)
1.5.4 Home Room
1.5.5 เด็กดีศรีพุทธจักร
1.5.6 การถอดบทเรียนเรื่องเล่าเร้าพลังกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.5.7 การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน และเพศวิถีศึกษา
2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์
3. กิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯหรืองานอื่นๆ
3.1 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียน(กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ/
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมรักษาดินแดน/
กิจกรรมลูกเสือ)
3.2 กิจกรรมสหวิทยาเขตหรือ ร.ร. คู่พัฒนา
ขั้นติดตามประเมินผล (C)
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
1. นิเทศการปฏิบัติงาน
มี.ค. 63,ก.ย.63
2. ติดตาม ตรวจสอบจากรายงานการดาเนินงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม
มี.ค. 63,ก.ย.63
3. ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ/การให้บริการของทุกกลุ่มบริหาร/ทุกงาน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (A)
มี.ค. 63,ก.ย.63
1. ทบทวน ปรับปรุงการดาเนินงาน/กิจกรรม
2. นาข้อบกพร่องมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการทางานในครั้งต่อไป

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.3 เงินรายได้สถานศึกษา

59,070
3,750
49,480
5,840

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
1.1 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ปลอดภัย ห่างไกลยา
เสพติดและอบายมุข
1.2 กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละ 90 ของนั ก เรี ย นแสดงออกถึ ง
ความมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองดี
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
1.3 กิ จ กรรมการเทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์และผู้มีพระคุณ
ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละ 90 ของนั ก เรี ย นแสดงออกถึ ง
ความเคารพ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และผู้มีพระคุณ
1.4 กิจกรรมระเบียบวินัยและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 90 ของนักเรียนแสดงออกถึง
ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
1.5 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบฯและได้รับการ
พัฒนาทักษะการดารงชีวิตอย่างรอบด้าน
ตามศักยภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. รายงานผลการติ ด ตามนั ก เรี ย น
กลุ่มเป้าหมาย

- แบบบันทึกต่างๆ
- แบบติดตามและสรุป
รายงานผลกิจกรรม
โรงเรียนสีขาว

1. การสังเกต
2. การสอบถามผู้ปกครอง/ครู
3. การรายงานผลข้อมูลด้านพฤติกรรมที่
พึงประสงค์

- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบรายงานผลข้อมูล
ด้านพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์

1. การสังเกต
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และผู้มีพระคุณที่โรงเรียนจัดขึ้น
1. การสังเกต
2. การสอบถามผู้ปกครอง/ครู
3. การตรวจระเบียบวินัยประจาเดือน
4. การรายงานผลข้อมูลด้านพฤติกรรมที่
พึงประสงค์

- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม

- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบสอบถาม/
แบบบันทึก
- แบบบันทึกการตรวจ
ระเบียบวินัย
- บันทึกข้อความ/
แบบรายงานพฤติกรรม
ข้อมูลด้านพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
1. การประเมินความพึงพอใจขอนักเรียน - แบบประเมินความ
2. การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง/นักเรียน/ครู
พึงพอใจ
3. รายงานผลการดาเนินงาน
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์
- แบบติดตามและประเมิน
ผลการดาเนินงานงาน
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละ 100 ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน 1. การสารวจจานวนวัสดุสานักงานที่มีใช้ - แบบสารวจวัสดุ
ส านั ก งานกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลมี วั ส ดุ ในสานักงาน
สานักงานที่มีความจาเป็น
อุปกรณ์สานักงานอย่างเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
2. ร้อยละ 90ของผู้ปฏิบัติงานใน
สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
หรืองานอื่นๆ
(กิจกรรมของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมลูกเสือ,
กิจกรรมงานอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น )

2. การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
3. แบบประเมินการสังเกต
4. การสัมภาษณ์
ประเมินตามตัวชี้วัดที่กลุ่มสาระฯ/งาน
อื่นๆกาหนด

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์
เครื่องมือตามที่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ฯหรืองานอื่นๆ
กาหนด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามสิทธิและหน้าที่ของระบอบ
ประชาธิปไตย

......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

......................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ )
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
30 กันยายน 2562
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โครงการที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมรอง 35 กิจกรรมย่อย
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่
1. สถานศึกษาสีขาว
1 ส่งเสริมคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
1
1.1. วันงดสูบบุหรีและวันต่อต้านยาเสพติด
ข้อ 1.2
1.2 วันงดสูบบุหรี่โลก (ร่วมกับกลุม่ สาระ
(1-4)
การเรียนรูส้ ุขศึกษาฯ)
1.3 เพชฌฆาตสิงห์อมควัน
1.4 ตรวจสารเสพติด 5 กิจกรรมรอง
1.5 สายตรวจสีขาว
1.6 กีฬาต้านยาเสพติด (ร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ุขศึกษาฯ)
1.7 ห้องอุ่นใจ
1.8 MOU สถานศึกษาสีขาว
1.9 ห้องเรียนสีขาว
1.2 คุณธรรมนาชีวติ
1
1. พุทธจักรวัยใสใส่ใจธรรมะ (ตักบาตร)
ข้อ 1.2
2. ค่ายคุณธรรม
(1-4)
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม (ร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาฯ)
4.โครงการโรงเรียนสุจริต ( ร่วมกับกลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ ังคมศึกษา ฯ
1.3 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1
และผู้มีพระคุณ
ข้อ 1.2
1. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
(1-4)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
4. กิจกรรมวันไหว้ครู
1.4 ระเบียบวินัยและประชาธิปไตย
1
ในโรงเรียน
ข้อ 1.2
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
(1-4)
2. กิจกรรมพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน
3. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
4. กิจกรรมส่งลูกสู่โลกกว้าง
5. คู่มือนักเรียน
6. เครือข่ายสายใยรัก (เครือข่ายต่างๆ
บริการตัดผมฟรี)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
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โครงการที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมรอง 35 กิจกรรมย่อย
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่
1 ส่งเสริมคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์(ต่อ) 7. กิจกรรมพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
1
(สายตรวจ พสน./พสน.รอรับ)
ข้อ 1.2
8. ส่งลูกจบ ครบทุกคน
(1-4)
(บันทึกการดูแล ช่วยเหลือลูกรัก)
9. คู่มือนักเรียน
1.5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
(การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล/
ข้อ 1.2
การคัดกรองนักเรียน / การแก้ปัญหา /
(1-4)
การส่งเสริมพัฒนา / การส่งต่อ)
3
1. เยี่ยมบ้านนักเรียน
ข้อ 3.3
(กรณีปกติ/กรณีพเิ ศษ)
2. สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
3. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
(การสรรหา / การประชุม)
4. Home room
5. เด็กดีศรีพทุ ธจักร
6. เรือ่ งเล่า...เร้าพลัง (PLC : ถอดบทเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน (บูรณาการหน่วยงานภายใน
และภายนอกโรงเรียน)
1. จัดซื้อ/จัดหา วัสดุสานักงาน
2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
1
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
และวัสดุอุปกรณ์
ข้อ 1.2
2
ข้อ 2.5
3 กิจกรรมบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรู้ 3.1 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
1
อื่นๆ / งานอื่นๆ
แสดงออกของนักเรียน
ข้อ 1.2
(กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ / สุขศึกษา /
(1-4)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / กิจกรรมรักษา /
1
กิจกรรมลูกเสือ)
ข้อ 1.1
3.2 กิจกรรมสหวิทยาเขตหรือ รร. คู่พฒ
ั นา
(1-6)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มสาระ
การเรียนรู/้
งานอื่นๆ
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/
จุดเน้น
1. นโยบาย สพฐ.

2. กลยุทธ์ สพม2
3. มาตรฐานการศึกษา

4. นโยบายโรงเรียน

ข้อที่
2

รายละเอียด

ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ
แนวทางดาเนินงาน
2.1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
แนวทางดาเนินงาน
3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
3.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
3.3 นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา
3.4 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
4
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ข้อที่ 2 (2.4) - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ข้อที่3 (1-5) 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ข้อที่ 2
ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้ประพฤติตนตามจรรณยาบรรณครู
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดารงตนบนพื้นฐานความพอเพียง
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ลักษณะงาน/โครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
ครู และบุ คลากรทางการศึกษานั บเป็นส่ วนส าคัญ ในการขับเคลื่ อนการศึกษาไปสู่ เป้าหมายที่กาหนดคือ
คุณภาพผู้ เรี ยน หากครูและบุคลากรมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมตามระดับสมรรถนะตามมาตรฐานที่กาหนด
ก็ ส่ ง ผลต่ อ การประกั น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของ นั ก เรี ย น ผู้ ป กครองและชุ ม ชน อี ก ทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงจาเป็นต้องพัฒนาตนให้สามารถ
จัดการเรียนรู้และทักษะชีวิตให้รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในปีการศึกษา 2560 –ปัจ จุ บัน โรงเรียนได้ร่ว มโครงการสนับสนุน โรงเรี ยนเป็น ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
(Supporting School as Learning Community : SLC) เพื่ อ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรกั บ คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเน้นการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของคุณครูคู่พัฒนาในการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning และปรับใช้แผนการจั ดการเรีย นรู้แบบ 5 ขั้น (5 Steps) รวมทั้งการพัฒนาครูในรูปแบบอื่นๆเช่น การ
พัฒ นาครู ทั้งระบบ(คูป องครู ) การส่ งครู เข้ารับความรู้กั บหน่ว ยงานทางการศึกษาต่างๆจั ดขึ้น แม้ว่า โรงเรียนได้
ดาเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินการดาเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ก็ตาม แต่เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ เรื่องประเมินวิทยฐานะ การประเมินคุณภาพการศึกษา และความรู้
หลากหลายที่ครูจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นต้น โรงเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญดังกล่าว จึงดาเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าทางอาชีพ
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานกับบุคลากรภายในโรงเรียน กับบุคลากรภายนอก
หรือองค์กรภายนอกที่ประสบความสาเร็จและนาไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมืออาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพท์
3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างเหมาะสม และสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพตามลาดับ
ขั้นของวิทยฐานะ
3.1.2 ครูและบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ผลผลิต
ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ( SLC ) อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน / กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. วิเคราะห์ความต้องการจาเป็น กาหนดปัญหา แนวทางพัฒนา
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. วางแผนการดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (D )
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก 19 กิจกรรมย่อย ดังรายละเอียด
1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู
1.1 การพัฒนาครูก่อนปิดภาคเรียน/ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2562 ในเรื่อง
1.1.1 การจัดทาผลงานทางวิชาการ ว 21
1.1.2 จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.1.3 การพัฒนาครูตามความต้องการจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.1.4 การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ งาน Educa 2019
1.2 การประชุมประจาเดือน, การนิเทศภายใน, การประชุมกลุ่มสาระฯ/งานต่างๆ
1.3 การนิเทศการสอน/สังเกตการสอนตามกระบวนการ SLCของทุกกลุ่มสาระฯ
1.4 การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน(งานวิจัย) ของกลุ่มสาระฯ/งานต่างๆ
1.5 การศึกษาดูงาน
1.5.1 ครูและบุคลากรการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ SLC : โรงเรียนเมืองกระบี่ และ
แหล่งเรียนรู้จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง
1.5.2 นักพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
1.6 การพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ
(การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง,การร่วมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ,กิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้:SLC , การร่วมกิจกรรมโรงเรียนคู่พัฒนา ,กิจกรรมสหวิทยาเขต,การเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานตามที่ สพฐ. หรือ สพม.2 กาหนด)
2. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ
3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมจิตอาสา)
ขั้นติดตามประเมินผล ( C)
1. ติดตาม ตรวจสอบจากรายงานการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
2. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. รายงานผลการพัฒนาตนเอง ( SAR )
4. รายงานผลการดาเนินงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (A)
1. ทบทวน ปรับปรุงการดาเนินงาน/กิจกรรม
2. นาข้อบกพร่องมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการทางานในครั้งต่อไป

ระยะเวลา
ก.ย. 62

ต.ค. 62 - ก.ย.
63
ต.ค. 62,ก.ย. 63

13-16พ.ย.62
22 ต.ค.62.
ต.ค.62 - ก.ย. 63
ต.ค.62 - ก.ย. 63
ต.ค.62 - ก.ย. 63
ต.ค.62 - ก.ย. 63
ต.ค.62 - ก.ย. 63
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

มี.ค. 63,ก.ย.63
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5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น
5.1 เงินอุดหนุนเหลือจ่าย
5.2 เงินอื่นๆ

40,000 บาท (งานการเงินเป็นผู้คุมยอดงบประมาณ)
40,000 บาท
บาท

6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 1. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ที่ กคศ. กาหนด
ตนเอง
2. ตรวจสอบ SAR

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินโครงการ

2. แบบติดตาม/ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
6.2 ครูทุกคนจัดทา ID Plan และบันทึก ตรวจสอบการจัดทา ID Plan และบันทึก - แบบติดตาม/ตรวจสอบ
การท างานหรื อ จั ด ท าLog Book เพื่ อ การทางาน หรือLog Bookของครูทุกคน การปฏิบัติงาน
แสดงความก้าวหน้าใน การพัฒนาด้าน
วิชาชีพ
6.3 ครูทุกคนผ่านการประเมิน
ประเมินผล/ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ตาม 13 ตัวชี้วัดในระดับคุณภาพ ดี
6.4 ร้อยละ85ของครู/นักพัฒนาที่เข้าร่วม ประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วม แบบประเมินความพึง
กิจกรรมศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจ
กิจกรรม
พอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากร มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกาหนด

......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์)
......................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ )
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
30 กันยายน 2562
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ที่
1

2

3

4

5

โครงการที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมรอง 19 กิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู
2
1.1 การพัฒนาครูกอ่ นปิด/เปิดภาคเรียน ข้อ 2.3,2.4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
3
1.2 การประชุมครูประจาเดือน/การนิเทศ
ภายใน/การประชุมกลุ่มสาระ,งานต่างๆ/
ข้อ 3.1 - 3.5
1.3 การนิเทศการสอน/การสังเกตการสอน
ตามกิจกรรม PLCของทุกกลุ่มสาระฯ
1.4 การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(งานวิจยั ) ของกลุ่มสาระฯ/งานต่างๆ
1.5 การส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมประชุม/
สัมมนา/ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1.6 การพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ
(การศึกษาด้วยตนเองจากสือ่ อิเลคทรอนิกส์/
โครงการพัฒนาครูทงั้ ระบบ/กิจกรรมPLC/
การศึกษาต่อ/การทาผลงานทางวิชาการ)
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 1.การพัฒนาหลักสูตรและการจัด
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
การเรียนรูท้ เี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อ 2.3,2.4
1.1 การส่งเสริมจัดทาวิจยั เพื่อการแก้ปญ
ั หา
1.2 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพครู
2
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 1. โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู(้ PLC)
ของทุกกลุ่มสาระฯ/งาน
2. Intensive English
ข้อ 2.3,2.4
3
3. เข้าร่วมอบรมตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามความสนใจทัง้ ภายในและภายนอก
ข้อ 3.1 - 3.5
4. การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(วิจยั ในชั้นเรียน)
5. การพัฒนาครูทงั้ ระบบ(ครุพฒ
ั นา)
6. การค้นคว้าความรูด้ ้วยตนเองจาก
สือ่ อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆและระบบอินเทอร์เน็ต
พัฒนาครูและบุคลากรด้าน กิจกรรมพัฒนาความรูผ้ ู้กากับ
2
ลูกเสือ-เนตรนารี
ลูกเสือ-เนตรนารี
ข้อ 2.3,2.4
3
ข้อ 3.1 - 3.5
กิจกรรมพัฒนาครูแนะแนว 1. เข้ารับการอบรมหลักสูตรทีท่ างโรงเรียน
2
ทางโรงเรียนจัดขึ้น
ข้อ 2.3,2.4
2. เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานภายนอก
3. ค้นคว้า และหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพ
ทีส่ อนจากสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Youtube
4. ทาวิจยั ในชั้นเรียน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรูฯ้ /
งานต่างๆ

กิจกรรม
ลูกเสือ
กิจกรรม
แนะแนว
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โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/
จุดเน้น
นโยบาย สพฐ.

ข้อที่

รายละเอียด

ข้อ 4

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
4.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พืนที่
4.2 การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพืนที่
4.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน ทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุก
ประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
4.4 การประยุ กต์ใช้เ ทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
6.2 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และ
ระบบการท้างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

ข้อ 6

กลยุทธ์ สพม. 2
มาตรฐานการศึกษา

4. นโยบายโรงเรียน

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ข้อที่ 5
ข้อที่ 2
กระบวนการและการบริหารจัดการ
( 2.1 – 2.6) 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือต่อการจัด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
ข้อที่ 4 การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม โดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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ลักษณะงาน/โครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ข้อที่ 4.... ทีด่ ้านการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและนโยบายข้อที่ 6
....ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนพุทธจักรวิทยาก้าหนดนโยบายของ
โรงเรียนในข้อที่ 4 ...การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม โดยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล น้าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหาร
จัดการ เพื่อให้งานเกิดความรวดเร็ว สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ลดความซ้าซ้อน ลดเวลาการท้างาน เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ โดยมุ่ง
ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในหน่วยงาน มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ตลอดจน
ดึงศักยภาพของทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา นัน
แม้ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 ระบบการบริหารและการจัดการ ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา พบว่า อยู่ในระดับ ดีเลิศ โรงเรียนยังตระหนักในความส้าคัญในเรื่องดังกล่าว เพราะยังขาดการให้ความส้าคัญ
ในบางเรื่อง เช่น ขาดการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตลอดจนการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การปฏิบัติงานยังไม่ต่อเนื่องครบทุกหน่วยงาน เช่น การใช้คิวอาร์โค้ดในการท้าแบบประเมินตามนโยบาย สพฐ.
เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็นต้น
เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นสามารถขั บ เคลื่ อ นนโยบายอย่ า งเป็ น รู ปธรรม เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ บุคลากรมีขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ
มาช่วยระดมสรรพก้าลังในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครองและชุมชน จึงด้าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริมการบริหารการจัดศึกษาตามระบบคุณภาพ ตามหลักหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กรและภายนอกองค์กร ให้ด้าเนินไปอย่างเป็นระบบ อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
ของราชการ
2.2 ส่งเสริมทุกกลุ่มบริหารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.3 พัฒนาระบบการให้บริการด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพท์
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
3.2 ผลผลิต
โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน / กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. วิเคราะห์ความต้องการจ้าเป็น ก้าหนดปัญหา แนวทางพัฒนา
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. วางแผนการด้าเนินงาน

ระยะเวลา
ก.ย. 62

ขั้นดาเนินการ (D )
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลัก 13 กิจกรรมย่อย ดังรายละเอียด
1.งานประจาของกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
1. กลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานใน
1.1 งานการเงิน
กลุ่มบริหาร
1.2 งานพัสดุและสินทรัพย์
งบประมาณ
1.3 งานตรวจสอบภายใน
1.4 งานกองทุนสวัสดิการครู(งานสร้างขวัญและก้าลังใจ)
1.5 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
1.6 งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
2. กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับสานักงานผู้อานวยการ
2.1 งานสารบรรณและส้านักงานผู้อ้านวยการ
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
2.2 งานแผนงาน
หัวหน้างานใน
2.3 งานสารสนเทศ
กลุ่มงานที่ขึนตรง
2.4 งานประกันคุณภาพ
กับผู้อ้านวยการ
2.5 งานควบคุมภายใน
2.6 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.7 งานโครงการพิเศษ
2.7.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
2.7.2 โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา
(1) ค่ายคุณธรรม
(2) การพัฒนาบุคลากร : การจัดการเรียนรู้แบบActive Learning
(3) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทันสมัยทุกกลุ่มสาระฯ
2.7.3 กิจกรรมสหวิทยาเขต ( ใช้งบพัฒนาบุคลากร และงบอื่นๆ)
(1) ประชุมสัญจร
(2) พัฒนานักเรียน
(3) พัฒนาครูและบุคลากร (ด้านวิชาการ/ด้านงบประมาณ/ด้านบุคลากร
นักพัฒนา)
(4) กีฬาสหวิทยาเขต
(5) ศึกษาดูงานสหวิทยาเขต
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน / กิจกรรม
ระยะเวลา
3. สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ จ้านวน 1 กิจกรรม
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
4. สานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จ้านวน 6 กิจกรรม( ใช้งบประมาณ )
หัวหน้าส้านักงาน
5. สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จ้านวน 1 กิจกรรม
ของทุกกลุ่ม
6. สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป จ้านวน 1 กิจกรรม
บริหาร
ขั้นติดตามประเมินผล ( C)
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
1.นิเทศการปฏิบัติงาน
มี.ค. 63,ก.ย.63
2.ติดตาม/ ตรวจสอบจากรายงานการด้าเนินงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม
3.ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ/การให้บริการของทุกกลุ่มบริหาร/ทุกงาน มี.ค. 63,ก.ย.63
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (A)
มี.ค. 62,ก.ย.62
1. ทบทวน ปรับปรุงการด้าเนินงาน/กิจกรรม
2. น้าข้อบกพร่องมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการท้างานในครังต่อไป
5. งบประมาณ รวมทังสิน
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินรายได้สถานศึกษา
5.3 เงินอุดหนุนรายหัวเหลือจ่าย
5.4 เงินอื่นๆ

1,914,250
461,950
462,400
614,900
375,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
6.1 ด้านการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดย่อย
(1) ร้อยละ 90 ของครูใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน( QR Code/ สื่อ AR/
ฯลฯ )

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. สังเกตการสอน,การประชุมคาบ SLC
2. สอบถามนักเรียน/ครู
3. ชินงาน/ผลงานที่ปรากฏ
4. รายงาน SAR ของครูและของกลุ่ม
สาระฯ

- แบบบันทึกการนิเทศ
- แบบรายงานการประชุม
- แบบสอบถาม
- แบบตรวจสอลผลงาน
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (ต่อ)
6.2 ด้านการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดย่อย
(1) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
(2) ร้อยละ 90 ของ นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน หรือ มีความพึง
พอใจในการบริการของหน่วยงานภายใน
ของโรงเรียน
6.3 ด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดย่อย
(1) ร้อยละ 85 ของการด้าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(2) การบริหารจัดการของงาน
ต่างๆของกลุ่มบริหารมีความถูกต้อง
สัมฤทธิ์ผล อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

1. สัมภาษณ์ /สอบถามผู้ปฏิบัติงาน
2.ประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนหรือความพึง
พอใจในการติดต่องานกับหน่วยงาน
ภายในโรงเรียน

1.ประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์
1.1 รายงานผลการด้าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมประจ้าปี
1.2 แผนพัฒนาโรงเรียน/แผนปฏิบัติ
การประจ้าปีงบประมาณ,สารสนเทศ,
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1.รายงาน/สรุปการปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารต่างๆ

-แบบสอบถาม/แบบบันทึก
การสัมภาษณ์
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

- แบบบันทึกรายการ
- แบบรายงานผลการ
ด้าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

-แบบรายงานการ
ปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม
บริหาร
2.ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ -แบบประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน

......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
......................................... ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ )
ผู้อ้านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
30 กันยายน 2562
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ที่
1

โครงการที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมรอง 13 กิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่
ผู้รับผิดชอบ
งานสานักงาน งานประจาของกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม
2
1. กลุ่มบริหารงบประมาณ
ข้อ2.1 - 2.6 หัวหน้างานใน
1.1 งานการเงิน
กลุ่มบริหาร
1.2 งานพัสดุและสินทรัพย์
งบประมาณ
1.3 งานตรวจสอบภายใน
1.4 งานกองทุนสวัสดิการครู
(กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน)
1.5 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6 งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
2. กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับสานักงานผู้อานวยการ
2
หัวหน้างานใน
2.1 งานสารบรรณและสานักงานผู้อานวยการ
ข้อ2.1 - 2.6 กลุ่มงานที่ขึ้นตรง
2.2 งานแผนงาน
กับสานักงาน
2.3 งานประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการ
2.4 งานสารสนเทศ
2.5 งานควบคุมภายใน
2.6 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.7 งานโครงการพิเศษ
1. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
2. โรงเรียนคู่พัฒนา
- ค่ายคุณธรรม
- การพัฒนาบุคลากร : การจัดการ
เรียนรูแ้ บบ Active Learning
- พัฒนาศูนย์การเรียนรูท้ ันสมัยฯ
3. งานสหวิทยาเขต
- ประชุมสัญจร
- พัฒนานักเรียน
- พัฒนาครูและบุคลากร
2. กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับสานักงานผู้อานวยการ
2
หัวหน้างานใน
(ด้านวิชาการ/ด้านงบประมาณ/ด้านบุคลากรนักพัฒนา) ข้อ2.1 - 2.6 กลุ่มงานที่ขึ้นตรง
- กีฬาสหวิทยาเขต
กับสานักงาน
- ศึกษาดูงานสหวิทยาเขต
ผู้อานวยการ
3. งานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
2
หัวหน้ากลุ่ม
4. งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
ข้อ2.1 - 2.6 บริหารทั้ง 3 กลุม่
5.งานสานักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
6.กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
2
งานสวัสดิการ
ข้อ2.1 - 2.6
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โครงการ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/
จุดเน้น
นโยบาย สพฐ.

ข้อที่

รายละเอียด

ข้อ 4

กลยุทธ์ สพม. 2

ข้อ 6

มาตรฐานการศึกษา

ข้อ 2

นโยบายโรงเรียน

ข้อ 4

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
4.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
กระบวนการและการบริหารจัดการ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม โดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ลักษณะงาน/โครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ ครูสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2563
1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของ สพฐ.ปี ง บประมาณ2563 ข้ อ ที่ 4 ...ด้ า นการสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก าร
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐานและการลดความเหลื่ อ มล้า ทางการศึ ก ษา โดยก้า หนดมาตรการและ
แนวทางด้ า เนิ น งา นในข้ อ 4.4 ..การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ( Digital Technology) เป็ น
เครื ่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู ้ เ รี ย น นั น โดยเฉพาะจุ ด เน้ น ในเรื ่ อ ง Coding เทคโนโลยี
สารสนเทศจึ ง เป็ น เรื่ อ งส้า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ ค รู ผู้ ส อนต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถเพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 ผู้ ส อนต้ อ งเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สาร สื บ ค้ น การสร้ า ง
องค์ ค วามรู้ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานและการน้า เสนองานด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย บทบาทของครู จึ ง
เปลี่ ย นจากผู้ ใ ห้ ค วามรู้ เ ป็ น ผู้ อ้า นวยความสะดวกและเสนอแนะให้ นั ก เรี ย นเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ โ ดยผ่ า น
technology อย่ า งรวดเร็ ว อี ก ทั ง การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมการสื่ อ สารยุ ค ดิ จิ ทั ล ประกอบการการ
บริ ห ารจั ด การและการติ ด ตามประเมิ น ผลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในปั จ จุ บั น ดั ง นั น ครู จึ ง จ้า เป็ น
อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสมทั งในด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน
ปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา โรงเรียนพุทธจักรวิทยาได้น้าเทคโนโลยีมาช่วยในด้านการจัดการเรียนรู้ เช่นการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณครูในกลุ่มสาระต่างๆ การให้นักเรียนสืบค้นงานจากสื่อออนไลน์ การเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมผ่านระบบอินเทอเน็ต การใช้ข้อสอบออนไลน์ในระดับชัน ม. 1 - ม. 2 หรือ การแก้ปัญหาการขาด
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ครู ในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยโดยใช้ DLTV เป็ นต้ น ส่ ว นในด้า นการบริ ห ารจั ดการ เพื่อ รองรั บการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด โดยการใช้ google drive/Email และช่องทางไลน์
การใช้ระบบ MY OFFICE รับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายในโรงเรียน การใช้ระบบ
โปรแกรมออนไลน์ในการรับนักเรียน การใช้โปรแกรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ( SDQ ) การใช้ระบบการ
SCAN ลายนิ วมื อ แทนการลงชื่ อ สิ่ ง ต่ า งๆเหล่ า นี ก็ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอส้ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นยุ ค 4.0
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีสื่อออนไลน์ใหม่ๆและทันสมัยมากมายซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้การจัดการเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพมากขึน อีกทังนโยบาย No Copy และ Paperless ที่สพฐ.ก้าหนดให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติ ซึ่งเรื่อง
ต่างๆเหล่ านี ครู จ ะไม่ส ามารถปฏิบั ติ ได้ห ากขาดการวางระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ดี และมีประสิ ท ธิภ าพ
พร้อมใช้งาน
เพื่อให้รองรับกับนโยบายของ สพฐ. และเพื่อสอดคล้องกับการเป็นครูในยุค 4.0 งานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศจ้ าเป็ น ต้อ งพัฒ นาระบบงานอย่ า งต่ อเนื่อ งเพื่ อรองรับ การใช้ งานของนั กเรี ยน ครู และบุค ลากร
ส้านักงานต่างๆ จึงด้าเนินโครงการส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัด
การศึกษาต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมการศึกษาให้พร้อมบริการส้าหรับ
การสืบค้นข้อมูล การจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานส้านักงาน และการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
2.2 เพื่อพัฒนา นักเรียน ครู และบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
3. เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 ผลผลิต
3.1.1 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามบริบท
ของโรงเรียนในระดับ ดีเลิศ
3.1.2 ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.2 ผลลัพธ์
ผู้บริ หาร นั กเรี ยน ครู บุคลากรและชุมชน สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตอบสนองความ
ต้ อ งการในการใช้ ง านด้ า นการ จั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ การจั ด การเรี ย นรู้
การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารในหน่วยงานและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน / กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. วิเคราะห์ความต้องการจ้าเป็น ก้าหนดปัญหา แนวทางพัฒนา
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. วางแผนการด้าเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (D )
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังรายละเอียด
1. กิจกรรมจัดซืออุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซ่อมบ้ารุงรักษา(ครุภัณฑ์)
2. กิจกรรมระบบเครือข่าย และการให้บริการ

ระยะเวลา
ก.ย. 62

ต.ค. 62 - ก.ย. 63
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน (ต่อ)
ขั้นดาเนินการ (D ) (ต่อ)
2.1 กิจกรรมWeb Hosting
2.2 กิจกรรมDomain Name
2.3 กิจกรรมเครือข่าย (WIFI)
3. กิจกรรมบริการด้านการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล ( การสอบออนไลน์ )
4. กิจกรรมบริการด้านความรู้และเทคนิค
ขั้นติดตามประเมินผล ( C)
1. ติดตาม ตรวจสอบจากรายงานการด้าเนินงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม
2. ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (A)
1. ทบทวน ปรับปรุงการด้าเนินงาน/กิจกรรม
2. น้าข้อบกพร่องมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการท้างานในครังต่อไป
5. งบประมาณ รวมทังสิน
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.2 เงินรายได้สถานศึกษา
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
ในระดับดีเลิศ
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ การน้าเสนอผลงาน และ
สร้างสรรค์ผลงานได้
3. ร้อยละ 85 ของนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจใน
การบริการด้าน ICT

67,520
40,800
16,720

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

มี.ค. 63,ก.ย.63

มี.ค. 63,ก.ย.63

บาท
บาท
บาท

วิธีการประเมิน
1. แบบรายงานความส้าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน
2. ดูจากผลงานเชิงประจักษ์
1. การประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียน
2. ดูจากผลงานเชิงประจักษ์
- ประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ด้าน ICT

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบรายงาน
2. แบบตรวจสอบผลงาน
ของนักเรียน/ครู
1. แบบประเมิน
2. แบบตรวจสอบผลงาน
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครูและบุคลากร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การน้าเสนอผลงาน
และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์)
หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

......................................... ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ )
ผู้อ้านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
30 กันยายน 2562
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โครงการที่ 5 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการศึกษา
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมรอง
ที่
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พัฒนาระบบ ICT เพือ่ การจัดการ 1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์
2
หัวหน้างาน
เรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา คอมพิวเตอร์และซ่อมบารุงรักษา (ครุภณ
ั ฑ์)
ข้อ2.6
ICT
2. กิจกรรมระบบเครือข่าย และการให้บริการ
2.1 กิจกรรมWeb Hosting
2.2 กิจกรรมDomain Name
2.3 กิจกรรมเครือข่าย (WIFI)
3. กิจกรรมบริการด้านการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผล ( การสอบออนไลน์ )
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โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
สนองนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้น
นโยบาย สพฐ.

กลยุทธ์ สพม. 2
มาตรฐานการศึกษา
นโยบายโรงเรียน

ข้อที่
ข้อ 1

รายละเอียด
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
1.2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
(จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย)
2.3 พั ฒ นาผู้ เ รี ย นมี ค วามให้ มี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย
คุกคามทุกรูปแบบ ทุก ระดับความรุนแรง ที่มีผ ลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ
(จั ด บรรยากาศสิ่ งแวดล้ อ ม และจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เรี ย น
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดี ต่อ บ้า นเมื อง มีห ลั ก คิ ดที่ ถูก ต้ อง เป็น พลเมือ งดีข องชาติ และ
พลเมืองโลกที่ด.ี .)
ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้ าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
4.2 การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพืนที่
ข้อ 5 ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
มาตรการและแนวทางดาเนินงาน
1. สร้างจิตส้านึกและจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. บูรณาการหลักสูตรเพื่อน้าสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อการลดปริมาณ
คาร์บอนในโรงเรียน
3. การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน : ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะ การน้าขยะมาใช้ประโยชน์
4.จัดท้านโยบาย จัดซือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน “โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน”
ข้อที่ 2 กระบวนการและการบริหารจัดการ
( 2.5) 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงาม ปลอดภัยจากอันตรายและ
สิ่งเสพติด
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ลักษณะงาน/โครงการ
 ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ ครูสร้อยนภา อนงค์รักษ์
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562

 ต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ข้อที่ 5 ... ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นัน โรงเรียนพุทธจักรวิทยาได้น้ายุทธศาสตร์นันมาก้าหนดเป็น
นโยบายของโรงเรียนในข้อที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงาม ปลอดภัยจากอันตรายและสิ่งเสพติด ซึ่งสอดคล้องกันจุดเน้นของ สพม. 2 ข้อที่ 5
คือ โรงเรีย นน่ าอยู่ นักเรี ยนอยากรู้ ครู อยากสอน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้โ รงเรียนเป็ นที่น่าอยู่ส้าหรับ
นักเรียน ส้าหรับผู้สอนและปฏิบัติงาน ส้าหรับชุมชน โดนเน้นการพัฒนาทัง ด้านกายภาพ คือ ความสะอาด
สวยงาม ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ ของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่เล่นกีฬา มุมพักผ่อนของ
นั ก เรี ย น ตลอดจนสถานที่ ต่ า งๆในโรงเรี ย นที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพรอบด้ า น
ด้านการบริการ คือ การจัดบริการด้านสุขอนามัยและสุขลักษณะในการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนบริการ
อื่น ๆที่ ส ร้ า งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ มี สุ ข ภาพและอนามั ย ที่ดี ทั งร่า งกายและจิ ตใจ ด้ า นสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม คือ การปลูกฝังให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักและแสดงออกถึงวิถีการด้ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
จากการประเมิน คุณภาพภายในของปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การด้าเนินโครงการนีอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม แต่โรงเรียนพิจารณาแล้วว่า สมควรด้าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปลูกฝัง ด้านการสร้าง
จิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรม เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ จึงด้าเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอ้านวยความสะดวกและการจัดบริการต่างๆของโรงเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนารอบด้าน มีความสุขและอยากมาโรงเรียน
2.2 สร้างจิตส้านึกรักสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ครู บุคลากร และ ชุมชน
2.3 สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 ผลลัพธ์
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจในการจัด การสภาพแวดล้อม สิ่งอ้านวยความสะดวกและ
บริการต่างๆที่เอือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
3.2 ผลผลิต
3.2.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ้านวยความสะดวก และบริการต่างๆที่เอือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ในระดับ ดีเลิศ
3.2.2 นักเรียนและครูร้อยละ 85 ปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คนละ 1 กิจกรรม
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน / กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. วิเคราะห์ความต้องการจ้าเป็น ก้าหนดปัญหา แนวทางพัฒนา
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. วางแผนการด้าเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (D )
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. กิจกรรมจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
1. บริการอาคารสถานที่ และสิ่งอ้านวยความสะดวก
2. บริการยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์
3. Big Cleaning Day ( เดือนละ 1 ครัง ตลอดปีการศึกษา )
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร
1. บริการตรวจสุขภาพประกันอุบัติเหตุ/นักเรียนและบุคลากร
2. บริการห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์
3. บริการอาหารสะอาด สุขภาพดี มีประโยชน์
3. กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน วัด ชุมชน
1. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
(วารสารประชาสัมพันธ์, เอกสารความรู้, แผ่นพับ, เสียงตามสาย, Websiteโรงเรียน, การ
สื่อสารทางสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ)
2. ชุมชนสัมพันธ์
- การให้บริการด้านวิชาการ บุคลากร อาคารสถานที่ และงบประมาณ
- การร่วมกิจกรรมของชุมชน
- เครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน
- สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
4. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.1 รักษ์โลก (จัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานในคาบอนุรักษ์พลังงาน/
การบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยะ และพลังงานในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ฯและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )
4.2 วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ขั้นติดตามประเมินผล ( C)
1. นิเทศการปฏิบัติงาน
2. ติดตาม ตรวจสอบจากรายงานการด้าเนินงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม
3. ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ระยะเวลา
ก.ย. 62

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ต.ค. 62 - ก.ย. 63
มี.ค. 63, ก.ย.63
มี.ค. 63, ก.ย.63
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4. ขั้นตอนการดาเนินงาน (ต่อ)
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (A)
1. ทบทวน ปรับปรุงการด้าเนินงาน/กิจกรรม
2. น้าข้อบกพร่องมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการท้างานในครังต่อไป
5. งบประมาณ รวมทังสิน
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินรายได้สถานศึกษา
5.3 เงินอุดหนุนเหลือจ่าย

326,080
48,750
77,330
200,000

มี.ค. 63, ก.ย.63

บาท
บาท
บาท
บาท

6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. กิจกรรมจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอือ
ต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
1.1 โรงเรี ย นจั ด สภาพแวดล้ อ มทาง 1. ตรวจสอบ/รายงานผล
กายภาพ สิ่งอ้านวยความสะดวก และบริการ ความส้าเร็จของการปฏิบัติงาน
ต่างๆที่เอือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย ในระดับ ดีเลิศ
2. ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการตามกิจกรรมหลักทุก
กิจกรรม
1.2 ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
1. ตรวจสอบผลงาน
กิจกรรม มีความตระหนัก รู้คุณค่าเข้าร่วม
2. สัมภาษณ์การท้ากิจกรรม
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรของโรงเรียน และ
ท้างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
1.3 นั ก เรี ย นและครู ร้ อยละ 85 ปฏิบั ติ
กิจกรรมที่แสดงความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
คนละ 1 กิจกรรม
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร
ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรที่
1.การสอบถาม/การสัมภาษณ์/
ได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยตระหนัก แบบส้ารวจการดูแลเรื่องสุขภาพ
ถึงการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของ
อนามัยและการรับประทานอาหาร
ตนเอง

เครื่องมือที่ใช้

- แบบรายงานผล
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบตรวจสอบผลงาน
- แบบสัมภาษณ์

1.แบบสอบถาม/แบบ
บันทึกข้อมูล/แบบส้ารวจ
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (ต่อ )
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร (ต่อ)
2.2 ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ใช้บริการ
ห้องพยาบาล มีความพึงพอใจในระดับ
ดีเลิศ
2.3 ร้อยละ 85 ของนักเรียน มีสุขนิสัย
ในการรับประทานอาหาร
3. กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน วัด ชุมชน
ตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
3.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนและ
บุคลากร ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของชุมชน วัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3.3 ร้อยละ 85 ของ สมาคมศิษย์เก่า
ร.ร. พจว .ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน
4. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 85 ของนักเรียน ครูและบุคลากร
แสดงกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และพลังงานได้

วิธีการประเมิน
2. การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม/แบบ
บันทึกข้อมูล/แบบส้ารวจ
การดูแลเรื่องสุขภาพ
อนามัยและการ
รับประทานอาหาร
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจ

1. การตรวจสอบข้อมูลจากการรับวารสาร
2. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
3. ตรวจสอบรายการรับการสนับสนุน
จากสมาคมศิษย์เก่า พจว.

1. แบบตรวจสอบข้อมูล
2. แบบรายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน
3. แบบตรวจสอบรายการ

- ตรวจสอบผลงานเชิงประจักษ์
- ข้อสัมภาษณ์ที่แสดงถึงกิจกรรมของครู
นักเรียน และบุคลากรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

-แบบบันทึกการตรวจสอบ
ผลงานเชิงประจักษ์
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
ถึงกิจกรรมของครู
นักเรียน และบุคลากรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีบรรยากาศที่น่าเรียน นักเรียนรักโรงเรียน มีความสุขในการมาโรงเรียนและร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม

......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

......................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ )
ผู้อ้านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
30 กันยายน 2562
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ที่
1

2

3

4

รายละเอียดประกอบโครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมรอง
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมจัดบรรยากาศ
1.บริการสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
2
กลุ่มบริหารทั่วไป
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 2.บริการยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์
ข้อ2.5 งานอาคารสถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวก 3.กิจกรรม Big Cleaning Day
งานยานพาหนะ
ที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละ
งานโสตทัศนศึกษา
การปฏิบัตงิ าน
กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 1. บริการตรวจสุขภาพและประกัน
2
งานอนามัย
และความปลอดภัยแก่นักเรียน อุบัตเิ หตุนักเรียนและบุคลากร
ข้อ 2.5
งานโภชนาการ
และบุคลากร
2. บริการห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์
1
3. จัดกิจกรรมอาหารสะอาดสุขภาพดี
ข้อ 1.2
มีประโยชน์
(4)
สานสัมพันธ์บ้าน วัด และ
1. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2
งานประชาสัมพันธ์
ชุมชน
(วารสารประชาสัมพันธ์, เอกสารความรู้,
ข้อ 2.1-2.2 และงานยานพาหนะ
แผ่นพับ,เสียงตามสาย, Website โรงเรียน,
การสื่อสารทางสื่ออีเลคทรอนิกส์อื่นๆ)
2. ชุมชุนสัมพันธ์
2
( การให้บริการ/ การร่วมกิจกรรมของ
ข้อ 2.2
ชุมชน/เครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน)
3. งานสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.พุทธจักรวิทยา
1. รักษ์โลก
2
งานอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
1.จัดการเรียนรู้เรื่องสิง่ แวดล้อมและพลังงาน ข้อ 2.5
และสิ่งแวดล้อม
1.1 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
1
1.2 คาบอนุรักษ์พลังงาน
ข้อ 1.1 (1-3)
1.3 สายตรวจพลังงาน
1
1.4 ประหยัดนา-ไฟฟ้า
ข้อ 1.2 (1)
1.5 ประกวดห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน
1.6 ประกวด Energy Mind Award
1.7 ZERO Waste School
2
งานอนุรักษ์พลังงาน
2. วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ข้อ 2.5
2.1 การคัดแยกขยะตามห้องเรียน
1
2.2 ขวดทองคา
2.3 ประกวดผลงานสร้างสรรค์ดา้ นการ ข้อ 1.1 (1-3)
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1
- ป้าย/แผ่นพับอนุรักษ์พลังงาน
ข้อ 1.2 (1)
- ประกวดภาพถ่าย
- ประกวดชุด+หน้ากากรีไซเคิล
- ประกวดของเล่นจากสิ่งของเหลือใช้

