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ฝ่ายวิชาการ
วิสัยทัศน์ฝ่ายวิชาการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี รักการเรียนรู้ พัฒนาสู่ความเป็น
สากลเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทกั ษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.ส่งเสริมให้ครูและผูเ้ รียนเห็นคุณค่าความเป็นไทยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
3. ยกระดับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4.ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มกี ารจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย
1.ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเสีย่ ง สามารถใช้ความคิดระดับสูง เห็นผลและ
วางแผนจัดการสูเ่ ป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
2.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผื่อแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 3.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่าย วิชาการ
ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1 งานบริหารหลักสูตร
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
- กิจกรรมพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานหรือเทียบเท่า
2 งานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้
2.1 โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2.2 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
2.3 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการ
สอบ(O-NET)
-กิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิชาการ
-กิจกรรมวันวิชาการ
-กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
2.4 โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
เพิ่มทักษะการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
(Teacher Coaching)
2.5 กลุม่ สาระภาษาไทย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

20,000

นางนวลพรรณ มะเมียทอง

หน้า
อ้าง
อิง

130
135

139
2
2
1

535,000

นางบุษรา ผุดผ่อง

50,000

146
149

นางบุษรา ผุดผ่อง

165,000

153

นางสาววิลาสินี สุดคนึง

นางสาวพิไลวรรณ แววศรี

นางบุษรา ผุดผ่อง
นางสาวพิไลวรรณ แววศรี

1

ฝ่ายวิชาการ

นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์

30,000

158

162
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
2.6 กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
2.7 กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
2.8 กลุม่ สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
และประเพณี
-กิจกรรมแห่เทียน
-กิจกรรมลอยกระทง
-กิจกรรมสงกรานต์
กิจกรรมประกวดมารยาท
โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิด
โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน
-กิจกรรม ASEAN Rally Day
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
-กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
1
1
1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิลยา พิเนตร
นางนวลพรรณ มะเมียทอง
นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ

ดาเนินการ

170
171
172

9,500

173
181

นางบุญสม ไพศาลพานิช

1

นางปานทิพย์ ใจเอื้อย

380,000

1
1

นางสาวยุวดี ศรีสุระ

3,000
1,000

1

นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ

1

นางอรวรรณ เพ่งพิศ

ลงทุน

5,000
5,000
3,000

1

นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย

พัฒนา

182
186
194
195
60,000 196

50,000

197
200

22,000
5,000
2,000
4,000

208
209
210
211
212

นางเรณู ไตรวิทยากร

1
1
1
1
1

1
1
1

ฝ่ายวิชาการ

นางเรณู ไตรวิทยากร
นายวัลลภ แร่จั่น
นางสาวกรกช กิจบารุง
นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว
นางเรณู ไตรวิทยากร

นางบุษรา ผุดผ่อง
น.ส.นวลจันทร์ สีดอกบวบ

นางทิพรดา อัทธนีย์

หน้า
อ้าง
อิง

24,000
4,000
2,000
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

เกี่ยวกับอาเซียน
2.9 กลุม่ สาระสุขศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย
กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
2.10 กลุม
่ สาระศิลปะ
โครงการค่ายศิลปะ
2.11 กลุม
่ สาระการงานอาชีพ

1

ผู้รับผิดชอบ

ม.บัญชา ไตรรส

1

และเทคโนโลยี
กิจกรรมงานสู่อาชีพ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้
งานอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่
มาตรฐานสากล
-กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT
-กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
2.12 กลุม
่ สารภาษาต่างประเทศ
โครงการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
โครงการยกระดับบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ด้วย Storyline
Approach
3 งานวัดผลและประเมินผล
3.1 เอกสารการประเมิน
สมรรถนะสาคัญ ประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

งบประมาณ
ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

5,000
3,000

หน้า
อ้าง
อิง

218
225
228
226
227
233

1

ม.ฐากร วัฒนากูล

5,000

1
1

นางวรรณทนา หล่อเลิศประดิษฐ์

11,500
5,800

247
248

31,000

249

1,500

252

1,937,400

256
264

20,000

269

5,500

274
278

1

นางสาวอมรรัตน์ มณีศิรสิ านต์

นางธนพรรณ
มงคลสกุลฤทธิ์

1
1
1

ม.ชาญสกล ทรัพย์มีชัย
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิรสิ านต์

1

นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ

5

นางจริน นิยมจ้อย

1

ฝ่ายวิชาการ

นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5

ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

3.2 ค่าจัดทาข้อสอบกลางภาค,
ปลายภาค
3.3 จัดซื้อแบบทดสอบ
กระดาษคาตอบปลายภาค,
แบบทดสอบการอ่านคิดและ
วิเคราะห์ของฝ่ายการศึกษา
3.4 จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร
หลักฐานการเรียน
4 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
4.1 กิจกรรมรพัฒนาทักษะการ
ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ยุคใหม่
5 งานนิเทศการสอน
5.1 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
6 งานวิจัยและพัฒนา
6.1 วิจัยในชัน้ เรียน
7 งานห้องสมุด
7.1 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุด
7.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
7.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
รวม

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

40,000

279

1

100,000

280

1

20,000

281

10,000

282
286

2

นางวันดี พ่วงจาด

287
292
293
296
297
301

2

นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ

2,000

2

นางบุญสม ไพศาลพานิช

5,000

3

นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ

1,000

3
3

นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ

160,000 302

นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ

18,000
303
3,764,700 585,000 220,000

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

หน้า
อ้าง
อิง

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 4.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายวิชาการ

ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1 งานบริหารหลักสูตร
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
- กิจกรรมพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานหรือเทียบเท่า
2 งานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้
2.1 โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2.2 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
2.3 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
-กิจกรรมวันวิชาการ
-กิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิชาการ
-กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
2.4 โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
เพิ่มทักษะการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)
กลุม่ สาระภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

2

20,000

20,000

20,000

2
2

535,000
50,000

535,000
50,000

535,000

1

165,000

165,000

165,000

1

30,000

30,000

30,000

1
1

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

50,000
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
และประเพณี
-กิจกรรมแห่เทียน
-กิจกรรมลอยกระทง
-กิจกรรมสงกรานต์
กิจกรรมประกวดมารยาท
โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิด
โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน
-กิจกรรม ASEAN Rally Day
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
-กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

1

3,000

3,000

3,000

1

9,500

9,500

9,500

1

380,000

380,000

380,000

1
1

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

1

60,000

60,000

60,000

1

50,000

50,000

50,000

1
1
1
1
1

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
กลุม่ สาระสุขศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย
กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
กลุม่ สาระศิลปะ
โครงการค่ายศิลปะ
กลุม่ สาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี
กิจกรรมงานสู่อาชีพ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้
งานอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่
มาตรฐานสากล
กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT
กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
กลุม่ สารภาษาต่างประเทศ
โครงการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
โครงการยกระดับบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ด้วย Storyline
Approach
3 งานวัดผลและประเมินผล
3.1 เอกสารการประเมิน
สมรรถนะสาคัญ ประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
3.2 ค่าจัดทาข้อสอบกลางภาค,
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

1

5,000

5,000

5,000

1

3,000

3,000

3,000

1

5,000

5,000

5,000

1
1

11,500
5,800

11,500
5,800

11,500
5,800

1

31,000

31,000

31,000

1

1,500

1,500

1,500

1

1,937,400

1,937,400

1,937,400

5

20,000

20,000

20,000

1

5,500

5,500

5,500

1

40,000

40,000

40,000

1
1

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

3.3

3.4
4
4.1

5
5.1
6
6.1
7
7.1
7.2
7.3

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
ปลายภาค
จัดซื้อแบบทดสอบ
กระดาษคาตอบปลายภาค,
แบบทดสอบการอ่านคิดและ
วิเคราะห์ของฝ่ายการศึกษา
จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร
หลักฐานการเรียน
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการผลิต
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุค
ใหม่
งานนิเทศการสอน
นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานวิจัยและพัฒนา
วิจัยในชัน้ เรียน
งานห้องสมุด
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุด
กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

1

100,000

100,000

100,000

1

20,000

20,000

20,000

2

10,000

10,000

10,000

2

2,000

2,000

2,000

2

5,000

5,000

5,000

3

1,000

1,000

1,000

3

160,000

160,000

160,000

3

18,000

18,000

18,000

3,764,700

3,764,700

3,764,700

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 5.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา2559
ของ ฝ่ายวิชาการ

ที่
1.

ที่
1.
2.

3.

4.

5.2.1 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน โรงเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
2
20,000
ยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
- กิจกรรมพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานหรือเทียบเท่า
20,000
รวม
5.2.2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน โรงเรียน
โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2
535,000
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยน
2
50,000
การสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
กิจกรรม Teacher Coaching
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
1
165,000
เป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
1
30,000
เพิ่มทักษะการดารงชีวิต
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

สรุปรายจ่าย
20,000

20,000

สรุปรายจ่าย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

535,000
50,000

165,000

30,000
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
ในศตวรรษที่ 21(Teacher
กลุม่ สาระภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
และประเพณี
-กิจกรรมแห่เทียน
-กิจกรรมลอยกระทง
-กิจกรรมสงกรานต์
กิจกรรมประกวดมารยาท
โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิด
โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน
กิจกรรม ASEAN Rally Day
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

1
1
1

5,000
5,000
3,000

5,000
5,000
3,000

1

9,500

9,500

1

380,000

380,000

1
1

3,000
1,000

3,000
1,000

1

60,000

60,000

1

50,000

50,000

1
1
1
1
1

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน
กลุม่ สาระสุขศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย
กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
กลุม่ สาระศิลปะ
โครงการค่ายศิลปะ
กลุม่ สาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กิจกรรมงานสู่อาชีพ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้
งานอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่
มาตรฐานสากล
กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT
กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
กลุม่ สารภาษาต่างประเทศ
โครงการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
โครงการยกระดับบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ด้วย Storyline
Approach

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

1

5,000

5,000

1

3,000

3,000

1

5,000

5,000

1
1

11,500
5,800

11,500
5,800

1

31,000

31,000

1

1,500

1,500

1

1,937,400

1,937,400

5

20,000

20,000

1
1

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

รวม

ที่
1.

2.
3.

4.

ที่
1.

ที่
1.

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน
2,023,700

จากที่อื่น

5.2.3 แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
เอกสารการประเมิน
1
5,500
สมรรถนะสาคัญ ประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ค่าจัดทาข้อสอบกลางภาค,
1
40,000
ปลายภาค
จัดซื้อแบบทดสอบ
1
100,000
กระดาษคาตอบปลายภาค,
แบบทดสอบการอ่านคิดและ
วิเคราะห์ของฝ่ายการศึกษา
จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร
1
20,000
หลักฐานการเรียน
รวม
165,500
5.2.4 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
โครงการพัฒนาทักษะการผลิต
2
10,000
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุค
ใหม่
รวม
10,000
5.2.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
2
2,000
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

รวม

สรุปรายจ่าย
2,023,700

รวม

สรุปรายจ่าย
5,500

40,000
100,000

20,000
165,500

รวม

สรุปรายจ่าย
10,000

10,000

รวม

สรุปรายจ่าย
2,000

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

รวม

ที่
1.

ที่
1.
2.
3.

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน
2,000

จากที่อื่น

5.2.6 แผนงานหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
วิจัยในชัน้ เรียน
2
5,000
รวม
5,000
5.2.7 แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้
3
1,000
ห้องสมุด
กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากร
3
160,000
สารสนเทศ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3
18,000
รวม

รวม

สรุปรายจ่าย
2,000

รวม

สรุปรายจ่าย
5,000
5,000

รวม

สรุปรายจ่าย
1,000
160,000
18,000

179,000

179,000

ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรอง
( นางบุษรา ผุดผ่อง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารหลักสูตร
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางนวลพรรณ มะเมียทอง
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานทึ่ 7 , 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่7.1,10.1,10.2 ร่วม
..........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก.........-.........ร่วม............-..............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่...........
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์

1. ขั้นวางแผน

1.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรจากการ
วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคม
สภาพปัญหาและความต้องการเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน
2.เพื่อให้สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร
กาหนดเวลาเรียนกาหนดสาระการเรียนรู้
3.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ บูรณการ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสาร
4.เพื่อให้ครูนาหลักสูตรไปเขียนแผนจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อจัดตารางเรียนและตารางสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
6.จัดทาแบบประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อ
การพัฒนา
7. เพื่อนาผลการประเมินการใช้หลักสูตร
มาปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
8.เพื่อให้ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพ

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัด
ทาหลักสูตร
1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน
สังคมสภาพปัญหาและความ
ต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
1.5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
ทาหลักสูตร
1.6 จัดหาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตร
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เม.ย. 59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)

2.1 ภาระงานประจา
1.วิเคราะห์บริบทของผูเ้ รียน ชุมชน สังคม
สภาพปัญหาและความต้องการ

เม.ย. 59

2.ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง
3. จัดทาโครงสร้างหลักสูตรกาหนดเวลา
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เรียน กาหนดสาระการเรียนรู้
4. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
(7.1)
เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตร
บูรณการคุณธรรมจริยธรรมและคุณค่า
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระวรสาร
ท้องถิ่น(10.1)
5.นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการ
10.เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ สอน
ผู้เรียนสนใจ(10.2)
6.จัดครูเข้าสอนและนิเทศการสอน
7.ประเมินการใช้หลักสูตรก่อนใช้ระหว่างใช้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
และหลังใช้
1. หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ
8.นาผลการประเมินการใช้หลักสูตรมา
2. จานวนครู 67 คน
ปรับปรุงและพัฒนา
3. ผลการประเมินการใช้หลักสูตร 8 กลุ่ม
สาระ
2.2 ภาระงานตาม ตบช. (7.1,10.1,10.2)
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
1.สถานศึกษามีหลักสูตรจากการวิเคราะห์ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ (7.1)
บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคมสภาพ
2.จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
ปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูล
สอดคล้องกับท้องถิน่ (10.1)
พื้นฐาน
3.จัดทารายวิชาเพิ่มเติม (10.2)
2.สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร
กาหนดเวลาเรียนกาหนดสาระการเรียนรู้ 2.3 โครงการ
3.มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เป้าหมาย
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ บูรณการ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสาร 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
4.ครูนาหลักสูตรไปเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนงานพัฒนาหลักสูตร
5. จัดตารางเรียนและตารางสอนในกลุ่ม 3.2ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานทีย่ ังไม่
สาระ
สมบูรณ์
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พ.ค. 59

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

เม.ย.59

พ.ค.59

ตลอดปี
การศึกษา

ก.พ. 60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
6.จัดทาแบบประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. นาผลการประเมินการใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงให้ทันสมัย
8.ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
9.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่
10.จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3.3จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4 ประเมินหลักสูตร
3.5ประเมินผลโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

4.1สรุปผลการจัดการเรียนการสอน
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
หลักสูตร
4.3สรุปประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
4.4นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

มี.ค. 60

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.สถานศึกษามีหลักสูตรจากการวิเคราะห์
บริบทของต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ทั้ง8กลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ100
2.สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร
กาหนดเวลาเรียนกาหนดสาระการเรียนรู้
ทั้ง8กลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ100
3.หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ95ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ บูรณการ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสาร
4.ครูร้อยละ95นาหลักสูตรไปเขียนแผน
จัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ100มีตารางเรียนและ
ตารางสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
6.ครูผู้สอนร้อยละ100จัดทาแบบประเมิน
การใช้หลักสูตร
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

7.ทุกกลุ่มสาระ นาผลการประเมินการใช้
หลักสูตรมาปรับปรุงให้ทันสมัย คิดเป็น
ร้อยละ80
8.ครูร้อยละ90กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ คิด
เป็นร้อยละ85
10.จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ คิดเป็นร้อย
ละ 80
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

1. แบบประเมินการใช้หลักสูตร
2. แบบประเมินการเรียนการสอน
3. แบบประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.1 แผนงานหน่วยงาน บริหารงานหลักสูตร ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
2
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
20,000 พัฒนา
ยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
-กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือ
เทียบเท่า
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สองหมื่นบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
ดาเนินการ……………. บาท  งบลงทุน..................บาท

20,000

-

 งบพัฒนา 20,000 บาท

ลงชื่อ..................................................
( นางนวลพรรณ มะเมียทอง )
ผูเ้ สนอ
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์.)
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียนแผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานบริหารหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
นางนวลพรรณ มะเมียทอง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 10.1 ทางอ้อม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ....ประเด็นที่ 1-5..... ทางอ้อม....................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ที่.................
1.หลักการและเหตุผล
จากการศึกษาวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ และเทียบเคียง หลักสูตรของหลายๆประเทศนักวิชาการ
ด้านการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการพบจุดอ่อนของหลักสูตรของการศึกษาไทยซึ่งเป็นความแตกต่างจาก
หลักสูตรของประเทศอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบเคียงหลักสูตรไทยกับหลักสูตรของ
โรงเรียนนานาชาติ พบว่าหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานให้ความสาคัญกับการเรียนสาระการ
เรียนรู้เป็นลาดับแรกและให้ความสาคัญน้อยในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในด้านการคิด
กอร์ปกับปัจจุบันเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตัลความสามารถในการสื่อสารมีการ
คิดประดิษฐ์และสร้างงานสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง
ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นวิธีการหนึ่ง ที่
สถานศึกษาต้องปฏิบัติโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกดังนัน้ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียน โดยกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ
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2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่
3. เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนจานวน 65คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูกาหนดเป้าหมายผูเ้ รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ที่มีคณ
ุ ภาพ
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
3. มีวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 80 กาหนดเป้าหมายผูเ้ รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคณ
ุ ภาพ
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
4.ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
1.3ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัดทาหลักสูตร
1.4วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคมสภาพปัญหา
และความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
1.5จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
16.จัดหาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตร
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. 59

นางนวลพรรณ มะเมียทอง

พ.ค. 59

มี.ค. 59

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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กิจกรรม
2.2 ดาเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพปัญหา
2.3ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
-จัดทาโครงสร้าง
-จัดทาคาอธิบายรายวิชา
-จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
-จัดครูเข้าสอนและนิเทศการสอน
-จัดตารางสอน/ตารางเรียน
2.4คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
2.5โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
2.6กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.7กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
พัฒนาหลักสูตร
3.2ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานทีย่ ังไม่
สมบูรณ์
3.3สรุปผลการจัดการเรียนการสอน
3.4สรุปประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. 59

พ.ค. 59

เม.ย. 59

นางนวลพรรณ มะเมียทอง

ตลอดปีการศึกษา
ก.พ. 60

มี.ค. 60

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
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รายการ
1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่าหนังสือ
-ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าครุภัณฑ์
- ค่าเข้าเล่ม
รวม
2.กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือเทียบเท่า
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ
-ค่าหมึกพิมพ์
ค่าครุภัณฑ์
- ลวดเย็บกระดาษ
- ค่าเทปกาว
รวม
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งบประมาณ
2559

ประมาณการงบประมาณ
2560

2561

2562

15,000

15,800 16,600 17,500

15,000

15,800 16,600 17,500

1,200
1,000

1,300
1,100

1,400
1,200

1,500
1,300

500

600

700

800

9,000

9,400

3,300
15,000

9,800 10,300

3,400 3,500 3,600
15,800 16,600 17,500

5,000

5,300

5,600

6,000

5,000

5,300

5,600

6,000

2,500
1,500

2,600
1,600

2,700
1,700

2,800
1,800

500
500
5,000

550
550
5,300

600
600
5,600

700
700
6,000
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินหลักสูตร
2.แบบประเมินการเรียนการเรียนการสอน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
บุคลากรยังไม่ชดั เจนเรื่องหลักสูตรมาตรฐานสากล
.
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นางนวลพรรณ มะเมียทอง)

……………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางเรณู ไตรวิทยากร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 7.1,8.3, 10.4ร่วมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม....................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ครูมีการจัดทาแผนการจัดการ
1.1 ประชุมชี้แจงงานแก่ครูแต่ละกลุ่มสาระ
เม.ย. 59
เรียนรูท้ ี่มีความยืดหยุ่นตามความ
การเรียนรู้
เหมาะสมทัง้ เวลาและสาระการเรียนรู้
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
เม.ย. 59
2.เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้น
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญสอดคล้องกับความถนัด
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
และความสนใจของผูเ้ รียน เรียนรู้
เม.ย. 59
ภาระร่วม/โครงการ)
ประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมทีด่ ีงามและคุณลักษณะอันพึง
2.1 ภาระงานประจา
ประสงค์
1.จัดทาแผนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
เม.ย. 59
3.เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่บูรณา
2.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
พ.ค. 59 -มี.ค. 60
การคุณธรรมจริยธรรม
สาคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ
4.เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ
สนใจของผูเ้ รียน เรียนรู้ประสบการณ์
กัลยาณมิตร
จริงปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมทีด่ ีงาม
5.เพื่อให้ครูได้พัฒนาวิธกี ารจัด
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
3.ครูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการ
พ.ค. 59 -มี.ค. 60
ต่อเนื่อง
จัดการเรียนรู้
6.ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
4.จัดให้มกี ารนิเทศการสอนแบบ
ภาคเรียนละ2 ครั้ง
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
7.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร(8.3)
8.เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง(10.4)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.แผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาทุก
กลุ่มสาระ
2.มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
จานวน 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
3.ครูผู้สอนจานวน 65 คน มีการพัฒนา
วิธีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง
4.ครูผู้สอนจานวน 65 คน จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
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ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กัลยาณมิตร
5.ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
6.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
7.กิจกรรมวันวิชาการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 59 -มี.ค. 60
ตลอดปีการศึกษา
28 พ.ย.59

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. กาหนดเป้าหมาย
พ.ค. 59 -มี.ค.60
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ (7.1)
1)ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
2)การเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
หลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรียนรู้
3)การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการ
กาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ทกั ษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิ าร (8.3)
3. สนับสนุนให้ครูจดั
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
1)การอบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความ
เข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการ
จัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็น
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

สาคัญอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความยืดหยุน่ ตามความเหมาะสมทั้งเวลา
และสาระการเรียนรู้
2.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผูเ้ รียน เรียนรูป้ ระสบการณ์จริง
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทบี่ ูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม
4.ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ
กัลยาณมิตร
5.ครูได้พัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
6.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 90 มีการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ทมี่ ีความยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมทัง้ เวลาและสาระการเรียนรู้
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้ รียน เป็นสาคัญสอดคล้องกับความ
1.ครูร้อยละ 90 มีการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ทมี่ ีความยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมทัง้ เวลาและสาระการเรียนรู้
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้ รียน เป็นสาคัญสอดคล้องกับความ
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2)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน
แผนการสอน/หน่วยการเรียนรู้ของครูทกุ
กลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้
3)ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ น
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์
จริงอย่างน้อย1ครั้งในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
4)การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียนอธิบาย
วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุก
กลุ่มสาระ
5)ผลงาน/โครงการทีใ่ ช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ
2.3 โครงการ
1. โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2.4 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1. โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนสู่
โลกศตวรรษที่ 21
2.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนสูค่ วามเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)
3.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
1. โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนสู่
โลกศตวรรษที่ 21
2.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนสูค่ วามเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)
3.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก

ก.ค. 59 – ส.ค.59
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ถนัดและความสนใจของผูเ้ รียน เรียนรู้
ประสบการณ์จริงปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมทีด่ ีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3.ครูร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
4.ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน
แบบกัลยาณมิตร
5.ครูร้อยละ 98 ได้พัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง
6.ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
7.ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมิน แผนการสอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2.แบบบันทึกการนิเทศ
3.แบบประเมินผลงานของผู้เรียน
4.แบบประเมิน กิจกรรม/โครงการ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

เพิ่มทักษะการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 รายงานสรุปผลการประเมินผลแผนการ
จัดการเรียนรู้
4.2 รายงานสรุปผลการนิเทศ
4.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.4 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

มี.ค. 60
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท
ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
1
535,000 พัฒนา
2. โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลก
50,000 ดาเนินการ
ศตวรรษที่ 21
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับ
1
165,000 พัฒนา
ผลการทดสอบ (O-Net)
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-Net)
4. โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการ
1
30,000 พัฒนา
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Teacher Coaching)
5. กลุม่ สาระภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
1
5,000 ดาเนินการ
กิจกรรมวันภาษาไทย
1
5,000 ดาเนินการ
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย(ฟัง พูด
1
3,000 ดาเนินการ
อ่าน เขียน)
6. กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
1
380,000 พัฒนา
-กิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
1
9,500 7. กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
1
50,000 พัฒนา
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1
3,000 1
-กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
1,000 1
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้อง
60,000 ลงทุน
วิทยาศาสตร์
8. กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ลาดับ
ที่

9.

รายการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
-กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและประเพณี
-กิจกรรมประกวดมารยาท
โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน
-กิจกรรม ASEAN Rally Day
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
-กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
กลุม่ สาระศิลปะ
โครงการค่ายศิลปะ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

1

33,000

-

พัฒนา

1

30,000

-

พัฒนา

1

-

1

5,000
3,000

-

ดาเนินการ
ดาเนินการ

1

5,000

-

พัฒนา

1

-

1

11,500
5,800
31,000
1,500

-

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
พัฒนา

1

20,000

-

ดาเนินการ

1

1,937,400

-

พัฒนา

10.

กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมงานสู่อาชีพ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่มาตรฐานสากล
-กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT
-กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
11. กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ
โครงการยกระดับบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วย
Storyline Approach
โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สามล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
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สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 2,818,200 บาท  งบลงทุน.................บาท

 งบพัฒนา 565,000 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางเรณู ไตรวิทยากร)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิลาสินี สุดคนึง
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง10.4 ทางอ้อม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง .......................................ทางอ้อม..............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ที่.................
1.หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545หมวด
4 แนวการจัดการศึกษา ตั้งแต่มาตรา 22 – 24 กล่าวถึงบริบทของการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสม และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ให้รู้ความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ ประยุก ต์ใช้ปัญ ญา ให้เ รียนรู้จ าก
ประสบการณ์ตรงผสมผสานบูรณาการความรู้อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จัดสภาพแวดล้อม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รอบด้าน จากแนวการจัดการศึกษาตามนัยแห่งมาตราดังกล่าวการจัดการเรียนรู้แบบ
บู รณาการ จึ งถื อเป็ น นวั ต กรรมหนึ่ง ที่มี ความสาคัญ ยิ่ ง ที่จ ะช่ วยให้ ก ารปฏิรู ป การเรี ย นรู้เ ป็ น ไปตาม
เป้าประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทาโครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมี
คุณภาพ
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3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
มิ.ย. 59
ดาเนินงาน
1.2 กาหนดเวลาและสถานที่ทจี่ ะเข้าชมแหล่ง
มิ.ย. 59
เรียนรู้
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ก.ค. 59
แหล่งเรียนรู้ทจี่ ะเข้าชม
2.2 ทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน
ก.ค. 59
2.3 นานักเรียนเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ส.ค. 59
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินการเข้าเยีย่ มชมแหล่งเรียนรู้
3.2 บันทึกข้อมูลการเยีย่ มชมแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิลาสินี สุดคนึง

5. สถานที่ดาเนินงาน แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน กรกฎาคม – สิงหาคม 2559
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
-ค่าบัตรเข้าชม
-ค่าอาหาร
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

535,000 561,000 589,000 618,000
535,000 561,000 589,000 618,000

200,500 210,500 221,100 232,100
50,000 52,500 55,100 57,800
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-ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

37,000

รวม

38,900

40,800

42,500

247,500 259,100 272,000 285,600
535,000 561,000 589,000 618,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินการการจัดกิจกรรม
2. คู่มือการปฏิบัติกจิ กรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นางสาววิลาสินี สุดคนึง)

……………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางเรณู ไตรวิทยากร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 7,10ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 7.1,10.4
ทางอ้อม –ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ – เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกัน
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่
องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อ
ย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้
ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการ และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสาเร็จของผู้เรียน
ทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต
ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
ขึ้นเพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมกี ารกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ (7.1)
2. เพื่อสนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการเรียนรู้ทใี่ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง(10.4)
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3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนจานวน 65 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทใี่ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 85 มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรียนรู้ทใี่ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
นางเรณู ไตรวิทยากร
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย. 59
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัดกิจกรรม
พ.ค. 59
1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
1.5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
นางเรณู ไตรวิทยากร
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ
พ.ค. 59
2.2 ดาเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพ
ปัญหา
2.3ดาเนินการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
-จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พ.ค. 59
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางเรณู ไตรวิทยากร
-จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
9 ก.ย 59
สาระ
นางเรณู ไตรวิทยากร
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
25 ก.ย. 59
3.1 ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
นางเรณู ไตรวิทยากร
3.2ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานทีย่ ังไม่
1 ส.ค. 59
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สมบูรณ์
3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม

26 ก.ย. 59

นางเรณู ไตรวิทยากร

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เมษายน 2559 –มีนาคม2560
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์กลุ่มสาระ
ค่าใช้สอย
-ค่ากระดาษ
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก
ค่าตอบแทน
ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

50,000
50,000

51,400
51,400

53,200
53,200

55,000
55,000

40,000

41,000

42,000

43,000

4,000
3,000
2,000

4,100
3,100
2,100

4,300
3,300
2,300

4,500
3,500
2,500

1,000
50,000

1,100
51,400

1,300
53,200

1,500
55,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
-การกาหนดวันเวลา อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

…………………………………
( นางเรณู ไตรวิทยากร)

……………………………..
(นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ

................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

39

แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการทดสอบ(O-Net)
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางบุษรา ผุดผ่อง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที5่ ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง5.1,5.4ทางอ้อมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง 1 ทางอ้อม.............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี…
้ …….... เกณฑ์ที............
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล
การจัดการศึกษา จาเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่ างมีเ หตุ ผล ทั้งในและนอกห้องเรีย น พร้อมทั้งฝึก ให้ผู้เ รีย นรู้จักวางแผนการทางาน สร้างสรรค์
ผลงาน ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อรองรับสภาวการณ์ดังกล่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ กล้ า แสดงออกรวมถึ ง การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ จึ ง เป็ น การ
เตรีย มพร้อ มให้เ ด็ ก และเยาวชนซึ่งเป็ น ก าลั งสาคั ญ ในการขับ เคลื่ อนประเทศในอนาคต มีโอกาสได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับการพัฒนาผู้เรียน
ให้ครบทุก ด้าน เพราะจากการประเมิน มาตรฐานการศึ ก ษารอบ 3 สานัก งานประเมิน คุณ ภาพทาง
การศึกษา(สมศ.)ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาที่มีผล
การทดสอบระดับชาติค่อนข้างต่า
ทางฝ่ายวิชาการจึงได้หาแนวทางที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(o-net) โดย
กาหนดแผนในการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกัน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) ขึ้น เพื่อพัฒนาให้ผเู้ รียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาให้ผเู้ รียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมใิ จในผลงานของตนเอง
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.ผู้เรียน ร้อยละ 85 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
4.1 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดาเนินงาน
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอก
โรงเรียน
1.3 เตรียมผูเ้ รียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ส่งผูเ้ รียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลจากผลการแข่งขัน
4.2 กิจกรรมวันวิชาการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดาเนินงาน
1.2 กาหนดเวลา
1.3 เตรียมปัญหาวิชาการ/ผลงานวิชาการ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
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ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 59

นางสาวพิไลวรรณ แววศรี

มิ.ย.59–ก.พ. 60

กลุ่มสาระการเรียนรู้

มี.ค. 60

นางสาวพิไลวรรณ แววศรี

ต.ค. 59

นางบุษรา ผุดผ่อง
ครูฝ่ายวิชาการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

พ.ย. 59

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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กิจกรรม
2.2 จัดการแสดงกิจกรรมของผูเ้ รียน
2.3 จัดการแสดงกลางแจ้งของผูเ้ รียน
2.4 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
ผูเ้ รียน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลด้วยแบบประเมิน/รายงานผล
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-Net)
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์คะแผนผลการ
ทดสอบ O-NET
1.3.ศึกษาโครงสร้างสัดส่วนการออกข้อสอบ O-NET
เพื่อจัดสัดส่วนจานวนข้อสอบให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด
2. ขัน้ ดาเนินการ
1.ครูผู้สอน ชั้นป.6 , ม.3 สอนเสริมศักยภาพโดยนา
แนวข้อสอบo-netมาติวช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 7.20น. 8.10น. ของวันจันทร์ - ศุกร์
2.ติดต่อสถาบันภายนอกเพื่อติวเข้มช่วงก่อนสอบ
1 เดือน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ผลจากการประเมินการสอบ o-net

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 59

ครูฝ่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

พ.ค.59

ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

มิ.ย.59

ครูผู้สอน ป.6 , ม.3

ม.ค.60

ฝ่ายวิชาการ

มี.ค. 60

ครูฝ่ายวิชาการ

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงานพฤษภาคม 2559 - มีนาคม2560
7. งบประมาณ
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งบประมาณ
2559

รายการ
1.กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
-ค่าสมัคร
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
รวม
2.กิจกรรมวันวิชาการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
-ค่าจัดนิทรรศการกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ
-ค่าตกแต่งสถานที่
-การแสดงกลางแจ้ง
-อาหารรับรอง
ค่าตอบแทน
-รางวัล
-ของที่ระลึก
รวม
3.กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-Net)
รายรับ
- จากโรงเรียน
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ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

5,000

5,300

5,600

5,900

5,000

5,300

5,600

5,900

2,000

2,100

2,200

2,300

3,000
5,000

3,200
5,300

3,400
5,600

3,600
5,900

80,000

84,000

88,200

92,600

80,000

84,000

88,200

92,600

35,000
20,000
6,500
6,500

36,600
21,000
6,800
6,800

38,400
22,200
7,100
7,100

40,300
23,300
7,500
7,500

6,000
6,000
80,000

6,400
6,400
84,000

6,700
6,700
88,200

7,000
7,000
92,600

80,000

84,000

88,200

92,600
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- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร

80,000

84,000

88,200

92,600

50,000

52,500

55,200

57,900

30,000
80,000
165,000

31,500
84,000
173,300

33,000
88,200
182,000

34,700
92,600
191,100

รวม
รวมทั้งสิ้น
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- แบบประเมินผลงานของผูเ้ รียน
แบบสรุปผลการแข่งขัน
แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)
รางวัล/เกียรติบตั ร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผู้เรียนให้รจู้ ักคาดการณ์และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมีเหตุผล
3. ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในผลงาน
4. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

……………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการดารงชีวติ ในศตวรรษ
ที่ 21(Teacher Coaching)
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 7,10ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 7.1,10.4
ทางอ้อม –ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่......ตัวบ่งชี้.......... เกณฑ์ที่.........
1. หลักการและเหตุผล
ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้นั้นต้องมีความสัมพันธ์ มีขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นลาดับที่
ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ เช่น การกาหนดปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ การทากิจกรรม
กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง และการสอนที่
ถือว่ามีป ระสิทธิภาพ นั้น ครูต้ องมีคุณ สมบัติมากกว่าการเป็น ผู้ที่ท าหน้าที่สอน (Instructor) ครูต้องมี
ลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถทาหน้าที่เป็นผู้นานักเรียน
ท่องเที่ย วไปสู่โลกแห่งการเรีย นรู้ไ ด้ (Learning Travel Agent) ซึ่งบทบาทของครูจ ากยุ คสมัย ก่ อ น
จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากครูในโลกยุคใหม่ต้องมีความรอบรู้
มากกว่าการเป็นผู้ดูแลรายวิชาที่สอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของการเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียน เสริมสร้าง
ทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการมุ้งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching) เพื่ออบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรอิง
มาตรฐานและการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน สนับสนุนให้ครูการจัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครูที่
มีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัตจิ ริง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการ
เรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.เพื่อให้ครูสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อสนับสนุนให้ครูการจัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
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3.เพื่อปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ครูทมี่ ีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบตั ิจริง
( Learning by doing)
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนจานวน 65 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2.ครูสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.ครูการจัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
4.ครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครูที่มีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัตจิ ริง
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 85 มีความเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ
2.ครูร้อยละ 85 สามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.ครูร้อยละ 85 การจัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
4.ครูร้อยละ 85 ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ครูที่มตี ่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติ
จริง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย. 59
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
1.3ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัดกิจกรรม
พ.ค. 59
1.4จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ
พ.ค. 59
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
2.2ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.3ดาเนินการจัดอบรมครู”Teacher Coaching”
-กิจกรรมการสอนแบบ Creativity-based Learning
พ.ค. 59
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
หรือ CBL ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนของ
13 พ.ค. 59
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
ไทยครั้งใหญ่ เนื่องจากครูจะทาหน้าที่เป็นผู้ให้
คาแนะนา หรือ โค้ช มากกว่าจะเป็นผู้ป้อนข้อมูล
ตามแนวทางการศึกษาแบบเก่า โดย CBL จะทาให้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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เด็กและเยาวชน มีทักษะการเรียนรู้ สามารถใช้ชีวิต
และทางานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามการดาเนินงานตามโครงการ
3.2ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานทีย่ ังไม่
สมบูรณ์
3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม

3พ.ค. 59

นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์

31 พ.ค. 59

นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงานเมษายน 2559 – พฤษภาคม 2559
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

30,000
30,000

32,400
32,400

35,200
35,200

38,000
38,000

10,000

11,000

12,000

13,000

20,000

21,400

23,200

25,000

30,000

32,400

35,200

38,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ครูที่มีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

47

10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนต้องใช้เวลา
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

…………………………………
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)

……………………………..
( นางบุษรา ผุดผ่อง )
ผู้อนุมัติโครงการ

...................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 2.5 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
(กลุม่ สาระภาษาไทย)
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางนวลพรรณ มะเมียทอง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2 , 3 , 4 , 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก2.1, 3.2 , 4.1
,5.1-5.3 , 5.4.1 , 5.4.9 ร่วม 8.3,10.1,10.2,10.4,10.5 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก
2.1.3(7) ,3.2 ,(1-6),4.1(1-6)ร่วม 8.3.1(3),10.1(3) ,10.2(4-5), 10.4 (2-4)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.2 ร่วม 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.59
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
และโครงการ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ งานร่วม/โครงการ)
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 2.1 ภาระงานประจา
เม.ย.60
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระของ
เม.ย.60
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
สถานศึกษา
และพัฒนาการทางสติปัญญา
2. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระ
เม.ย.60
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย 6.ทาการนิเทศการสอน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข 7.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในปีการศึกษา
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
ในปีการศึกษา
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (17)
9.ประชุมกลุ่มสาระ
ในปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน รักความ
เป็นไทย (17.2)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู
พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม (ร่วม 17.1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนไปตามเกณฑ์
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) มีค่า T-Score 40.00
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหามีค่า T-Score40.00
(พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่นๆที่
สมศ.รับรอง)
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีทกั ษะและความ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.ดาเนินการสอนตามที่ได้กาหนดไว้
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
14.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
15.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
16.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
17.สอนเสริมศักยภาพให้ผเู้ รียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score
40.00 และทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score
40.00 (พิจารณา จากคะแนน O-NET ด้าน
การคิดของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
สมศ.รับรอง)ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
18. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
1)กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ในปีการศึกษา
ในปีการศึกษา
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
มิ.ย.59

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

2.2 ภาระงานตาม ตบช / เกณฑ์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
สามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาไทย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (2.1)
ตามหลักสูตร (ตบช/เกณฑ์)
1. รักความเป็นไทย
4)ความสามารถในการพูดคุยซักถาม
แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับ
ผู้อื่นได้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะ การอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี าร
ที่หลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1) ความสามารถในการสื่อสาร
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
2) ความสามารถในการคิด
สอน
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90กาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการวัดและประเมินผล สมรรถนะ
การอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90ออกแบบและจัดการ
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและสติปญ
ั ญาพัฒนาการทาง
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการที่ของท้องถิน่ มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85ให้คาแนะนา ด้าน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

5. ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
1) ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนใน
แต่ละระดับชัน้
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชัน้
3) ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนใน
แต่ละระดับชัน้
6. ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
1) เกณฑ์ 5.4.1ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6
ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6
ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีค่า T-Score
40.00 (พิจารณาจากคะแนน O-NET
ด้านการคิดของ สทศ.
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.รับรอง) (เกณฑ์
5.4.9)
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจยั และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รักความเป็นไทย
9.ผู้เรียนร้อยละ 85มีทักษะในการอ่าน ฟัง
ดู พูดเขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
10.ผู้เรียนร้อยละ 85สรุปความคิดจากเรื่อง
ที่อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
11.ผู้เรียนร้อยละ 85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
12.ผู้เรียนร้อยละ 90มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
13.ผู้เรียนร้อยละ 90มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
14.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) มีค่า T-Score 40.00
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สร้างสรรค์และ แก้ปญ
ั หามีค่า
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
7. ผู้เรียนมีทักษะและ
ความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ (17.2)

2.3 ภาระงานร่วม
1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว( 3.1)
1) การอ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆทุกทีเ่ มื่อมีเวลาและโอกาส
2) การยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่าน
เพิ่มเติม
3) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผเู้ รียน
ริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ
4) ผลงานจากการค้นหาความรูจ้ าก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรูห้ รือสื่อต่างๆ
2. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิ าริ(8.3)
1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน
(ประถมศึกษา) และ/หรือการอ่านจับใจความ
(มัธยมศึกษา)
3. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ (10.1)
1) คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาประกอบด้วยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (คณะครูผู้บริหารกรรมการ
สถานศึกษาผู้แทนชุมชน/
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

T-Score 40.00
(พิจารณาจาก คะแนน O-NET ด้านการ
คิดของสทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง)

ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามี
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางฯตอบสนองเป้าหมาย
วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา
16.ผู้เรียนร้อยละ85มีทักษะและ
และมีการกาหนดเวลาเรียนเหมาะสม
ความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ
กับระดับชั้น
ภาษาอังกฤษ
3) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่
จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายความซับซ้อนและ
มีการบูรณาการสภาพปัญหาและความ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
1.แบบประเมินสมรรถนะ
อย่างเหมาะสม
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
4)การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุม่
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์
5) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
ผู้เรียน
การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน หลักสูตรผลการวิจยั ชัน้ เรียนของครู หรือ
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ
ผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ระดับชั้น
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
แผน
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ สมบูรณ์
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
10.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและทุก
กิจกรรม
ระดับชั้นในปีปัจจุบนั และปีที่ผ่านมา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
ละกิจกรรม
3.6 แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงายผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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มี.ค. – เม.ย. 60
เม.ย. 60
เม.ย. 60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.5 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุม่ สาระภาษาไทย)
ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. กิจกรรมวันสาคัญทางภาษาไทย
-วันสุนทรภู่
1
5,000 ดาเนินการ
-วันภาษาไทย
1
5,000 ดาเนินการ
-กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย
1
3,000 ดาเนินการ
( การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน )

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 13,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท

13,000

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางนวลพรรณ มะเมียทอง)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.5.1 งาน/กิจกรรม วันสุนทรภู่
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้(กลุม่ สาระภาษาไทย) ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
5,000
5,300
5,500
5,700
- อื่น ๆ
รวม
5,000
5,300
5,500
5,700
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษโปสเตอร์
1,000
1,050
1,100
1,150
- ค่ากระดาษกาว กาว
300
320
340
360
ค่าตอบแทน
- ค่าของรางวัล
2,000
2,100
2,150
2,200
- ค่ากระดาษ
1,200
1,300
1,350
1,400
ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร
300
320
340
360
ค่าพาหนะ
- ค่ารถ
200
210
220
230
รวม
5,000
5,300
5,500
5,700
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวนิลยา พิเนตร )
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.5.2 งาน/กิจกรรม วันภาษาไทย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุม่ สาระภาษาไทย) ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
5,000
5,300
5,500
5,700
- อื่น ๆ
รวม
5,000
5,300
5,500
5,700
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษโปสเตอร์
1,000
1,050
1,100
1,150
- ค่ากระดาษกาว กาว
300
320
340
360
- ค่าของรางวัล
2,000
2,100
2,150
2,200
- ค่ากระดาษ
1,200
1,300
1,350
1,400
ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร
300
320
340
360
ค่าพาหนะ
- ค่ารถ
200
210
220
230
รวม
5,000
5,300
5,500
5,700
ลงชื่อ..........................................................
(นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.5.3 งาน/กิจกรรม เสริมทักษะทางภาษาไทย (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน)
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน พัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนรู้(กลุม่ สาระภาษาไทย ) ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
3,000
3,200
3,400
3,600
- อื่น ๆ
รวม
3,000
3,200
3,400
3,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่าแบบบันทึกการอ่าน
1,300
1,400
1,500
1,550
- ค่าแบบฝึกการเขียนสะกดคา
500
550
600
650
- ค่าแบบฝึก /ตัวอย่างการพูด
350
400
450
480
ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร
200
200
200
220
- ค่ารางวัล / ใบประกาศ
650
650
650
700

รวม

3,000

3,200

3,400

3,600

ลงชื่อ..........................................................
(นางนวลพรรณ มะเมียทอง)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2.6 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
(กลุม่ สาระคณิตศาสตร์)
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2 , 4 , 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 2.1.3 , 5.1- 5.3 ,
5.4.2 , 5.4.9 ร่วม 8.3,10.1,10.2,10.4,10.5 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.3
(6),5.1(1),5.2(1-5),5.3(1-3) - ร่วม 4.3 (1-3) , 8.3.1(3) ,10.1(3),10.2(3-4) , 10.4(2-4) , 10.5(1-4)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 17.3 ร่วม 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้าน
1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.59
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
และโครงการ
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล งานร่วม/ โครงการ)
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
2.1วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
เม.ย.59
ศักยภาพของผู้เรียน
2.2ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
เม.ย.59
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนอง
สถานศึกษา
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 2.3ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชัน้ /ปีของ
เม.ย.59
สติปัญญา
กลุ่มสาระ
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ 2.4จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมาบูรณา 2.5จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
การในการจัดการเรียนรู้
2.6ทาการนิเทศการสอน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ 2.7ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในปีการศึกษา
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
2.8ทาสื่อการเรียนการสอนทีใ่ ช้กับผูเ้ รียน
ในปีการศึกษา
6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา 2.9ประชุมกลุ่มสาระ
ตามเวลาปฏิทิน
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
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(วัน/เดือน/ปี)
แต่ละเดือน

ด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ น
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งมัน่ ในการทางาน(2.1.3ข้อ6)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนาเสนอ
รูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา(4.2ข้อ2)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา
หรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ(4.2ข้อ3)

2.10จัดกระบวนการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระ
2.11วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
2.12จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพทาง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
คณิตศาสตร์
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
1)ฝึกฝนคนเก่งคณิตศาสตร์
มิ.ย.59
2)คณิตคิดแบ่งปัน
ภาระงาน
1. กาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล

11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย

ประกอบ (4.3)

คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3)
15.เพี่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (5.4.2)
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ สร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00 (พิจารณาจาก
คะแนนO-NET ด้านการคิดของ สทศ. หรือ
หน่วยงานอืน่ ๆ ที่ สมศ.รับรอง) (5.4.9)
17.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี

1) ความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย
2) ความสามารถในการคาดคะเน
สถานการณ์
3) ความสามารถในการกาหนดทางเลือก
หรือคาดคะเนคาตอบตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
2. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ (8.3)
1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผูเ้ รียน
(ประถมศึกษา) และ/หรือการอ่านจับ
ใจความ(มัธยมศึกษา)
3. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่
1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทีจ่ ัด
ไว้ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหาสาระ
ความยากง่าย ความซับซ้อนและมีการ
บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
อย่างเหมาะสม (10.1)
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(วัน/เดือน/ปี)

วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ 4. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical
หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความ
Thinking)ในการแก้ปัญหา(17.3)
ถนัด ความสามารถ และความสนใจ
1) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังของ
รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
สถานศึกษา (10.2)
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
5.สนับสนุนให้ครูจัดจริง
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
1) ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ น
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์
สมรรถนะ การอ่านคิดวิเคราะห์ และ
จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสาระการ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
เรียนรู้
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
2) การมีผลงานที่แสดงการให้ผเู้ รียนอธิบาย
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุก
ศักยภาพของผู้เรียน
กลุ่มสาระ
ก.ค.59 – มี.ค.60
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง หนึ่งในการเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ ก.ย.59 – มี.ค.60
สติปัญญา
6. นิเทศภายใน กากับ
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมาบูรณา การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ (10.5)
การในการจัดการเรียนรู้
1) แผนการนิเทศทีม่ ุ่งส่งเสริมการ
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการพัฒนาการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ระบุ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ประเด็นจุดเน้น รูปแบบปฏิทนิ และทีมนิเทศ
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ที่ชัดเจน)
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
2) การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้
ด้วยความเสมอภาค
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 3) การประเมินสรุปผลและรายงานผลการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งมัน่ ในการทางาน
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการนาเสนอ
รูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา
หรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
11.ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ
12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มี
ค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
16.ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา
มีค่า T-Score 40.00 (พิจารณาจากคะแนน
O-NET ด้านการคิดของ สทศ. หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ สมศ.รับรอง)
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical
Thinking)ในการแก้ปัญหา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

นิเทศทุกภาคเรียน
4) การใช้ผลการนิเทศ การติดตาม
ตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
ครูทุกกลุ่มสาระ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง (17.4)
โครงการ
1.โครงการค่ายคณิตศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1.กิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์สู่ O-NET
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
ทุกปลายเดือน
ตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยงั ไม่
ปลายภาคเรียน
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
ปลายภาคเรียน
3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
สิ้นปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของ
พ.ย.59
โครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
ธ.ค.59
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
มี.ค.-เม.ย.60
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
เม.ย.60
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
เม.ย.60
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรูท้ ักษะกระบวนการวัดและ
ประเมินผล สมรรถนะ การอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
สติปัญญาพัฒนาการทาง
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85ให้คาแนะนา คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจยั และพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ85 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งมัน่ ในการทางาน
9.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการนาเสนอ
รูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา
10.ผู้เรียนร้อยละ 85มีความสามารถในการใช้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
11.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
13.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
15.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ ารงานและเทคโนโลยี
16.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหามีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิดของ
สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.รับรอง)
17.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical
Thinking)ในการแก้ปัญหา
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผเู้ รียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
10.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
12.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายแผนงานหน่วยงาน
6.2.2.6 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
ฝ่าย วิชาการ
แผนงานตาม
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ประเภทงบ
มาตรฐาน
ที่
บาท
ส.ต.
1. กิจกรรมเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์
1
9,500 ดาเนินการ
2. โครงการค่ายคณิตศาสตร์
1
380,000 พัฒนา

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 389,500 บาท  งบลงทุน - บาท

389,500

-

 งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ......................................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .......................................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

67

แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.6.1 งาน/กิจกรรม เสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ งานสาระคณิตศาสตร์
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
9,500 10,000 11,000
11,500
รวม
9,500 10,000 11,000
11,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-กระดาษ ปากกาเคมี ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
รวม

9,500

10,000

11,000

11,500

9,500

10,000

11,000

11,500

ลงชื่อ......................................................
(นางบุญสม ไพศาลพานิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2, 4, ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 2.1.3 ข้อ 6,4.2
ข้อ2-3, 4.3 ทางอ้อม 10.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.1 , 17.3 เกณฑ์ที่ –
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งสูม่ าตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น บนพื้นฐานชีวิตที่พอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงได้จดั การเรียนการสอนควบคู่กับ โครงการค่ายคณิตศาสตร์
เพื่อให้ผเู้ รียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์(Scientific Thinking ) และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์(Analytical
Thinking) ในการแก้ปัญหา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน (2.1.3 ข้อ 6)
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3)
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking ) และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทกั ษะ
ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปญ
ั หา ( 17.3 )
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
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1. ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน (2.1.3 ข้อ 6)
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3)
3. ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking ) และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมี
ทักษะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปัญหา ( 17.3 )
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความมุ่งมั่นในการทางาน
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking ) และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
รวมถึงมีทักษะ ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปญ
ั หา
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
มิ.ย.59
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
มิ.ย.59
นางสาววิลาสินี สุดคนึง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
นางสาวบรรจง หลาวเงิน
2.1ติดต่อวิทยากร / สถานที่ / ยานพาหนะ
ก.ค. 59
2.2ประชาสัมพันธ์
ก.ย. 59
2.3จัดทาเอกสาร
ก.ย. 59
2.4ดาเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้
พ.ย. 59
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
พ.ย. 59
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ธ.ค. 59
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน 8 – 11 พฤศจิกายน 2559
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7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากผูเ้ รียน
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ต่างๆ ตามฐาน
ค่าใช้สอย
-ค่าที่พัก
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

380,000 390,000 400,000 410,000
380,000 390,000 400,000 410,000

105,000 110,000 115,000 120,000
33,000 35,000 37,000

40,000

200,000 200,000 200,000 200,000

ค่าพาหนะ
รวม

42,000 45,000 45,000 50,000
380,000 390,000 400,000 410,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ
2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมโครงการ
3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น
3.ผูเ้ รียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)

ลงชื่อ ............................................
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที่ 2.7 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายปัญญา ปราบเสียง
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 2.1,4.2,4.3,5.15.4 ร่วม 2.4,6.3,8.3,10.1,10.2,10.4,10.5 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.3(ข้อ2)
ร่วม 8.3.1(ข้อ3)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้หลักที่ 17.3 , 17.4 ร่วม 17.1
เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.59
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
และโครงการ
ประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ งานร่วม/โครงการ)
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 2.1 ภาระงานประจา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุม่ สาระ
เม.ย.58
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
เม.ย.58
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
สถานศึกษา
และพัฒนาการทางสติปัญญา
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
เม.ย.58
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สาระ
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ 4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1ครั้ง
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2ครั้ง
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 2ครั้ง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่ 7.วิจัยในชั้นเรียน
ตลอดปีการศึกษา
หลากหลาย
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุ่งมั่นใน
การทางาน(2.1.3ข้อ2)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา(4.2ข้อ1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
(4.2ข้อ2)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ(4.3)
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์(5.2)
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
(5.3)
15.เพื่อผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5.4.3)
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
9.ประชุมกลุ่มสาระ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระ
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
14.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
19.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
21.สอนเสริมศักยภาพให้ผเู้ รียนมีผลการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตามวาระที่กาหนด
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นภาคเรียน
ภาคเรียนละ2ครั้ง
ภาคเรียนละ2ครั้ง

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
16.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(Creative Thinking)มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)และมี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking)รวมถึงมีทกั ษะความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ใน
การแก้ปัญหา(17.3)
18. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Independent Study)และมี
ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ
ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ(17.4)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score
22. กิจกรรมเสริมศักยภาพผูเ้ รียนด้าน
วิทยาศาสตร์
23.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
24.กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
25.จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีประจาห้อง
วิทยาศาสตร์
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร (2.1)
เกณฑ์ 2.1.3(ประเด็นการพิจารณา)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบ
ทั้ง8
1). ซื่อสัตย์สุจริต
2. นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)
1) ความสามารถในการนาเสนอรูปแบบวิธี
แก้ปัญหา
2) ความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการ
อื่นสาหรับการนาเสนอ
3. กาหนดเป้าหมายคาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)
1).ความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
1).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
โรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น
5. ผลการประเมินสมรรถนะ

ตลอดปีการศึกษา
18 ส.ค.59
ภาคเรียนละ1ครั้ง
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุ่งมั่นใน
การทางาน
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
11.ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ

สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
6. ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
1) ความสามารถในการอ่านของผูเ้ รียนในแต่
ละระดับชัน้
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชัน้
3) ความสามารถในการเขียนของผูเ้ รียนใน
แต่ละระดับชัน้
7. ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
1) ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6
ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อ (เกณฑ์ 5.4.3)
2) ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6 ม.3 ม.6 มีผล
การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9 )
8. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิด
อย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)และ
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking)รวมถึงมีทกั ษะความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการ
แก้ปัญหา (17.3)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มี ค่า T-Score 40.00 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16.ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มี
ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์และ ความคิด
อย่างมี วิจารณญาณรวมถึงมีทกั ษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการ
แก้ปัญหา

9. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ
ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent
Study)และมีความสามารถในผลิตผลงาน
ด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคณ
ุ ภาพ (17.4)
2.3 ภาระงานร่วม
1. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)
1) การตระหนักรู้คณ
ุ ค่าของสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนรู้คณ
ุ ค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์
ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจาก การปฏิบัติและไม่
ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานสิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
2. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทางาน
กับหมู่คณะ (6.3)
2) ความสามารถในการทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
3) การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
และมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
4) การเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5) การมีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานการ
1.ครูผู้สอนร้อยละ90มีการกาหนด
ทางานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสาเร็จ
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ ด้านความรู้
3. ผู้บริหารสามารถบริหาร
ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิ าร ( 8.3)
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน
2.ครูผู้สอนร้อยละ90วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น (ประถมศึกษา) และ/หรือการอ่านจับใจความ
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ (มัธยมศึกษา)
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
4. หลักสูตรสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ90ออกแบบและจัดการ
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ เรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ90 ให้คาแนะนา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน และ
รับผิดชอบ ใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
9.ผู้เรียนร้อยละ85มีความสามารถในการ
นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา
10.ผู้เรียนร้อยละ85มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
11.ผู้เรียนร้อยละ85มีการกาหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ตดั สินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
13.ผู้เรียนร้อยละ90มีผลการประเมิน

เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ (10.1)
1). รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ที่จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายความซับซ้อนและมีการบูรณา
การสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม
5. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถ และความสนใจ
1) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา (10.2)
2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย2รายวิชา
6. สนับสนุนให้ครูจดั
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
1) ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ น
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง
อย่างน้อย1ครั้งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) การมีผลงานที่แสดงการให้ผเู้ รียนอธิบาย
วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุก
กลุ่มสาระ
3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจยั เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ
7. นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ (10.5)
1) แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน(ระบุประเด็นจุดเน้น
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สมรรถนะสาคัญตามเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
15.ผู้เรียนร้อยละ82มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O- NET) มี ค่า T-Score 40.00
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีค่า
T-Score 40.00 (พิจารณาจากคะแนน
O-NET ด้านการคิดของสทศ. หรือ
หน่วยงานอืน่ ๆ ที่ สมศ.รับรอง)
17.ผู้เรียนร้อยละ85มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
และความคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงมี
ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน
การแก้ปัญหา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
รูปแบบปฏิทินและทีมนิเทศที่ชดั เจน)
2) การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3) การประเมินสรุปผลและรายงานผลการ
นิเทศทุกภาคเรียน
4) การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบ
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทกุ กลุ่ม
สาระ
8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง (17.1)
2.3 โครงการ
1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

พ.ย.59 – ก.พ.60

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยงั ไม่
1.แบบประเมินสมรรถนะ
สมบูรณ์
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.7 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (สาระวิทยาศาสตร์) ฝ่าย
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต.
มาตรฐาน
1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1
3,000 2. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
1
1,000 3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้อง
1
60,000 วิทยาศาสตร์
4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
1
50,000 รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 54,000 บาท

 งบลงทุน 60,000 บาท

114,000

วิชาการ
ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ลงทุน
ดาเนินการ

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ....................................................
(นายปัญญา ปราบเสียง)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักด์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.7.1 งาน/กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
3,000
3,200
3,400
3,600
-อื่น ๆ
รวม
3,000
3,200
3,400
3,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-สารเคมี กระดาษ กาว
2,500
2,600
2,700
2,800
ค่าใช้สอย
-ค่าใบประกาศ
200
300
300
400
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
300
400
400

รวม

3,000

3,200

3,400

3,600

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.7.2 งาน/กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
1,000
1,300
1,600
1,900
-อื่น ๆ
รวม
1,000
1,300
1,600
1,900
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-แผ่น ซีดี
500
600
700
800
ค่าใช้สอย
-ค่าใบประกาศ
300
400
500
600
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
200
300
400
500

รวม

1,000

1,300

1,600

1,900

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.7.3 งาน/กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน พัฒนาการเรียนการสอน ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากสถานศึกษา
60,000
67,000
70,000
73,000
อื่น ๆ
รวม
60,000
67,000
70,000
73,000
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-สารเคมี
59,700
63,000
65,000
67,000
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
400
500
600

รวม

60,000

67,000

70,000

73,000

ลงชื่อ..........................................................
(.นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ/งาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง - ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.3 , 17.4 เกณฑ์ที่ –
1.หลักการและเหตุผล
จากแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาปี 2557 – 2561 กาหนดไว้ว่าโรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล
โดดเด่นคุณธรรม
จริยธรรม ฉลาดล้าสุขภาวะ
มีทักษะชีวิตบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบปัญหาและพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่สู่มาตรฐานสากล จะต้องเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ส่งเสริม
ให้นกั เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ดังนัน้ ทางกลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific
Thinking)และมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกั ษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการแก้ปญ
ั หา
มีทกั ษะความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมีความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วย
ตนเองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.วัตถุประสงค์
1.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific
Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกั ษะความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการแก้ปญ
ั หา(17.3)
2.ผู้เรียนมีทกั ษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมี
ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ(17.4)
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมี
ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการแก้ปญ
ั หาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้เรียนมีทกั ษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมี
ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกั ษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการแก้ปญ
ั หา
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)
และมีความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมและวางแผนการดาเนินงานตาม
พ.ย. 59
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
โครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พ.ย. 59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.ติดต่อสถานที่
พ.ย. 59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขั้นดาเนินการ
1.ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียนทราบ
ธ.ค. 59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.รับสมัครนักเรียน
ธ.ค. 59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.ดาเนินงานตามกิจกรรม
ม.ค. 60
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
ขั้นติดตามและประเมินผล
1.ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม

ก.พ. 60

นางอรวรรณ เพ่งพิศ

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
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7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- จากผูเ้ รียน
รวม
รายจ่าย
ค่ากิจกรรม
ค่าพาหนะ
ค่าค่าย
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

10,000
40,000
50,000

10,500
42,000
52,500

11,030
44,070
55,100

11,590
46,270
57,860

10,000
30,000
10,000
50,000

10,500
31,500
10,500
52,500

11,000
33,100
11,000
55,100

11,550
34,760
11,550
57,860

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ
2. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Thinking)ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์กับผูเ้ รียน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………...…………………………………….…………………………...…………
……………………..............................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางอรวรรณ เพ่งพิศ)
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..................................................
(นางบุษรา ผุดผ่อง)
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .......................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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ลาดับที่ 2.8 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางเรณู
ไตรวิทยากร
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 2.1.3ข้อ 1, 2.3,
3.3, 5.1- 5.3,5.4.4,5.4.9 ทางอ้อม 10.1 ข้อ3 , 10.2, 10.4,ข้อ 2-4 , 10.5 ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.4.4 ,5.4.9 ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ที่,17.5 ร่วม 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้าน
1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และ
ก.ค. 59
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
กิจกรรมของโครงการในแต่ละกิจกรรม
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล งานร่วม/โครงการ)
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
2.1 ภาระงานประจา
ศักยภาพของผู้เรียน
1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุม่ สาระ
ภาคเรียนที่ 1,2
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนอง
2ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
ภาคเรียนที่ 1,2
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง สถานศึกษา
สติปัญญา
3ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของ
ตลอดปีการศึกษา
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ กลุ่มสาระ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมาบูรณา 4จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ตลอดปีการศึกษา
การในการจัดการเรียนรู้
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ 6.ทาการนิเทศการสอน
จบปีการศึกษา
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตลอดปีการศึกษา
6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา 8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน ตลอดปีการศึกษา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
9.ประชุมกลุ่มสาระ
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ น
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รักความเป็นไทย(2.1.3ข้อ1)
9.เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง(2.3)
10.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน(3.3)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)
13.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ( 5.3)
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(5.3.4)
15.เพื่อให้ผู้เรียน มีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (5.4.9 )
16.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี จิตสาธารณะมีสานึกใน
การบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
จิตสานึกในการส่งเสริมพิทักษ์และปกป้อง
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม(17.5)

10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กิจกรรมมารยาทไทย
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
-กิจกรรมเศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจาวัน
2.โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการ
เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
2.2 ภาระงาน
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร ( 2.1)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้
ฐานครบทั้ง 8 ( เกณฑ์ 2.1.3)
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
1. การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
ความเข้าใจ
2. การแสดงมารยาทที่เหมาะสม
ตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
3.การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน
4. การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบท
ทางวัฒนธรรมและสังคม
3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3)
1. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
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ตลอดปีการศึกษา
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ก.ค.59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รักความเป็นไทย
9.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
10.ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
11.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ความสาเร็จของกลุ่ม
2. การแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและ
วิธีการเรียนรูใ้ นกลุม่
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในกลุ่ม
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
โรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้น
5. ผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
6. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
1. ความสามารถในการอ่านของผูเ้ รียน
ในแต่ละระดับชัน้
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนในแต่ละระดับชัน้
3. ความสามารถในการเขียนของผูเ้ รียน
ในแต่ละระดับชัน้
7. ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
1. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มี
ผลการทดสอบระดับชาติ (เกณฑ์ 5.4.4 )
(O-NET) มีค่า T-Score ๔๐.๐๐
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
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12.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
13.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15.ผู้เรียน มีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
16.ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี จิตสาธารณะมีสานึกในการ
บริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
จิตสานึกในการส่งเสริมพิทักษ์และปกป้อง
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม

และวัฒนธรรม
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6
ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 4๐.๐๐
(พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิด
ของ สทศ.หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (เกณฑ์ 5.4.9 )
8. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
จิตสาธารณะมีสานึกในการบริการสังคม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสานึก
ในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ตลอดจน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิถีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5) (17.5)
1. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)
1.การร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบารุงรักษา
สาธารณสมบัติด้วยความเต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดี สาธารณชนให้การยอมรับ
และแนะนา ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์ หรือ
ทากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ (10.1)
1. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาประกอบด้วยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย(คณะครู ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 มีการกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพ ผู้เรียนทั้งด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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การพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
และหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจาก
หลากหลาย
คณะกรรมการสถานศึกษา
6.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 ให้คาแนะนา คาปรึกษา 2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามี
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง
7.ครูผผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ หลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนองเป้าหมาย
จัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา และมี
ใช้ผลในการปรับการสอน
การกาหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 3. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่จัด
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
ไว้ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหาสาระ
พื้นฐาน รักความเป็นไทย
ความยากง่าย ความซับซ้อนและมี
9.ผู้เรียนร้อยละ85ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม การบูรณาการสภาพปัญหาและความ
ที่แตกต่าง
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
10.ผู้เรียนร้อยละ85ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลก อย่างเหมาะสม
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
4. การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
11.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ การเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5. การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมินสมรรถนะ การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตร ผลการวิจัยชัน้ เรียนของครูหรือ
13.ผู้เรียนร้อยละ85การประเมินการอ่าน คิด
ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
3. จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายให้
14.ผู้เรียนร้อยละ82มีผลการทดสอบระดับชาติ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
(O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ ความสามารถ และความสนใจ (10.2)
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1. การมีรายวิชาเพิม่ เติมหลากหลาย
15.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการทดสอบความสามารถ เพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
ความถนัดและความสนใจ
16.ผู้เรียนร้อยละ85ผู้เรียนเป็นผูท้ ี่มี จิตสาธารณะมี 2. รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/สาระการ
สานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อ เรียนรูเ้ หมาะสมตามโครงสร้างที่จดั ให้
สังคมและมีจิตสานึกในการส่งเสริมพิทักษ์และ ผู้เรียนเรียน
ปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ 3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา
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เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
4. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา
5. การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา
4. สนับสนุนให้ครูจดั กระบวน
การเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจน
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
1. ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ น
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์
จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียน
อธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของ
ตนเองทุกกลุ่มทุกกลุ่มสาระ
3. ผลงาน/โครงการทีใ่ ช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งในการเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ
5. นิเทศภายใน กากับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ (10.5)
1. แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ระบุ
ประเด็นจุดเน้น รูปแบบ ปฏิทินและทีม
นิเทศทีช่ ัดเจน)
2. การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3. การประเมินสรุปผลและรายงานผล
การนิเทศทุกภาคเรียน
4. การใช้ผลการนิเทศ การติดตาม
ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

93

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน
2.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
ครูทุกกลุ่มสาระ
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง (17.1)
2.4 โครงการ
2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1. โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลก
การเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน
สิ้นปีการศึกษา
3.2 แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
สิน้ ปีการศึกษา
กิจกรรมของโครงการ
3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
สิน้ ปีการศึกษา
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 รายงานผลการส่งงานของกลุ่มสาระฯ
4.2รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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(วัน/เดือน/ปี)
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
6.2.2.8 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่าย วิชาการ
แผนงานตาม
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
มาตรฐาน
ที่
บาท
1. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและ
1
29,000
วัฒนธรรมประเพณี
-กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
-กิจกรรมวันลอยกระทง
-กิจกรรมวันวันสงกรานต์
2. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
1
4,000
3. โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการเรียนสู่
1
30,000
ประชาคมอาเซียน
-กิจกรรมASEAN RALLY DAY
-กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
63,000
( หกหมื่นสามพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 63,000 บาท  งบลงทุน - บาท  งบพัฒนา - บาท

ประเภทงบ
ส.ต.
- ดาเนินการ

-

ดาเนินการ
ดาเนินการ

-

ลงชื่อ......................................................
( นางเรณู ไตรวิทยากร )
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ......................................................
(เซอร์เรมอนด์
พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.8.1 งาน/กิจกรรม แห่เทียนพรรษา
แผนงานตามมาตรฐาน ที่ 1 2345
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา ฝ่าย วิชาการ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
รายการ
2559
2560 2561 2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
22,000 24,000 26,000 28,000
รวม
22,000 24,000 26,000 28,000
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ดอกไม้ ลวด โอเอซิส เข็ม ด้าย
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
-ถวายปัจจัย
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

10,000 10,900 12,800 13,700

11,000 11,000 12,000 13,000
1,000
รวม

1,100

1,200 1,300

22,000 24,000 26,000 28,000

ลงชื่อ......................................................
(นางเรณู ไตรวิทยากร )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ............................................................
( เซอร์เรมอนด์
พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.8.2 งาน/กิจกรรม
วันลอยกระทง
แผนงานตามมาตรฐาน ที่ 1 2345
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา ฝ่ายวิชาการ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
รายการ
2559
2560 2561 2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
5,000 5,500 6,000 6,500
รวม
5,000 5,500 6,000 6,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่/เวที
ค่าใช้สอย
ค่ากระทง
ค่าใบประกาศ
ค่าโล่
รวม

2,000

2,200

2,400 2,600

500
500
2,000
5,000

550
550
2,200
5,500

600 650
600 650
2,400 2,600
6,000 6,500

ลงชื่อ......................................................
(นายวัลลภ แร่จั่น )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ............................................................
( เซอร์เรมอนด์
พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.8.3 งาน/กิจกรรม วันสงกรานต์
แผนงานตามมาตรฐาน ที่ 1 2345
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา ฝ่ายวิชาการ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
รายการ
2559
2560 2561 2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
2,000 2,200 2,400 2,600
รวม
2,000 2,200 2,400 2,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่/เวที
ค่าใช้สอย
ค่าดอกไม้
ค่าน้าหอม
รวม

1,000

1,100

1,200 1,300

500
500
2,000

550
550
2,200

600 650
600 650
2,400 2,600

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ .................. ..........................................
( เซอร์เรมอนด์
พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.8.4 งาน/กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย
แผนงานตามมาตรฐาน ที่ 1 2345
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา ฝ่ายวิชาการ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
รายการ
2559
2560 2561 2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
4,000 4,500 5,000 5,500
รวม
4,000 4,500 5000 5,500
รายจ่าย
4,000 5,500 5,000 5,500
ค่าวัสดุ
- กระดาษ
1,000 1,100 1,200 1,300
-ใบเกียรติบัตร
1,000 1,100 1,200 1,300
ค่าใช้สอย
- ตกแต่งสถานที่
1,000 1,100 1,200 1,300
ค่าตอบแทน
-ค่าของขวัญ
1,000 1,200 1,400 1,600
ค่าพาหนะ
รวม
4,000 4,500 5,000 5,500

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ......................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ซางตาครูส้ ศึกษาเปิดโลกการเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียน
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางบุษรา ผุดผ่อง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ข้อ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 4,5,6 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 4.4,5.1,6.1
ข้อ- ทางอ้อม - ข้อ - เกณฑ์ที่ ทางตรง 5.4.4ทางอ้อม 5.4.9
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.1 เกณฑ์ที่ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้าง
สังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่รว่ มกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ
และความมั่นคงทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ
วัฒนธรรม การกินดีอยูด่ ี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสาคัญ จึงได้จัดโครงการซางตาครู้ส
ศึกษาเปิดโลกการเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียนขึ้น ” โดยมีเป้าหมายให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึน้ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ เพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ผลงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ รู้จกั การวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ และมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และใน
การแก้ปัญหา มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรูด้ ้วยตนเอง และมีความสามารถใน
ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ เป็นผูท้ มี่ ีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสานึกในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับวิถชี ีวิต ศิลปวัฒนธรรม
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2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทกั ษะในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน (4.4)
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จกั การวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ(6.1)
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง(17.1)
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงมีทกั ษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และในการแก้ปัญหา ( 17.3)
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถใน
ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ (17.4)
7. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ทมี่ ีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจิตสานึกในการส่งเสริม พิทกั ษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม(17.5)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง
5. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ในการแก้ปญ
ั หา
6. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถใน
ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
7. ผู้เรียนเป็นผู้ทมี่ ีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจิตสานึกในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรม
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล
2. ผู้เรียนร้อยละ 85ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
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3. ผู้เรียนร้อยละ 90 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง
5. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และมี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์
6. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
ความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
7. ผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีจิตสานึกในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถชี ีวิต ศิลปวัฒนธรรม
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรม ASEAN Rally Day
นางบุษรา ผุดผ่อง
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
ก.ค. 59
คุณครูในกลุ่มสาระสังคม
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ศึกษาศาสนาและ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
วัฒนธรรม
2.1 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
ส.ค. 59
2.2 กาหนดวันเวลาและสถานที่
2.3 ดาเนินกิจกรรมแบ่งปันความรู้เปิดโลกการเรียนสูป่ ระชาคม
อาเซียน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามและประเมินผลตาม โครงการ
ส.ค. 59
3.2 แบบประเมิน
ส.ค. 59
นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ
2.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
ก.ค. 59
1.2 ประชาสัมพันธ์
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 รับสมัครมัคคุเทศก์น้อย
ก.ค. 59
2.2 ติดต่อวิทยากรผู้เชีย่ วชาญ
2.3 จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย
2.4 ศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่
2.5. ฝึกภาคปฏิบัติโดยพาเพื่อนทัศนศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
ก.พ. 60
3.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซีย่ น
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
พ.ค. 59
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 คัดเลือกบทความ/เรื่องราว/ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศ ก.ค. 59
ในกลุ่มอาเซี่ยน
2.2 จัดทาบอร์ดความรู้สู่อาเซี่ยน
2.3จัดนาเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศในกลุ่มอาเซีย่ น
ผ่านเสียงตามสาย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
ก.พ. 60
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน 1 กรกฎาคม 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
1.กิจกรรม ASEAN Rally Day
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่นๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ตามฐาน
ค่าใช้สอย
-ตกแต่งสถานที่/มุมความรู้
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
รวม

นางทิพรดา อัทธนีย์

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

24,000

25,200

26,500

27,800

24,000

25,200

26,500

27,800

15,000

15,700

16,500

17,300

5,000

5,500

5,800

6,100

3,000
24,000

4,000
25,200

4,200
26,500

4,400
27,800

2.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
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รายรับ
- จากสถานศึกษา
-อื่นๆ

4,000

4,200

4,400

4,600

4,000

4,300

4,600

4,900

1,000

1,100

1,200

1,300

2,000

2,100

2,200

2,300

1,000
4,000

1,100
4,300

1,200
4,600

1,300
4,900

2,000

2,200

2,400

2,600

รวม

2,000

2,200

2,400

2,600

รวม
รวมทั้งสิ้น

500
1,500
2,000
30,000

600
1,600
2,200
31,700

700
1,700
2,400
33,500

800
1,800
2,600
35,300

รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ/เอกสาร
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
รวม
3.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซีย่ น
รายรับ
- จากสถานศึกษา
-อื่นๆ
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ/เอกสาร
-อุปกรณ์จัดบอร์ด

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. แบบประเมินโครงการ
3. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
4. แบบทดสอบของผู้เรียน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

104

10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ผู้เสนอโครงการ
…………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

ผู้อนุมัติครงการ
(เซอร์เรมอนด์

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 2.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายบัญชา ไตรรส
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 8
กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 , 2 ,3, 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก
1.1,1.2.1,1.2.2,2.1.3,ข้อ3 , 3.3 , 5.1ข้อ1-3, 5.4.8,5.4.9, ร่วม 10.1ข้อ3 , 10.2 ,10.4 ข้อ4, 10.5
ข้อ 4,
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.1 เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และกิจกรรม
เม.ย.59
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ของโครงการในแต่ละกิจกรรม
ประเมินผล สมรรถนะการอ่านคิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/โครงการ)
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ 2.1 ภารงนประจา
เม.ย.59
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
เม.ย.59
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของสถานศึกษา
เม.ย.59
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
และพัฒนาการทางสติปัญญา
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 6.ทาการนิเทศการสอน
ในปีการศึกษา
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา 7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในปีการศึกษา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
ตามเวลาปฏิทิน
จัดการเรียนรู้
9.ประชุมกลุ่มสาระ
แต่ละเดือน
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
หลากหลาย
กลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
(1.2)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
รักความเป็นไทย(2.1.3ข้อ3)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
(5.1)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
(5.2)
12.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
(5. 3)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
14.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิน่ มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
19.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ (17.1)
21.สอนเสริมศักยภาพให้ผเู้ รียน
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปญ
ั หา
22.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดตี ่ออาชีพสุจริต

ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
มิ.ย.59
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

พลศึกษาทุกคน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผล สมรรถนะการอ่านคิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

23.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุในแผนการสอน/
หน่วยการเรียนรู้สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้
24.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ก.ค.59 – มี.ค.60
25.กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และออกกาลังกาย
2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช.
ทุกปลายเดือน
2.3 ภาระงานร่วม
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
สิ้นปีการศึกษา
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยงั ไม่สมบูรณ์
พ.ย.59
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
ธ.ค.59
3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
มี.ค.-เม.ย.60
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
เม.ย.60
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
เม.ย.60
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ฝ่ายวิชาการ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

การปรับการสอน
8.ให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
9.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐานรักความเป็นไทย
10.ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
11.ให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
12.ให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 80 กาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ วัดและ ประเมินผล
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 80 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิน่ มา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 80 วัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ให้คาแนะนา
คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ศึกษา วิจัยและ
สติปัญญาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน
8.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ให้ผู้เรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
9.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการ ศึกษาขั้นพืน้ ฐานรักความ
เป็นไทย
10.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
11.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
12.ผู้เรียนร้อยละ 80มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์
ผู้เรียน
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
10.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน
แต่ละกิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.9 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
แผนงานตาม จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ที่
มาตรฐาน
บาท ส.ต. งบประมาณ
1. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ชั่งน้าหนัก-วัดส่วนสูง
1
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
5,000 - ดาเนินการ
-กิจกรรมชั่งน้าหนัก – วัดส่วนสูง และการออกกาลังกาย
3,000 - ดาเนินการ
รวมประมาณการใช้จ่าย
8,000 (แปดพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
ดาเนินการ 8,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ......................................................
(นายบัญชา ไตรรส)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.1 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
5,000
5,600
6,100
6,500
-อื่น ๆ
รวม
5,000
5,600
6,100
6,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
500
600
650
700
-ค่ากระดาษ
500
600
650
700
-ค่าหมึกพิมพ์
200
300
350
400
ค่าใช้จ่าย
-ค่าอุปกรณ์ทดสอบ
3,500
3,800
4100
4,300
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
300
350
400
รวม
5,000
5,600
6,100
6,500

ลงชื่อ...............................................
(นายบัญชา ไตรรส)
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.2 งาน/กิจกรรม ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
ผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
3,000
3,300
3,600
4,100
-อื่น ๆ
รวม
3,000
3,300
3,600
4,100
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
300
350
400
500
-ค่าเครื่องชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
2,000
2,100
2,200
2,300
-ค่าหมึกพิมพ์
200
250
300
400
ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
200
250
300
400
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
350
400
500
รวม

3,000

3,300

3,600

4,100

ลงชื่อ..........................................................
(นายบัญชา ไตรรส)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 2.10 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระศิลปะ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายฐากล วัฒนากูล
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาEDBA มาตรฐานที่ 1, 2 , 5 , 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 1.4 ,1.6
2.1.3ข้อ8 ,4.4 เกณฑ์10.3.3,10.3.4
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ เกณฑ์ที่8.3.1 ข้อ.3 10.1 ข้อ 3 ,10.2ม10.4 ข้อที่2-4 ,10.5,
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ร่วม 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง ด้าน 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และ
มิ.ย. 59
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล กิจกรรมของ
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ โครงการในแต่ละกิจกรรม
ที่พึงประสงค์
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงานร่วม/
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
2.1ภารงานประจา
ศักยภาพของผู้เรียน
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนอง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
ทางสติปัญญา
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ 2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล ตลอดปีการศึกษา
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่น
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ศักยภาพของผู้เรียน
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ 3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ตลอดปีการศึกษา
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
6.เพื่อให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไขปัญหา ทางสติปัญญา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับ ตลอดปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
9.เพื่อสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ(1.6)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานครบทั้ง ๘ ( 2.1.3 ข้อ8)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
12.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
(10.3.3)
13.เพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ(10.3.4)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูจานวน 66 คน
2.นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
8.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์
9.ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดตี ่ออาชีพสุจริต
2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช.
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการค่ายศิลปะ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน
3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล 3.2 แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ ของโครงการ
ที่พึงประสงค์
3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
4.1 สรุปผลการดาเนินงาน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
4.2 จัดทารายงานผล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

สิ้นปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา
มี.ค.-เม.ย.60
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ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ พัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
6.ให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
9.สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
10.ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานครบทั้ง ๘
11.ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
12.ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
13.การพัฒนาสุนทรียภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
เม.ย.60
เม.ย.60

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

117

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้คาแนะนาคาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ให้เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
9.ร้อยละ 90 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
10.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานครบทั้ง ๘
11.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
12.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ส่งเสริมสนับสนุน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ศิลปะและวัฒนธรรม
13.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาสุนทรียภาพ
เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล
1.แบบประเมินผลงาน/ชิน้ งาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3.แบบรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มสาระ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
5.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
6.แบบประเมินผลโครงการ
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.10 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตาม
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ประเภทงบ
มาตรฐาน
ที่
บาท
ส.ต.
1. โครงการค่ายศิลปะ
1
5,000 ดาเนินการ
รวมประมาณค่าใช้จา่ ย
( ห้าพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 5,000 บาท  งบลงทุน - บาท

5,000

-

 งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ .....................................................
( นายฐากร วัฒนากูล )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานจิตตาภิบาล(จิตตาภิบาล)
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ค่ายศิลปะ
ลักษณะโครงการ
ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
แผนงานหน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ ทางตรง 1.6 ทางอ้อม การศึกษาตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 .หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการศึกษาจาเป็นต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรมด้วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามความเหมาะสมให้ผเู้ รียนมีความรู้เกีย่ วกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใช้ปัญญาในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพและเพื่อ
เสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีความตระหนักในความเป็นไทยและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสยั สุขภาพกายจิตที่ดี มีความรูท้ างด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
กีฬาตามศักยภาพตนเองที่เน้นภูมิปัญญาไทยความเป็นไทยให้กับผูเ้ รียนซึ่งตรงกับนโยบายของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไปทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงจัดโครงการค่าย
ศิลปะขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชนได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนได้ (1.6 )
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.3 ร้อยละ80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีทกั ษะและความสามารถ
ทางด้านศิลปะ( ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ )
3.2 เชิงคุณภาพ
ส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนได้
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3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-นักเรียนร้อยละ 80 ผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมสนุกบรรเลง เพลงดนตรี
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.ขั้นเตรียมการ
ก.ย. 59
ม. ฐากร วัฒนากูล
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 ประชาสัมพันธ์
2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรมที่จัด
ต.ค. 59
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 เปิดรับสมัคร
2.3 ประชุมนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมค่าย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จัดทาแบบประเมิน
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ
3.3 สรุปและประเมินผล
4.2 กิจกรรมลีลานาฏ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 ประชาสัมพันธ์
1.3เปิดรับสมัคร
2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรมที่จัด
2.1 แบ่งกลุ่มตามกิจกรรม
2.2 จัดการแสดงนาฏศิลป์/เรียนรู้เรื่องเครื่อง
แต่งกายประเภทต่างๆ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จากกิจกรรมการปฏิบตั ิของนักเรียน
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
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นางสาวปรารถนา กรานแก้ว
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4.3 กิจกรรมวาด ปั้น เพ้นท์
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมวางแผน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สารวจความถนัดของน.รและ

ระยะเวลา
ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ
ม. นิวัตร คามี

ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ
2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรมที่จัด
2.1 คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วาด/ปั้น / เพ้นท์ระดับชั้น ป.1 - มัธยม
2.2 แบ่งกลุ่มตามแผนงานทีก่ าหนด
2.3 กิจกรรม วาด ปั้น เพ้นท์
2.4 แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมตามประเภทของงาน
2.5 จัดการสาธิต วาด ปั้น เพ้นท์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1จัดกิจกรรมสาธิตผลงาน วาด ปั้นเพ้นท์
ของน.ร
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ

ต.ค. 59

ต.ค. 59

5. สถานที่ดาเนินงาน
- โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2559
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.1 งาน/กิจกรรม สนุกบรรเลง เพลงดนตรี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระศิลปะ
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
2,000
2,200
2,400
2,600
-จากสถานศึกษา
-อื่น ๆ
รวม
2,000
2,200
2,400
2,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร/โน๊ตเพลง
500
600
700
800
-ค่าอุปกรณ์การแสดง
1,500
1,600
1,700
1,800
ค่าใช้จ่าย
ค่าพาหนะ
รวม

2,000

2,200

2,400

2,600

ลงชื่อ...............................................
(นายฐากร วัฒนากูล )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.1 งาน/กิจกรรม ลีลานาฏศิลป์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระศิลปะ
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
2,000
2,200
2,400
2,600
-จากสถานศึกษา
-อื่น ๆ
รวม
2,000
2,200
2,400
2,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-VCD เพลง/การแสดงนาฏศิลป์
500
550
600
650
-ค่าเครื่องประดับ/ชุดการแสดง
1,000
1,100
1,200
1,300
-เครื่องสาอางค์
500
550
600
650
ค่าใช้จ่าย
ค่าพาหนะ
รวม

2,000

2,200

2,400

2,600

ลงชื่อ...............................................
(นางสาวปรารถนา กรานแก้ว )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.1 งาน/กิจกรรม วาด ปั้น เพ้นท์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระศิลปะ
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1,000
1,200
1,400
1,600
-จากสถานศึกษา
-อื่น ๆ
รวม
1,000
1,200
1,400
1,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาเอกสาร
500
600
700
800
-ค่าอุปกรณ์ฝกึ ซ้อม
500
600
700
800
ค่าใช้จ่าย
ค่าพาหนะ
รวม

1,000

1,200

1,400

1,600

ลงชื่อ...............................................
(นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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8. เครื่องมือการติดตาม และประเมินผล
- แบบการประเมินการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินโครงการ
9. ผลที่คาดหวังจะได้รบั
1.นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ80มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้
2.ร้อยละ80ของผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบศิลปะวัฒนธรรม
3.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ80 เกิดจิตสาธารณะต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา

10. ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

............................................
( นายฐากร วัฒนากูล )
ผู้รับผิดชอบ

……………………………
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ......................................................
( เซอร์เรมอนด์
พิเศษศักดิ์ )
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ลาดับที่ 2.11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1,1.3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : EDBA มาตรฐานที่ 2,3,6,8,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 3.4
,5.1-5.3, 6.1-6.4 ร่วม 10.1,10.2,10,4,10.5 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.3ข้อ5 ,
ร่วม 3.1ข้อ3,8.3.1ข้อ3,10.1ข้อ3 ,10.4ข้อ3-5 ,10.5ข้อ1-5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง 1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.59
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
และโครงการ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ร่วม/โครงการ)
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ 2.1 ภาระงานประจา (เรียงใบงาน 4,3)
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่ สถานศึกษา
หลากหลาย
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
6.เพื่อให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
สาระ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบทัง้ 8 (เกณฑ์
2.1.3ข้อ5)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์(5.2)
11.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3)
12.เพื่อวางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ(6.1)
13.เพื่อการทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
(6.2)
14.เพื่อทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
15.เพื่อให้มีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
(6.4)

4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
6.ทาการนิเทศการสอน
7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
9.ประชุมกลุ่มสาระ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
14.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิน่ มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลายเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลายเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

129

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
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2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ 19.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ น
เทคโนโลยีทุกคน
วิชาทีต่ นรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ
สอน
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
21.กิจกรรมงานสู่อาชีพ
22.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์(ใบงานที่ 2)
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
1. จัดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
หลักสูตร(2.1)
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ 2.จัดให้ผเู้ รียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
นาเสนอผลงาน(3.4)
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
3.สอนเสริมให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์( 5.2)
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
และพัฒนาการทางสติปัญญา
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์( 5.3)
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
6. วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ (6.1)
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 7. ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่ 8.ทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
หลากหลาย
9. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
6.ให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
เกี่ยวกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ(6.4)
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน 1. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
การปรับการสอน
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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8.ให้ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบทัง้ 8
9.ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
10.ให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
11.ให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3)
12.วางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ
13.การทางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
14.ทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
15.ให้มีความรู้สกึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1)
2.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ(8.3)
3.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิน่ (10.1)
4.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ(10.2)
5.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง(10.4)
6. นิเทศภายใน กากับ ติดตามสอนตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการอย่าง
สม่าเสมอ(10.5)
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนสูง(11.1)

2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)
1.โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐาน
1.ครูผู้สอนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย
สากล
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ
1)กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
กระบวนการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะ 2)กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
การอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะที่
2.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
พึงประสงค์
1)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการงานและ
2.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็น เทคโนโลยี
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
ทุกปลายเดือน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิน่ มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้คาแนะนา
คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทัง้
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบทัง้ ๘
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
11.ผู้เรียนร้อยละ 85 ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
12.ผู้เรียนร้อยละ 85 ผลการทดสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยงั ไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ปลายภาคเรียน

ปลายภาคเรียน
สิ้นปีการศึกษา

ก.พ.60
ก.พ.60

มี.ค.-เม.ย.60
เม.ย.60
เม.ย.60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปญ
ั หา มีค่า
T-Score 40.00
13.ผู้เรียนร้อยละ 85 วางแผนการทางาน
และดาเนินการจนสาเร็จ
14.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการทางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมใิ จใน
ผลงานของตนเอง
15.ผู้เรียนร้อยละ 85 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
16.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์
ผู้เรียน
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับชั้น
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
10. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน
แต่ละกิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.11 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ฝ่ายวิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. กิจกรรมงานสู่อาชีพ
1
11,500 - ดาเนินการ
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
1
5,800 - ดาเนินการ
3. โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
1
31,000 4. โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล
1
1,500 -

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 49,800 บาท

49,800

-

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ......................................................
(นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ)์
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .......................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.11.1 งาน/กิจกรรม
งานสู่อาชีพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 3 4 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
11,500 12,100
12,500
13,200
2.อื่น ๆ
รวม
11,500 12,100
12,500
13,200
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
11,500 12,100
12,500
13,200
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
ค่าพาหนะ
ค่าครุภัณฑ์
รวม

11,500

12,100

12,500

13,200

ลงชื่อ......................................................
(นางวรรณทนา หล่อเลิศประดิษฐ์)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ..................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.11.2 งาน/กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 3 4 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
5,800
6,100
6,500
6,800
2.อื่น ๆ
รวม
5,800
6,100
6,500
6,800
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ต่างๆ
5,300
5,600
6,000
6,300
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
500
500
500
500
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

5,800

6,100

6,500

6,800

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ..................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
ลักษณะโครงการ
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่...................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 6.1,6.2,6.3,6.4
ทางอ้อม 10.2,10.4 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ....... ทางอ้อม............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ที่
..........................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามภาพแห่งความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552 ว่าด้วย
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เห็นความสาคัญมุ่งพัฒนาวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้การงานขึ้น เพื่อผู้เรียนได้รู้จักวางแผนการทางาน
ดาเนินการจนสาเร็จ และทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สามารถนาเสนอผลงานได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ(6.1)
2. เพื่อให้ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)
3. เพื่อให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน ............. คน
3.2 เชิงคุณภาพ
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1. ผู้เรียนได้วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ(6.1)
2. ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)
3. ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4)
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
2. ผู้เรียนร้อยละ 86 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ 86 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
ต.ค.59
นางธนพรรณ
1.1 ประชุมวางแผน
มงคลสกุลฤทธิ์
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์แจกจดหมายเวียนนักเรียน
ระดับชั้น ป.5-ม.3
2.2 ประชุมชี้แจงจุดประสงค์การดาเนินงานให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบ
2.3 เชิญวิทยากรภายนอกมาแบ่งปันให้ความรู้
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและควบคุม
2.5 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
พ.ย. 59
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ธ.ค. 59

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม – ธันวาคม 2559
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7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ

รายรับ
1.จากโรงเรียน
2. อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมตามฐาน
2.ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

31,000
31,000

32,000
32,000

33,000 34,000
33,000 34,000

21,000

21,000

22,000 23,000

10,000

10,000

10,000 10,000

1,000

1,000

31,000

32,000

1,000

1,000

33,000 34,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ทหี่ ลากหลาย และเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
ของตนเอง
2.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ)์

ลงชื่อ .....................................................
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ..................... ...........................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตรทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล
ลักษณะโครงการ
 ประจา
 ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 3.4
ทางอ้อม……….. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ..........ทางอ้อม.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ที่
..................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามภาพแห่งความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552 ว่าด้วย
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ ความสาคัญในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็น
ได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กาหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Excellence) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยี การศึกษา
มาตรา 66 “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส
แรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”
ดั ง นั้ น ทางกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์
งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได้
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได้ (3.4)
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน..............คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
ก.ค.59
นายชาญสกล
1.1 ประชุมวางแผน
ทรัพย์มีชยั
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกิจกรรม
ให้ผู้เรียนทราบ
2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติงานจริงด้าน IT
2.3 ผู้เรียนดาเนินงานสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet ในการ
พัฒนาความรู้ต่างๆ ด้าน IT
2.4 ผู้เรียนสร้างผลงานออกแบบสร้างสรรค์ และนาเสนอ
ผลงานเผยแพร่
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
ก.พ. 59
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
4.2 กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกิจกรรม
ให้ผู้เรียนทราบ
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2.2 นาเสนอผลงานต่างๆ ด้าน IT บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา
และป้ายนิเทศของกลุ่มสาระฯ หรือตามนิทรรศการงานต่างๆ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
3.3 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรมเผยแพร่
ผลงาน

ก.พ. 59

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน กรกฎาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ

รายรับ
- จากสถานศึกษา
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ต่างๆ
2.ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินผลจากกิจกรรม
2.สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรม
3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน
2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการสร้างผลงาน และนาเสนอผลงานของตนเอง
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)

ลงชื่อ .....................................................
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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ลาดับที่ 2.12 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
สาระภาษาต่างประเทศ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวแอมรา วงศ์คาขาว
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2,4,5,15 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่
2.1,4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4,15.1 ร่วม 2.3,3.2,8.3,10.1,10.2,10.4,10.5
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ ร่วม 17.1เกณฑ์ที่ 17
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
และโครงการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
เม.ย.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา (เรียงใบงาน 4,3)
1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
สถานศึกษา
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม

ภาคเรียนที่ 1,2
ภาคเรียนที่ 1,2
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6.เพื่อให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบทัง้ 8 (เกณฑ์
2.1.3ข้อ4)
9.เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง (4.1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน
(4.2)
11. ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
12.ให้ผเู้ รียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์(5.2)
13.ให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3)
14. เพื่อให้ผเู้ รียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์(5.4)
15. จัดทาโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูป การศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,053 คน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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สาระ
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
6.ทาการนิเทศการสอน
7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
9.ประชุมกลุ่มสาระ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
14.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิน่ มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลายเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลายเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
19.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ น
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
6.ให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตน และรับผิดชอบ ใช้ผลใน
การปรับการสอน
8. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
9.ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
10.ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
21.สอนเสริมศักยภาพให้ผเู้ รียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร (2.1)
2. สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง (4.1)
3. นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปญ
ั หาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
1.)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
โรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น (5.1)
5. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม 2 เกณฑ์ (5.2)
1. )ความสามารถในการสื่อสาร
2. )ความสามารถในการคิด
3.) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. )ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
5.) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
6. ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
1.) ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น
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วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน 2.)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน
ในแต่ละระดับชัน้
11. ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
3.) ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนในแต่
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ละระดับชัน้
12.ให้ผเู้ รียนมีผลการประเมิน
2.3 ภาระงานร่วม
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม 1 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
เกณฑ์
แตกต่าง (2.3)
13.ให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
1) การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3) 2)การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
14. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
วัฒนธรรมและสังคม
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์(5.4)
2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
15. จัดทาโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (2.3)
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง 1)ความสามารถในการพูดคุย ซักถาม
การปฏิรูป การศึกษา
แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อื่นได้
2) ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อื่นได้
3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ใน แผนปฏิบัตกิ าร (8.3)
1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผูเ้ รียน
(ประถมศึกษา และ/หรือการอ่านจับใจความ
(มัธยมศึกษา1. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย(คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ และหลักสูตร
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2). โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามี
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางฯตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กาหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชัน้
1.ครูผู้สอนร้อยละ90มีการกาหนด
3 )รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทีจ่ ัดไว้
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ ด้านความรู้
ในหลักสูตร มีการจัดลาดับเนื้อหาสาระความ
ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
ยากง่ายความซับซ้อน และมีการบูรณาการ
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิน่
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม
2.ครูผู้สอนร้อยละ90วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 4). การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ การเรียนรู้และสรุปผล
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
5.) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
ผู้เรียน
การศึกษาใช้สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร
3.ครูผู้สอนร้อยละ90ออกแบบและจัดการ ผลการวิจัยชัน้ เรียนของครูหรือผลงานวิจัยอื่น ๆ
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง ที่เกีย่ วข้อง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
4 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ และความสนใจ (10.2)
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
1. )ตัวชี้วดั /ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
จัดการเรียนรู้
เพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่ 2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการข้าม
มุ่งเน้นการพัฒนาการ เรียนรู้ของผูเ้ รียน
กลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5. สนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการ
6.ครูผู้สอนร้อยละ90 ให้คาแนะนา
เรียนรูท้ ี่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการ ความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและ
1). ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ นสถานการณ์
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน และ จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริงอย่างน้อย 1
รับผิดชอบ ใช้ผลในการปรับการสอน
ครั้งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึง
2.) การมีผลงานที่แสดงการให้ผเู้ รียนอธิบายการ
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
ให้ผู้เรียนอธิบายความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระ
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งใน
9.ผู้เรียนร้อยละ85สรุปความคิดจากเรื่องที่ การเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ
6. นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
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เขียนตามความคิดของตนเอง
ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
10.ผู้เรียนร้อยละ85นาเสนอวิธีคิด
อย่างสม่าเสมอ (10.5)
วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน 1).แผนการนิเทศทีม่ ุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
11. ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 2).(ระบุประเด็นจุดเน้น รูปแบบ ปฏิทินและทีม
เรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
นิเทศทีช่ ัดเจน)
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมิน
3).การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเป็น
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม ไปตามเกณฑ์
4).. การประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ
13.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมินการ ทุกภาคเรียน
อ่าน คิดวิเคราะห์
5).การใช้ผลการนิเทศ การติดตามตรวจสอบมา
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทกุ กลุ่มสาระ
14. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง (17.1)
15. ร้อยละ 85 โรงเรียนจัดทาโครงการ
2.4 โครงการ
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
1. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง การใช้ภาษาต่างประเทศ
การปฏิรูป การศึกษา
2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
1)กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาตามมาตรฐาน
3R7C
2. โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
(O-Net)
1)กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
3.โครงการยกระดับการบูรณาการการจัดการ
1.แบบประเมินสมรรถนะ
เรียนรู้ด้วย Storyline Approach
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ 3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน
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ผู้เรียน
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับชั้น
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
10. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน
แต่ละกิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

3.2แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ
3.3แบบสรุปการประเมินของกิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 รายงานผลการส่งงานของกลุ่มสาระ
4.2 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีการศึกษาต่อไป
การศึกษาของโรงเรียน
1)กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาตามมาตรฐาน
3R7C
2. โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
(O-Net)
1)กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
3.โครงการยกระดับการบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ด้วย Storyline Approach

สิ้นปีการศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.12 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายวิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท
ส.ต งบประมาณ
มาตรฐาน
1. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการ
1
1,937,400 ใช้ภาษาต่างประเทศ
2. โครงการยกระดับบูรณาการการจัดการเรียนรู้
1
20,000 Storyline Approach
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

1,957,400

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 1,957,400 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ.................... ......................................
(นางสาวแอมรา วงษ์คาขาว)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ..................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานจิตตาภิบาล(จิตตาภิบาล)
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ/งาน
โครงการเพิม่ พูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ/งาน
ประจา  ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง - .ทางอ้อม - .
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 4.2, 4.3 ทางอ้อม1.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้ดี เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของคนเราทั้งด้านการศึกษา
ตลอดจนการประกอบวิชาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ถูกนามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ผู้
ที่มีความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของโลกวิทยาการสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จดั ทาโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้
เพื่อเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั มิตร
ชาวต่างชาติ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ มั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดยี ิ่งขึ้น กระตุ้น
ให้นกั เรียนรู้จกั พึ่งพาตนเอง มีวินยั ในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ สามารถนาข้อดีจาก
การศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มรรยาท และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีต
ประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย” ของตนเอง กระตุ้นให้นกั เรียนมีเจตคติที่ดตี ่อ
ภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอนาคต นาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญ
ั หาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง ให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั
มิตรชาวต่างชาติ
2.2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี
ยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อกระตุน้ ให้นักเรียนรูจ้ ักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศลิ ปะ วัฒนธรรม ประเพณี มรรยาท
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และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น “
ไทย” ของตนเอง
2.5 เพื่อกระตุน้ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
อนาคต
2.6เพื่อให้ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2)
2.7เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
(4.3)
3.เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
1,053 คน
3.2เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ มิตรชาวต่างชาติ
2.2 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี ยิ่งขึน้
2.3 นักเรียนรูจ้ ักพึ่งพาตนเอง มีวินยั ในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ
2.4 นักเรียนสามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มรรยาท
และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น “
ไทย” ของตนเอง
2.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง อนาคต
2.6ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญ
ั หาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2)
2.7ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั
มิตรชาวต่างชาติ
2.2ผ็เรียน ร้อยละ 80 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยูใ่ น
สังคมได้ดียิ่งขึ้น
2.3 นักเรียน ร้อยละ 80 รู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินยั ในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
2.4 นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
มรรยาทและวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความ
เป็น “ ไทย” ของตนเอง
2.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดตี ่อภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
อนาคต
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2.6ผู้เรียน ร้อยละ 80 นาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญ
ั หาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2)
2.7ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนดาเนินงานตามโครงการ
พ.ค.59
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
1.2 ติดต่อหน่วยงาน
มิ.ย.59
นางจริน นิยมจ้อย
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์
ก.ค.59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 เปิดรับสมัคร
ส.ค.59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 ประชุมผู้ปกครอง
พ.ย.59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.4 นานักเรียนร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ
มี.ค.59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1จัดทาแบบประเมิน
มี.ค.60
นางจริน นิยมจ้อย
3.2นักเรียนทาแบบประเมิน
มี.ค.60
นางจริน นิยมจ้อย
3.3 สรุปและประเมินผล/รายงานผล
มี.ค.60
นางจริน นิยมจ้อย
4.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนดาเนินงานตามโครงการ
พ.ค.59
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
1.2 ติดต่อหน่วยงาน
พ.ค.59
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์
ก.ค.59
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 เปิดรับสมัคร
ส.ค.59
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 ประชุมผู้ปกครอง
ก.ย.59
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ต.ค.59
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1จัดทาแบบประเมิน
มี.ค.60
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
3.2นักเรียนทาแบบประเมิน
มี.ค.60
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
3.3 สรุปและประเมินผล/รายงานผล
มี.ค.60
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
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4.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะการเรียนภาษาต่างประเทศตามความสนใจ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาข้อมูล เอกสารประกอบการวางแผน
พ.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
1.2.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
มิ.ย.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
มิ.ย.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
1.ประชุมคณะกรรมการ
ก.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
2.ดาเนินการตามแผนงาน
ส.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
3.ประชาสัมพันธ์
ส.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
4.ดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษา
ก.ย.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
1. กากับ ติดตามการดาเนินการตามโครงการ
ต.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
2. จัดทาเครื่องมือเพื่อการติดตาม ประเมินผล
ต.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินการ
ต.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
4. จัดทาเอกสารเพื่อการสรุปงาน/โครงการ
ต.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2559– มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากผูเ้ รียน
รวม
รายจ่าย
1. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ /ค่าอาหาร/สายการบิน/
ทัศนศึกษา
2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายในประเทศ
- ค่าอาหารที่พัก
- ค่าของว่าง
- อุปกรณ์ฐานและของรางวัล
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21,000
400,000

753,000
270,000
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- ค่ารถ
50,000
51,000
52,000
53,000
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
9,400
9,900
10,400
10,900
- ค่าเอกสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์
4,400
4,500
4,900
5,300
- ค่าอุปกรณ์และของรางวัล
5,000
5,400
5,500
5,600
รวม 1,937,400 2,019,800 2,102,200 2,263,900
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1 เอกสารประกอบการประชุม
2. แบบประเมินผล
3. คาสั่งแต่งตั้ง
4. แบบสรุปโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร
3. นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ตรงในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ )

……………………………………
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ยกระดับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 14.1-14.2
ร่วม –
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก
14.1.2
ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ –
ประเด็น
การพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก - ร่วม 1.หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยรวมทั้งการศึกษาไทยในอนาคตไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับ
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14
(1) ให้โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษา และข้อ 15 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามข้อ 14 (1) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และต้องครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้ง ข้อ 39
หมวด 3 การประกันคุณภาพภายนอก ว่าด้วยวิธกี ารในการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากาหนดนั้น การสอนแบบ Storyline
Approach เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนทีเ่ ปลีย่ นวิธีจดั กิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่โดยสิน้ เชิง เป็น
วิธีใช้สอนเนื้อหาหลักสูตรบูรณาการ และทาให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนตลอดเวลา วิธีใช้ประโยชน์ของเรื่อง
สร้างความรู้ที่มีความหมาย และเหมือนชีวิตจริง เพื่อผู้เรียนเรียนรู้มโนทัศน์ และทักษะ ผู้เรียน และ
ผู้สอนจะร่วมกันทางานสร้างฉาก และตัวละครให้ดาเนินเรื่องที่นาไปสู่การแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จริง ผู้สอน
และผู้เรียนจะแบ่งปันความคิดและความรู้สึกขณะที่ทาการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างหุน้ ส่วน
การเรียนรูท้ ี่เป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
Storyline Approach อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี โดยปรับรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและมาศึกษาดูงานตลอดปีการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จึงได้
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จัดทา โครงการ ยกระดับการบูรณาการการจัดการความรูด้ ้วย STORYLINE APPROACH ขึ้น เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลีย่ นการสอน ยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้วย Storyline Approach ให้ผเู้ รียนได้มปี ระสบการณ์การเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่
21 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสม ให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่
กาหนด ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาดูงานที่เกีย่ วกับเอกลักษณ์สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ ให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถานศึกษาอื่น ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นสถานศึกษา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
2.2 เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach
2.3 เพื่อให้ผเู้ รียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
2.4 เพื่อสร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาทีเ่ หมาะสม ( 14.1.2 )
2.5 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด( 14.1.2 )
2.6 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกีย่ วกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ ( 14.1.2 )
2.7 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษาอื่น
( 14.1.2 )
2.8 เพื่อให้ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
สถานศึกษา ( 14.2 )
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรครูจานวน 67 คน
ผู้เรียนระดับชัน้ อนุบาล –ม. 3 จานวน 1270 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1 พัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
2 ยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach
3 ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสม
5 การดาเนินงานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด
6 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ
7สถานศึกษาเป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษาอื่น
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8 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
สถานศึกษา
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ .
1 บุคลากรครูร้อยละ 81 พัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
2 บุคลากรครูร้อยละ 81 ยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach
3 ผู้เรียนร้อยละ 81 ได้มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4 บุคลากรครูร้อยละ 81 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาทีเ่ หมาะสม
5 บุคลากรครูร้อยละ 81 การดาเนินงานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด
6 สถานศึกษาร้อยละ 81 เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ
7 สถานศึกษาร้อยละ 81 เป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษา
อื่น
8 บุคลากรครูร้อยละ 81 มีผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นสถานศึกษา
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
- ศึกษาข้อมูลจากการดาเนินการ
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
- วิเคราะห์หัวข้อร่วมกัน
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
- ประชุมชี้แจง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
- จัดทาแผนตามหัวข้อที่กาหนด
มิ.ย. 59
คณะกรรมการสายชั้น
- จัดเตรียมอุปกรณ์
มิ.ย. 59
นางจริน นิยมจ้อย
- ดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเน้นการปฏิบตั ิ
มิ.ย. – ก.ค.59
ครูผู้สอน
- กากับติดตามจากครูผู้สอน
มิ.ย. – ก.ค.59
หัวหน้าสายชั้น
- จัดทารูปเล่มของ Big Book
ก.ค. – ส.ค.59 คณะกรรมการสายชั้น
- รวบรวมผลงาน
ส.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
- จัดนิทรรศการภายในและภายนอก
ก.ย./ตามวาระ นางจริน นิยมจ้อย
- จัดสัมมนาทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
-สงเสริมและสนับสนุนครู นักเรียน ใช้ผลงานเข้าร่วมประกวด
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
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- กากับ ติดตามการดาเนินการตามโครงการ
- จัดทาแบบประเมินผล
- จากผลการประกวด Big Book และ ฉาก

ส.ค. – ก.ย.59
หัวหน้าสายชั้น
ก.ย. 59
นางจริน นิยมจ้อย
ก.ย. – ต.ค.59
คณะกรรมการ

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา หน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์
- ค่าใช้สอย
ค่าเข้าเล่ม Big Book
ค่าจัดนิทรรศการ
ค่าอาหารรับการศึกษาดูงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าของรางวัล
-ค่าพาหนะ
ค่าเดินทาง
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

20,000

20,500

21,000 21,500

10,000

10,500

11,000 11,500

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

5,000

5,000

5,000

5,000

1,000
20,000

1,000
20,500

1,000 1,000
21,000 21,500

1.แบบสอบถาม
2.แบบประเมิน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้รับกิจกรรมทีห่ ลากหลายในการเรียนรู้ เพิม่ ทักษะการคิด ด้วย Storyline Approach
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางจริน นิยมจ้อย )

……………………………………
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………
ลาดับที่ 3 แผนงานหน่
วยงาน
( เซอร์เรมอนด์
พิเศษศังานวั
กดิ์ ) ดผลและประเมินผล
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
ตอบสนอง
พันธกิจที…
่ 1…… ยุทธศาสตร์ที่……2….. กลยุทธ์ที่……2.2…..
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ …ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 5 ร่วม……
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก.............ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่.... 17.......ตัวบ่งชี้หลักที่.... 17.1.....ร่วม........
เกณฑ์ที่........................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ครูมีข้อสอบที่มีคณ
ุ ภาพในการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผล
เม.ย. 59
สอบกลางภาคและปลายภาค
1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน
เม.ย. 59
2.เพื่อให้การดาเนินการสอบวัดความรู้
รู้เพื่อชี้แจงการดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ครูผู้สอนศึกษาแนวปฏิบัติการวัด
เม.ย. 59
3.เพื่อให้การแปลผลการสอบวัดเป็นไป
และประเมินผลการเรียนรู้
อย่างคุณภาพ
1.4 ครูผู้สอนวางแผนการวัดประเมินผล
เม.ย. 59
4.เพื่อนาสารสนเทศการสอบวัดต่างๆ ไป การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
ใช้ตามความต้องการของหน่วยงานที่
1.5จัดทาจุดประสงค์การออกข้อสอบ
เม.ย. 59
เกี่ยวข้อง
กลางภาคและปลายภาค
5.เพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการ
2. ขัน้ ดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระงาน
เอกสารทางทะเบียนมีประสิทธิภาพ
6.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม ร่วม/โครงการ)
สาระการเรียนรู้สูง (5.1)
2.1 ภาระงานประจา
1.งานจัดทาข้อสอบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1จัดทาตารางกาหนดการส่งข้อสอบของครู
มิ.ย.59 . ส.ค.59
1.กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระมีข้อสอบกลาง
ประจาวิชา
ภาคและปลายภาคที่มีคุณภาพ
1.2จัดทาข้อสอบ
พ.ย.59 ,ก.พ.60
2.ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ มีการดาเนินเนิน 1) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่1
ก.ค. 59
การสอบวัดความรู้กลางภาคและปลาย
2) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่2
ธ.ค. 59
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ภาคที่มีประสิทธิภาพ
3.ครูทุกคนมีการแปลผลการสอบวัดกลาง
ภาคและการสอบวัดกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ทุกกลุ่มสาระมีข้อสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ
2.มีการดาเนินเนินการสอบวัดความรู้กลาง
ภาคและปลายภาคที่มีประสิทธิภาพ
3.มีการแปลผลการสอบวัดกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ
4.หน่วยงานต่างๆที่เกีย่ วข้องนาสารสนเทศ
การสอบวัดกลางภาคและปลายภาคไปใช้
ตามความต้องการ
5.โรงเรียนดาเนินการและให้บริการเอกสาร
ทางทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูง

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ก.ย. 59
ก.พ. 60
ก.ค.59,ก.ย.59
ธ.ค.59 ,ก.พ.60

3)ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
4) ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
2.งานวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค
และปลายภาค
2.1จัดทาตารางการสอบ
1) ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ก.ค. 59
2) ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2
ธ.ค. 59
3) ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ก.ย. 59
4) ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ก.พ. 60
2.2จัดทาคาสั่งแต่งตั้งการดาเนินการสอบ
คุมสอบ และตรวจข้อสอบ
ก.ค. , ก.ย.,
2.3ดาเนินการสอบ
ธ.ค.,ก.พ. 60
2.4ตรวจข้อสอบ
2.5แปลผลและรายงาน
3. งานคลังข้อสอบ
3.1วิเคราะห์ข้อสอบ
ส.ค.,ต.ค,593.2จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพเข้าคลังข้อสอบ
ม.ค.,มี.ค.60
4.งานทะเบียน
ตลอดปีการศึกษา
4.1จัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา
4.2จัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
4.3จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
4.4ตรวจสอบเอกสาร
5.งานจัดทาสารสนเทศการสอบต่างๆ
ตลอดปีการศึกษา
5.1ผลการสอบกลางภาค ปลายภาค
5.2ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
6.งานสอบวัดความรู้จากภายนอก
6.1การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(o-net)
ม.ค.-ก.พ.60
6.2การทดสอบทางวิขาการกับหน่วยงาน
ตลอดปีการศึกษา
ภายนอก
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ข้อสอบร้อยละ85ของทุกกลุ่มสาระมี
คุณภาพ
2.การดาเนินการสอบวัดมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 90
3.การแปลผลการสอบวัดมีคุณภาพร้อยละ
95
4.หน่วยงานต่างๆสามารถนาข้อมูล
สารสนเทศการสอบวัดไปใช้ตามความต้อง
การร้อยละ 85

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูง (5)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนงานการวัดผลและประเมินผล
3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานทีย่ ังไม่
สมบูรณ์
3.3จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4ประเมินผลการดาเนินงาน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตาม
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
แผนงาน
1.แบบสรุปการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ 4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
ของกลุ่มสาระ
หน่วยงาน
2.แบบประเมินการดาเนินการสอบวัด
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
3.แบบรายงานและสรุปผลการเรียนของแต่ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ละกลุ่มสาระ
4.แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ดาเนินการและให้บริการเอกสารงาน
ทะเบียน
5.แบบสรุปผลการทดสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก
6.แบบสรุปผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน
7.แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

กลางภาคและ
ปลายภาคเรียน
กลางภาคและ
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
มี.ค.60

มี.ค. 60
เม.ย. 60
เม.ย. 60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.3 แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. ค่าเอกสารการประเมินสมรรถนะสาคัญ,
1
5,500
ดาเนินการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน,
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ค่าจัดทาข้อสอบกลางภาค,ปลายภาคของ
1
40,000
ดาเนินการ
สถานศึกษา
3. จัดซื้อแบบทดสอบและกระดาษคาตอบปลาย
1
ภาค,แบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์ ของฝ่าย
100,000 ดาเนินการ
การศึกษา
4. จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการเรียน(ปพ.1,
1
20,000
ดาเนินการ
ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.5)
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 165,500 บาท  งบลงทุน..................บาท

165,500

-

 งบพัฒนา…….. บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ขร์)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.3.1 งาน/กิจกรรม เอกสารการประเมินสมรรถนะสาคัญ , ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
5,500
5,700
6,000
6,300
-อื่น ๆ
รวม
5,500
5,700
6,000
6,300
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
2,000
2,100
2,200
2,300
-ค่าหมึกโรเนียว
2,000
2,100
2,700
2,800
ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
1,500
1,700
1,700
1,800
รวม
5,500
5,700
6,000
6,300

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.3.2 งาน/กิจกรรม จัดทาข้อสอบกลางภาค,ปลายภาคของสถานศึกษา
ผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
40,000
42,000
44,100
46,300
-อื่น ๆ
รวม
40,000
42,000
44,100
46,300
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
25,000
26,000
27,300
28,500
-ค่าหมึกโรเนียว
13,000
13,900
14,600
15,300
-ค่าวัสดุสานักงาน
2,000
2,100
2,200
2,500
ค่าตอบแทน
ค่ายานพาหนะ
ค่าครุภัณฑ์
รวม

40,000

42,000

44,100

46,300

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...................................... ...................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.3.3 งาน/กิจกรรม จัดซื้อแบบทดสอบกระดาษคาตอบปลายภาค,แบบทดสอบการอ่าน
คิดวิเคราะห์ ของฝ่ายการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
100,000 105,000 110,250
115,700
-อื่น ๆ
รวม
100,000 105,000 110,250
115,700
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าแบบทดสอบปลายภาค
84,000
88,000
92,400
97,000
-ค่าแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์
15,000
15,700
16,400
17,100
-ค่าอุปกรณ์สานักงาน
500
700
800
900
ค่าใช้สอย
-ค่ารถ
500
600
650
700
ค่าตอบแทน
ค่ายานพาหนะ
ค่าครุภัณฑ์
รวม
100,000 105,000 110,250
115,700

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

170

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.3.4 งาน/กิจกรรม จัดซื้อเอกสารหลักฐานการเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
งบประมาณปี
2559

รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
1)แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาฯระดับประถมศึกษา(ปพ.3ป)
2)แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาฯระดับมัธยมต้น(ปพ.3บ)
3)ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา(ปพ.1ป)
4)ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.1บ)
5)แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพนักเรียนประจารายวิชา (ปพ.5)
6)ประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น(ปพ.2บ)
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
ค่าตอบแทน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

20,000 21,500

22,600

23,700

20,000 21,500

22,600

23,700

500
550
400
450
800
850
500
550
12,400 18,100
400
450

600
500
900
600
18,900
500

650
550
1,000
650
19,650
550

550

600

650

20,000 21,500

22,600

23,700

500

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางวันดี พ่วงจาด
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 7.4 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม.......
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม.............
เกณฑ์ที่..................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เม.ย. 59
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ
1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์
สอนและการบริหารงานวิชาการ
1.3 วางแผนการจัดทาสื่อตามแผนการ
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
3.เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิต
งานร่วม/โครงการ)
จัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
4.เพื่อประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี
5.เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้(7.4)

เม,ย, 59

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

2.2 ภาระงานตาม ตบช.

เป้าหมายเชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2.1 ภาระงานประจา
1.ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
2.ครูประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
3.บันทึกผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ (7.4)
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 งาน/กิจกรรม/โครงการ
1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

1. ครูผู้สอน จานวน 65 คน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
3.2 ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอน ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูผู้สอน ได้ประสานความร่วมมือใน
การผลิตจัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดปีการศึกษา

4. ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนให้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่ท้องถิ่นเหมาะสมโดยนา
บริบทแห่งภูมิปญ
ั ญาของมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

1.ครูผู้สอน ร้อยละ 85 ได้วิเคราะห์ความ 4.1 สรุปผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี
จาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ 4.2 นาผลการการใช้สื่อมาปรับปรุงและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

ก.พ.60
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

จัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน พัฒนาเพื่อพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป
วิชาการ
2. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 ผลิตและพัฒนา
เสื่อการเรียนการสอน
3. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 มีการประสาน
ความร่วมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาและ
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการ
เรียนการสอน
4. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 มีการประเมินผล
การใช้สื่อและเทคโนโลยี
5. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 ได้รับการ
สนับสนุนให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท
แห่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสารวจความต้องการในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี
2.แบบประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยี
3.แบบประเมินการออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.1.1 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ฝ่าย วิชาการ
ลาดับ
ที่
1.

รายการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ.....................บาท งบลงทุน..................บาท

จานวนเงิน
บาท

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

10,000

-

10,000

-

 งบพัฒนา 10,000บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางวันดี พ่วงจาด)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................... ......................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.4.1 งาน/กิจกรรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
10,000
11,000
12,000
12,500
-อื่น ๆ
รวม
10,000
11,000
12,000
12,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่าซีดีรอม
8,500
9000
9700
10000
-ค่ากระดาษ
300
550
600
650
ค่าใช้สอย
-ค่าหมึกพิมพ์
500
600
700
750
-ค่าใบประกาศ
400
500
600
650
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
350
400
450
รวม
10,000
11,000
12,000
12,500
ลงชื่อ............................... ...........................
(นางวันดี พ่วงจาด)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...................................................... ...
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริฐ
ตอบสนอง
พันธกิจที…
่ … ยุทธศาสตร์ที่……… กลยุทธ์ท…
ี่ ……
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่7.2,7.3,7.510.5ร่วมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก7.3.1,(ข้อ1-2)ร่วม...................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่.........ตัวบ่งชี้หลักที่.........ร่วม...................
เกณฑ์ที่.............................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการ 1.1 แต่งตั้งกรรมการนิเทศภายใน
พ.ค.59
การนิเทศ
1.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน
เดือนละ 1 ครั้ง
2. เพื่อนาข้อมูลสารวจมาวางแผนการ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการนิเทศภายใน
พ.ค.59
นิเทศและดาเนินการนิเทศ
3. เพื่อนาผลประเมินการนิเทศมาปรับปรุง 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
การนิเทศ
2.1 ภาระงานประจา
4. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็น
รายบุคคลและใช้ ข้อมูลในการวางแผนการ 1.ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ
พ.ค.59
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
การนิเทศ
ผู้เรียน
2.วางแผนการนิเทศ
พ.ค.59
5. เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ 1)จัดทาคาสั่งการนิเทศและมอบหมายงาน
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
นิเทศ
พ.ค.59
และพัฒนาการทางสติปัญญา
2)จัดทาตารางปฏิบตั ิงานนิเทศ
พ.ค.59
3)จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการนิเทศ
พ.ค.59
6. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
มุ่งเน้นการการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.ดาเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ
1)จัดอบรมตามความต้องการการนิเทศ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7. เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน 2)ตรวจเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กากับติดตามตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูจานวน 65 คน
2.การนิเทศภายในสถานศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รบั
การวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา
2.แผนการนิเทศมีการดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ผลประเมินการนิเทศได้รับการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนา
4.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
5.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และ พัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
6.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
7. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กากับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ปัญหาและความต้องการนิเทศจานวน
ร้อยละ 85 ได้รับการวางแผนและสู่การ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
การสอน
3)สังเกตการสอน
4)ประชุมครูเพื่อให้การแนะนา
4.ประเมินผลการนิเทศ
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
1)การวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล
2)การใช้ข้อมูลผูเ้ รียนวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ (7.2)
3)การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน
2.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)

ตลอดปีการศึกษา

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้
1)การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
3. ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (7.5)
1)ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อม
ทั้งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
แก้ไขและพัฒนา
2. แผนการนิเทศจานวนร้อยละ 85 มีการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลประเมินการนิเทศจานวนร้อยละ 90
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
4. ครูร้อยละ 85 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน
5.ครูร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
6. ครูร้อยละ 85 มีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7. ครูร้อยละ95 ได้รับการนิเทศภายใน
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่าเสมอ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบบันทึกการนิเทศรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู้

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2)วัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการและเครื่องมือทีห่ ลากหลายและ
ตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนน
พัฒนาการ
4. นิเทศภายใน กากับติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ (10.5)
1)แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน(ระบุประเด็นจุดเน้น
รูปแบบปฏิทินและทีมนิเทศที่ชดั เจน)
2)การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
3)การประเมินสรุปผลและรายงานผลการ
นิเทศทุกภาคเรียน
4)การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบ
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทกุ กลุ่ม
สาระ
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการนิเทศ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

มิ.ย. – ส.ค. 59
ธ.ค.59-ก.พ.60
มิ.ย. – ส.ค. 59
ธ.ค.59-ก.พ.60
มี.ค.60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

เม.ย. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
2
2,000 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สองพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 2,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท

2,000

-

 งบพัฒนา................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.5.1 งาน/กิจกรรม นิเทศกลุม่ สารการเรียนรู้
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการสอน ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
2,000
2,150
2,300
2,500
-อื่น ๆ
รวม
2,000
2,150
2,300
2,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
800
900
1.000
1,100
ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
400
420
430
450
-ค่าเย็บเล่ม
500
520
550
600
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
310
320
350
ค่าครุภัณฑ์
รวม

2,000

2,150

2,300

2,500

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 6 แผนงานหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางบุญสม ไพศาลพานิช
ตอบสนอง
พันธกิจที…
่ …… ยุทธศาสตร์ท…
ี่ …..… กลยุทธ์ที่………
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี/้ เกณฑ์ หลักที่ 7.7 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 7.7.1 ร่วม.............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่........................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้ครูรู้นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยของ 1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ครูเห็นความสาคัญ
มิ.ย.59
โรงเรียน
ของการวิจัยในชัน้ เรียน
2.เพื่อให้มีผลงานวิจัยของโรงเรียน
1.2วางแผนการทาวิจัยในชั้นเรียน
มิ.ย.59
3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของบุคลากรและของ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
โรงเรียนได้รับการเผยแพร่
งานร่วม/โครงการ)
4. เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
2.1 ภาระงานประจา
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
1.งานวิจัยในชัน้ เรียน
1) วางเค้าโครงงานวิจยั
30 มิ.ย.59
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2) ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญ
29 ก.ค.59
1.ผลงานการวิจัยในชัน้ เรียนจานวน
ของปัญหา
65ผลงาน
3) ศึกษาเอกสารทีเกีย่ วข้องกับงานวิจัย
31 ส.ค.59
2.ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่จานวน.
4) วิธีดาเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือที่
20 ก.ย.59
50 ผลงาน
สร้างขึ้น
5) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
พ.ย. – ธ.ค.59
และบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6) สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
31 ม.ค.60
1. ครูรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการวิจยั
2. เผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนสู่
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ของโรงเรียนอยู่ในระดับดี
2. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
3. ผลงานวิจัยของครูได้รับการเผยแพร่
อย่างมีระบบ
4.ครูนาผลการศึกษาวิจยั มาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ภายนอก
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในปรับการสอน (7.7)
2.3 ภาระร่วม
2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม
-

ตลอดปีการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 95 รับทราบนโยบายเกีย่ วกับ
การวิจัยของโรงเรียน
2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน
3. ผลงานวิจัยของครู ร้อยละ 80
ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
4.ครูร้อยละ 80 นาผลการศึกษาวิจัยมา
พัฒนาการเรียนรู้
3.1 ตรวจสอบติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยทีย่ ังไม่สมบูรณ์
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
3.3 ประเมินผลการทาวิจัย
1. แบบบันทึกผลงานวิจยั ของครู
2. แบบสรุปผลงานการวิจัยของครู
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลงานวิจัยรายบุคคลและภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลการวิจัย
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

ก.พ.60
ก.พ.60
มี.ค.60

มี.ค.60
มี.ค.60
มี.ค.60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.6 แผนงานหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา ฝ่าย วิชาการ
จานวนเงิน
ลาดับ
แผนงานตาม
ประเภท
รายการ
ที่
มาตรฐาน
บาท ส.ต. งบประมาณ
1. วิจัยในชัน้ เรียน
2
5,000 - ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(ห้าพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 5,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท

5,000

-

 งบพัฒนา................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางบุญสม ไพศาลพานิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.6.1 งาน/กิจกรรม วิจยั ในชั้นเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
5,000
5,300
5,600
5,900
-อื่น ๆ
รวม
5,000
5,300
5,600
5,900
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
1,000
1,050
1,100
1,500
-ค่ากระดาษ
ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บเล่ม
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
รวม

1,000
2,500

1,050
2,600

1,100
2,700

1,500
3,000

500

600

700

900

5,000

5,300

5,600

5,900

ลงชื่อ..........................................................
(นางบุญสม ไพศาลพานิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 7 แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกิตติยา สัตยวณิช
ตอบสนอง
พันธกิจที…
่ …… ยุทธศาสตร์ท…
ี่ ……… กลยุทธ์ที่…………
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 3.1 ร่วม........
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก.............ร่วม........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้หลักที่..........ร่วม......................
เกณฑ์ที่.............................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อจัดทาปฏิทนิ ปฏิบัติงาน และคู่มือใน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด
เม.ย.59
การปฏิบัติงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด
เม.ย.59
2. เพื่อจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและให้ 1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานห้องสมุด
พ.ค.59
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ห้องสมุดแก่
1.4 ปฏิบัติงานตามแผนงาน
นักเรียน
3. เพื่อจัดทาตารางการใช้ห้องสมุดในการ 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
เรียนการสอน
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
2.1 ภาระงานประจา
หลากหลายให้กบั ผู้เรียน
1.จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน และคู่มือในการ
เม.ย.59
5. เพื่อบารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน ปฏิบัติงาน
สภาพที่พร้อมให้บริการอยูเ่ สมอ
2.จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อให้
มิ.ย.59
6.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
3.มีการจัดทาตารางการใช้ห้องสมุดเพื่อ
พ.ค.59
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว (3.1)
การเรียนการสอน
4. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ปลายภาคเรียน
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงานเทคนิค
พ.ค.59
เป้าหมายเชิงปริมาณ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ตลอดปีการศึกษา
1. แผนงานการใช้และพัฒนาห้องสมุด
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการอ่านของผู้เรียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

จานวน 1 แผน
2. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 1ครั้ง/ปี
การศึกษา
3. นักเรียนจานวน 30 ห้องเรียน ใช้
ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
4. นักเรียนจานวน 1,070คน เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
5. การบารุงรักษาหนังสือเทอมละ 1 ครั้ง

7.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
8.บารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมให้บริการอยูเ่ สมอ
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว (3.1)
1)อ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. แผนงานการใช้ห้องสมุดได้รับการ
ทุกทีเ่ มื่อมีเวลาและโอกาส
พัฒนาและนาไปใช้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2)ยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
2. ห้องสมุดดาเนินการปฐมนิเทศการใช้
สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่าน
ห้องสมุดให้กับนักเรียนอย่างมี
เพิ่มเติม
ประสิทธิภาพ
3)สืบเสาะหาความรูท้ ี่ผู้เรียนริเริ่ม
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
ด้วยตนเองตามความสนใจ
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
4)ค้นหาความรูจ้ ากห้องสมุด
อ่านตามความสนใจ
แหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่างๆ
5. ห้องสมุดมีการบารุงรักษาวัสดุสารนิเทศ 2.3 ภาระงานร่วม
6.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม
เรียนรูแ้ ละสื่อต่าง ๆ รอบตัว
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. แผนงานการใช้และการพัฒนาห้องสมุด
ถูกนาไปใช้ร้อยละ 100
2. นักเรียนได้รับการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดร้อยละ 100
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
ร้อยละ 81
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายวิชาการ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่าง ๆ
3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
มิ.ย. 59
ปลายภาคเรียน

ตลอดปีการศึกษา

ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
สิ้นสุดโครงการ
มี.ค.60
เม.ย. 60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรส่งเสริมการอ่าน
ที่ห้องสมุดจัดขึ้น ร้อยละ 81
5. ห้องสมุดบารุงรักษาวัสดุสารนิเทศ
ร้อยละ 81
6.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวร้อยละ 81

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1สรุปผลการดาเนินงาน/ กิจกรรมต่าง ๆ
ของห้องสมุด
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
ห้องสมุดในภาพรวม
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
เม.ย.60

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินผลการดาเนินงาน
2. แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด
3. สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.7 แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด
ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ตาม
ที่
บาท
ส.ต.
มาตรฐาน
1. กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
1
1,000
2. กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
160,000
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
18,000
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
179,000
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 1,000 บาท

 งบลงทุน 160,000 บาท

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ
ลงทุน
พัฒนา

 งบพัฒนา 18,000 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.7.1 งาน/กิจกรรม ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
1,000
1,100
1,200
1,300
-อื่น ๆ
รวม
1,000
1,100
1,200
1,300
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
300
350
400
450
-ค่าหมึกพิมพ์
700
750
800
850
รวม

1,000

1,100

1,200

1,300

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.7.2 งาน/กิจกรรม จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
160,000 168,000
176,400
185,220
-จากสถานศึกษา
-อื่น ๆ
รวม
160,000 168,000
176,400
185,220
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่าหนังสือ
145,000 152,750
160,500
168,890
- ค่าสมาชิกวารสาร
6,000
6,100
6,200
6,300
- พลาสติกสาหรับห่อปก
3,000
3,100
3,200
3,300
- กาวลาเท็กซ์
300
320
340
350
- สกอตเทปใส ขนาด 1 นิ้ว
500
520
540
550
- สกอตเทปใส ขนาด 2 นิ้ว
500
520
540
550
- ด้ายสาหรับเย็บหนังสือ
300
320
340
350
- สติกเกอร์สาหรับติดสันหนังสือ
500
520
540
550
- ใบคัตเตอร์
300
350
400
450
- เทปผ้าติดสันหนังสือ
500
520
540
550
- ลูกแม็กซ์ No.10
400
420
440
450
- กรรไกร
200
210
220
230
- หมึกพิมพ์
1,200
1,250
1,300
1,400
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
1,000
1,100
1,200
1,300
รวม
160,000 168,000
176,400
185,220
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.7.3 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
18,000
19,000
20,000
2,1000
-อื่น ๆ
รวม
18,000
19,000
20,000
2,1000
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- กระดาษโปสเตอร์
500
520
540
560
- กระดาษโปสเตอร์แข็ง
500
520
540
560
- เทปกาว 2 หน้าบาง 1 ซม
300
320
340
360
- เทปกาว 2 หน้าบาง 1/2 ซม
300
320
340
350
- เทปโฟมหนา 3m
300
320
340
350
- การะดาษ A4/ สี
1,000
1,050
1,100
1,150
- เทปกาว 2 หน้าบาง 1 ซม
400
420
440
450
- เทปกาว 2 หน้าบาง 1/2 ซม
300
320
340
350
- เทปโฟมหนา 3m
300
320
340
350
- การะดาษ A4/ สี
200
210
300
400
- กาว UHU
300
320
340
350
- ของรางวัล
6,000
6,200
6,300
6,400
- ลูกแม็กซ์No.10
300
320
340
350
- ฟิวเจอร์บอร์ด
300
320
340
350
- โฟมอัด
300
320
340
350
- ริบบิ้น
1,500
1,550
1,600
1,650
- หมึกพิมพ์
1,200
1,250
1,300
1,350
- เชือกปอ
200
230
240
280
- ปากกาหัวตัด
200
230
240
280
- พลาสติกสาหรับเคลือบงาน
500
500
560
580
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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งบประมาณ
ปี 2559
800
1,000
400
300
300

รายการ
-สติกเกอร์ตัดตัวอักษร
-กระดาษพริสมา
-กระดาษ 100 ปอนด์
-ไส้ปืนกาว
-ปืนกาว
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
รวม

300
18,000

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562
850
900
1,000
1,100
1,200
1,300
450
500
580
320
340
350
320
340
350
400
19,000

500
20,000

600
2,1000

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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