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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559       ฝ่ายวิชาการ                                                                      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

วิสัยทัศน์ฝ่ายวิชาการ  
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านวชิาการ ก้าวทันเทคโนโลยี รักการเรยีนรู้ พัฒนาสู่ความเปน็
สากลเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 

 
พันธกิจ  

1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
2.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 
3.ส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนมีทกัษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเหน็คณุค่าความเปน็ไทยและด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยุทธศาสตร์ 
 1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 
 3. ยกระดับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน  

            4.ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มกีารจัดประสบการณก์ารเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
เป้าหมาย 
 1.ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรคก์ล้าเผชิญกบัความเสีย่ง สามารถใช้ความคดิระดับสูง เห็นผลและ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้

 2.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผื่อแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงานในระดบัชาติได ้
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ตารางท่ี 3.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 

ฝ่าย วิชาการ 
 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานบริหารหลกัสูตร           130 
1.1 โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ 2  นางนวลพรรณ มะเมียทอง  20,000   135 
 ยกระดับการจัดการศกึษา           
 ของโรงเรียน          

  - กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร         
 เทียบเคยีงมาตรฐานสากล       
  - กิจกรรมพัฒนาทกัษะตาม         
 มาตรฐานหรือเทียบเท่า       
2 งานพัฒนากระบวนการ           139 
  จัดการเรียนรู้            

2.1 โครงการเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู ้  2 นางสาววิลาสินี สุดคนึง    535,000    146 
2.2 โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยน  2 นางบุษรา  ผุดผ่อง   50,000      149 
  การสอนสู่โลกศตวรรษที ่21            

2.3 โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความ 1  นางบุษรา  ผุดผ่อง 165,000     153 
  เป็นเลิศเพื่อยกระดบัผลการ            
 สอบ(O-NET)       
 -กิจกรรมเสริมทักษะทาง  นางสาวพิไลวรรณ แววศรี     
  วิชาการ         
 -กิจกรรมวันวิชาการ  นางบุษรา ผุดผ่อง     
  -กิจกรรมส่งเสริมการยกระดบั  นางสาวพิไลวรรณ แววศรี       

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)          
2.4 โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็  1 นางอรวรรณ ป่ินเพ็ชร์  30,000  158 
 เพิ่มทกัษะการด ารงชีวิต       
 ในศตวรรษที่ 21       
 (Teacher Coaching)       
 2.5 กลุม่สาระภาษาไทย           162 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

  กิจกรรมวันสนุทรภู่ 1  นางสาวนิลยา พิเนตร        5,000      170 
 กิจกรรมวันภาษาไทย 1 นางนวลพรรณ  มะเมียทอง        5,000    171 
  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1  นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ        3,000      172 

  ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)         
 2.6 กลุม่สาระคณิตศาสตร์           173 

  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1  นางบุญสม ไพศาลพานิช 9,500     181 
  คณิตศาสตร ์            
  โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1  นางปานทิพย์ ใจเอื้อย 380,000     182 

 2.7 กลุม่สาระวิทยาศาสตร์           186 
  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1  นางสาวยุวดี ศรีสุระ 3,000     194 
  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง 1  นางสาวเพลินทิพย์  วชิรภูชัย 1,000     195 
  วิทยาศาสตร์            
  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 1  นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสรฐิ     60,000 196 
  และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์            
 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1  นางอรวรรณ เพ่งพิศ    50,000    197 

 2.8 กลุม่สาระสังคมศกึษา     นางเรณู  ไตรวิทยากร       200 
  ศาสนาและวัฒนธรรม            
 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา       
 และประเพณ ี       
 -กิจกรรมแห่เทียน 1 นางเรณู  ไตรวิทยากร 22,000   208 
 -กิจกรรมลอยกระทง 1 นายวัลลภ  แร่จ่ัน 5,000   209 
 -กิจกรรมสงกรานต ์ 1 นางสาวกรกช กิจบ ารุง 2,000   210 
 กิจกรรมประกวดมารยาท 1 นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว 4,000   211 
  โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิด 1   นางเรณู  ไตรวิทยากร      212 
  โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม            
  อาเซียน            
  -กิจกรรม ASEAN Rally Day 1  นางบุษรา ผุดผ่อง 24,000       
  -กิจกรรมมัคคเุทศก์น้อย 1 น.ส.นวลจนัทร์ สีดอกบวบ 4,000       
  -กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 1   นางทิพรดา  อัทธนีย์ 2,000       
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

  เกี่ยวกบัอาเซยีน            
2.9  กลุม่สาระสุขศกึษา           218 

  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ  1 ม.บัญชา  ไตรรส 5,000     225 
 ทางกาย          

  กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  1   3,000     228 
 2.10 กลุม่สาระศิลปะ           226 

 โครงการค่ายศิลปะ  1 ม.ฐากร  วัฒนากูล 5,000     227 
 2.11 กลุม่สาระการงานอาชพี           233 

  และเทคโนโลย ี            
  กิจกรรมงานสู่อาชีพ  1 นางวรรณทนา หลอ่เลิศประดิษฐ ์ 11,500     247 
  กิจกรรมแข่งขนัทักษะทาง  1  นางสาวอมรรัตน์ มณีศิรสิานต์ 5,800     248 
  คอมพิวเตอร ์            
  โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้  1 นางธนพรรณ  31,000     249 

 งานอาชีพ  มงคลสกุลฤทธิ์        
  โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู ่  1   1,500     252 

 มาตรฐานสากล             
  -กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT  1  ม.ชาญสกล ทรัพย์มีชัย        
  -กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  1 นางสาวอมรรัตน์ มณีศิรสิานต์        

2.12  กลุม่สารภาษาตา่งประเทศ           256 
 โครงการเพิ่มพนูความรู้และ 1  นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ 1,937,400   264 
 พัฒนาทักษะการใช ้          
 ภาษาต่างประเทศ          
  โครงการยกระดับบูรณาการ 5  นางจริน  นิยมจ้อย 20,000     269 
  จัดการเรยีนรู้ด้วย Storyline             
  Approach            
3 งานวัดผลและประเมินผล           274 

3.1 เอกสารการประเมนิ 1 นางอรวรรณ  ป่ินเพ็ชร์ 5,500     278 
  สมรรถนะส าคัญ ประเมินการ            
  อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน            
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

3.2 ค่าจัดท าข้อสอบกลางภาค, 1    40,000     279 
  ปลายภาค            

3.3 จัดซื้อแบบทดสอบ  1   100,000     280 
  กระดาษค าตอบปลายภาค,            
  แบบทดสอบการอ่านคดิและ             
  วิเคราะห์ของฝ่ายการศกึษา            

3.4 จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร  1   20,000     281 
 หลักฐานการเรยีน       
4 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม           282 

4.1 กิจกรรมรพัฒนาทักษะการ 2  นางวันดี  พ่วงจาด 10,000     286 
  ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส ์            
  ยุคใหม ่            
5 งานนิเทศการสอน           287 

5.1 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2  นางสาวจีรนันท ์ เทียนประเสริฐ 2,000     292 
6 งานวิจัยและพัฒนา           293 

6.1 วิจัยในชัน้เรียน 2  นางบุญสม ไพศาลพานิช 5,000     296 
7 งานห้องสมุด           297 

7.1 กิจกรรมปฐมนเิทศการใช ้  3 นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ 1,000     301 
  ห้องสมุด            

7.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 3  นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ     160,000 302 
7.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  3 นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ 18,000     303 

รวม 3,764,700 585,000 220,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง 
          (  เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์  ) 
                    ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา  2559 

ของ  ฝ่ายวิชาการ 
 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานบริหารหลกัสูตร          
1.1 โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ 2  20,000   20,000 20,000 

 ยกระดับการจัดการศกึษา           

 ของโรงเรียน           

  - กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร      

 เทียบเคยีงมาตรฐานสากล      

  - กิจกรรมพัฒนาทกัษะตาม      

 มาตรฐานหรือเทียบเท่า      

2 งานพัฒนากระบวนการ           

  จัดการเรียนรู้           

2.1 โครงการเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู ้  2  535,000    535,000  535,000 

2.2 โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยน  2   50,000      50,000    50,000  
  การสอนสู่โลกศตวรรษที ่21           

2.3 โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความ 1    165,000    165,000   165,000 
  เป็นเลิศทางวิชาการ           
  -กิจกรรมวันวิชาการ      

 -กิจกรรมเสริมทักษะทาง      
  วิชาการ      
  -กิจกรรมส่งเสริมการยกระดบั      

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)          

2.4 โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็  1 30,000  30,000 30,000 

 เพิ่มทกัษะการด ารงชีวิต      

 ในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)      

  กลุม่สาระภาษาไทย           

  กิจกรรมวันสนุทรภู่ 1         5,000           5,000         5,000  

 กิจกรรมวันภาษาไทย 1        5,000          5,000         5,000  
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

       

  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1         3,000          3,000        3,000  

  ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)       

  กลุม่สาระคณิตศาสตร์           

  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1 9,500  9,500 9,500 

 คณิตศาสตร ์      

 โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1  380,000   380,000 380,000 

  กลุม่สาระวิทยาศาสตร์           

  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1  3,000   3,000 3,000 

  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง 1  1,000   1,000 1,000 

  วิทยาศาสตร์           

  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 1  60,000   60,000 60,000 

  และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์          

  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1  50,000   50,000  50,000  

  กลุม่สาระสังคมศกึษา            

  ศาสนาและวัฒนธรรม           

  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา          

  และประเพณ ี          

 -กิจกรรมแห่เทียน 1 22,000  22,000 22,000 

 -กิจกรรมลอยกระทง 1 5,000  5,000 5,000 

 -กิจกรรมสงกรานต ์ 1 2,000  2,000 2,000 

  กิจกรรมประกวดมารยาท 1 4,000    4,000 4,000  

  โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิด  1  30,000   30,000 30,000 

  โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม           

  อาเซียน           

  -กิจกรรม ASEAN Rally Day          

  -กิจกรรมมัคคเุทศก์น้อย          

  -กิจกรรมเผยแพร่ความรู้          

  เกี่ยวกบัอาเซยีน           
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

  กลุม่สาระสุขศกึษา           

  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ  1 5,000   5,000 5,000 

 ทางกาย          

  กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  1 3,000   3,000 3,000 

  กลุม่สาระศิลปะ           

  โครงการค่ายศิลปะ  1 5,000   5,000 5,000 

  กลุม่สาระการงานอาชพี           

  และเทคโนโลย ี           

  กิจกรรมงานสู่อาชีพ  1 11,500   11,500 11,500 

  กิจกรรมแข่งขนัทักษะทาง  1  5,800   5,800 5,800 

  คอมพิวเตอร ์           

  โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้  1 31,000   31,000 31,000 

 งานอาชีพ          

  โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู ่  1 1,500   1,500 1,500 

 มาตรฐานสากล          

  กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT  1          
  กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  1         
  กลุม่สารภาษาตา่งประเทศ           
  โครงการเพิ่มพนูความรู้และ  1 1,937,400   1,937,400 1,937,400 
  พัฒนาทักษะการใช ้           
  ภาษาต่างประเทศ      

  โครงการยกระดับบูรณาการ 5  20,000   20,000 20,000 

  จัดการเรยีนรู้ด้วย Storyline            
  Approach       

3 งานวัดผลและประเมินผล           
3.1 เอกสารการประเมนิ 1 5,500   5,500 5,500 

  สมรรถนะส าคัญ ประเมินการ           
  อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน           

3.2 ค่าจัดท าข้อสอบกลางภาค, 1  40,000   40,000 40,000 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

  ปลายภาค           
3.3 จัดซื้อแบบทดสอบ  1 100,000   100,000 100,000 

  กระดาษค าตอบปลายภาค,           

  แบบทดสอบการอ่านคดิและ            

  วิเคราะห์ของฝ่ายการศกึษา           

3.4 จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร  1 20,000   20,000 20,000 

 หลักฐานการเรยีน      

4 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม           

4.1 โครงการพัฒนาทักษะการผลิต 2  10,000   10,000 10,000 

  สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสย์ุค           

  ใหม ่           

5 งานนิเทศการสอน           

5.1 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2  2,000   2,000 2,000 

6 งานวิจัยและพัฒนา           

6.1 วิจัยในชัน้เรียน 2  5,000   5,000 5,000 

7 งานห้องสมุด           

7.1 กิจกรรมปฐมนเิทศการใช ้  3 1,000   1,000 1,000 

  ห้องสมุด           

7.2 กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากร 3  160,000    160,000  160,000  
  สารสนเทศ           

7.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  3 18,000  18,000 18,000 

       
   3,764,700   3,764,700 3,764,700 
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ตารางท่ี 5.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา2559 

ของ ฝ่ายวิชาการ 
 
5.2.1 แผนงานหน่วยงาน  งานบริหารหลักสูตร    ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ 2 20,000    20,000  

 ยกระดับการจัดการศกึษา          

 ของโรงเรียน          

  - กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร      

 เทียบเคยีงมาตรฐานสากล      

  - กิจกรรมพัฒนาทกัษะตาม      

 มาตรฐานหรือเทียบเท่า      

 รวม 20,000      20,000   

5.2.2 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้    ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. โครงการเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู ้  2  535,000     535,000 

2. โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยน  2   50,000       50,000  
  การสอนสู่โลกศตวรรษที ่21          
  กิจกรรม Teacher Coaching          
3. โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความ 1    165,000       165,000  
  เป็นเลิศทางวิชาการ          
  กิจกรรมวันวิชาการ         

 กิจกรรมเสริมทักษะทาง      
  วิชาการ      
  กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ      

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)         

4. โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็  1    30,000       30,000  
 เพิ่มทกัษะการด ารงชีวิต      
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

 ในศตวรรษที่ 21(Teacher       

  กลุม่สาระภาษาไทย          

  กิจกรรมวันสนุทรภู่ 1         5,000            5,000  

 กิจกรรมวันภาษาไทย 1        5,000           5,000  

  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1         3,000            3,000  

  ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)       

  กลุม่สาระคณิตศาสตร์         

 กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1  9,500    9,500 

 คณิตศาสตร ์      

 โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1  380,000    380,000 

 กลุม่สาระวิทยาศาสตร์          

 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1  3,000    3,000 

 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง 1  1,000    1,000 

 วิทยาศาสตร์           

  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 1  60,000    60,000 

  และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์          

  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1      50,000    50,000  

  กลุม่สาระสังคมศกึษา           

  ศาสนาและวัฒนธรรม          

  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา         

  และประเพณ ี         

  -กิจกรรมแห่เทียน 1 22,000   22,000 

  -กิจกรรมลอยกระทง 1 5,000   5,000 

  -กิจกรรมสงกรานต ์ 1 2,000   2,000 

  กิจกรรมประกวดมารยาท 1   4,000     4,000  

  โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิด  1  30,000    30,000 

  โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม           

  อาเซียน           

  กิจกรรม ASEAN Rally Day          
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

  กิจกรรมมัคคุเทศกน์้อย          

  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้          

  เกี่ยวกบัอาเซยีน           

  กลุม่สาระสุขศกึษา           

  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ  1 5,000    5,000 

  ทางกาย         

  กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  1 3,000    3,000 

  กลุม่สาระศิลปะ          

  โครงการค่ายศิลปะ  1 5,000    5,000 

  กลุม่สาระการงานอาชพี          

  และเทคโนโลย ี          

  กิจกรรมงานสู่อาชีพ  1 11,500    11,500 

 กิจกรรมแข่งขนัทักษะทาง  1  5,800    5,800 

  คอมพิวเตอร ์          

  โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้  1 31,000    31,000 

  งานอาชีพ          

  โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู ่  1 1,500    1,500 

  มาตรฐานสากล         

  กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT  1         
  กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  1        
  กลุม่สารภาษาตา่งประเทศ          
  โครงการเพิ่มพนูความรู้และ  1 1,937,400    1,937,400 

 พัฒนาทักษะการใช ้          
  ภาษาต่างประเทศ      

 โครงการยกระดับบูรณาการ  5  20,000    20,000 

  จัดการเรยีนรู้ด้วย Storyline           
  Approach       
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

รวม 2,023,700   2,023,700 

 
5.2.3 แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. เอกสารการประเมนิ 1 5,500    5,500 

  สมรรถนะส าคัญ ประเมินการ          
  อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน          
2. ค่าจัดท าข้อสอบกลางภาค, 1  40,000    40,000 

  ปลายภาค          
3. จัดซื้อแบบทดสอบ  1 100,000    100,000 

  กระดาษค าตอบปลายภาค,          

  แบบทดสอบการอ่านคดิและ           

  วิเคราะห์ของฝ่ายการศกึษา          

4. จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร  1 20,000    20,000 

 หลักฐานการเรยีน      

รวม 165,500   165,500 

5.2.4 แผนงานหน่วยงาน   งานพัฒนาสื่อนวตักรรม  ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. โครงการพัฒนาทักษะการผลิต 2  10,000    10,000 

  สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสย์ุค           

  ใหม ่           

รวม 10,000   10,000 

5.2.5 แผนงานหน่วยงาน   งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2  2,000    2,000 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

รวม 2,000    2,000 

 
5.2.6 แผนงานหน่วยงาน    งานวิจัยและพฒันา  ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. วิจัยในชัน้เรียน 2  5,000    5,000 

รวม 5,000    5,000 

5.2.7 แผนงานหน่วยงาน      งานห้องสมุด    ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. กิจกรรมปฐมนเิทศการใช ้  3 1,000    1,000 

  ห้องสมุด          

2. กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากร 3  160,000     160,000  

  สารสนเทศ          

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  3 18,000   18,000 

       
รวม 179,000   179,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ..................................................ผู้รับรอง 
              (  นางบุษรา  ผุดผ่อง  ) 
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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ล าดบัท่ี   1   แผนงานหน่วยงาน  งานบริหารหลักสูตร 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางนวลพรรณ  มะเมียทอง 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี         ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ึ 7 , 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี7.1,10.1,10.2 ร่วม
..........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก.........-.........ร่วม............-.............. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี   -  ตัวบ่งชี้หลักท่ี  -  ร่วม -  เกณฑ์ท่ี........... 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อให้สถานศึกษามหีลักสูตรจากการ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 

วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคม 1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ  

สภาพปัญหาและความต้องการเพื่อเปน็ 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานการจัด  

ข้อมูลพื้นฐาน ท าหลักสูตร  

2.เพื่อให้สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร 1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรยีน ชุมชน   

ก าหนดเวลาเรียนก าหนดสาระการเรียนรู ้ สังคมสภาพปัญหาและความ  

3.เพื่อให้สถานศึกษามหีลักสูตรที ่ ต้องการเพื่อเปน็ข้อมูลพื้นฐาน  

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 1.5 จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัด  

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ บูรณการ ท าหลักสูตร  

คุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสาร 1.6 จัดหาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัหลักสูตร  

4.เพื่อให้ครูน าหลักสูตรไปเขียนแผนจัดการ   

เรียนรูอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

5.เพื่อจัดตารางเรียนและตารางสอนใน ร่วม/โครงการ)  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2.1 ภาระงานประจ า  

6.จัดท าแบบประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อ 1.วิเคราะห์บริบทของผูเ้รียน ชุมชน สังคม เม.ย. 59 

การพัฒนา สภาพปัญหาและความต้องการ  

7. เพื่อน าผลการประเมินการใช้หลักสูตร   

มาปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  2.ศึกษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรแกนกลาง  

8.เพื่อให้ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรก าหนดเวลา  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559       ฝ่ายวิชาการ                                                                      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เรียน ก าหนดสาระการเรียนรู ้  

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4. พัฒนาหลกัสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทศัน์  พ.ค. 59 

(7.1) เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

9.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตร บูรณการคณุธรรมจริยธรรมและคุณค่า  

สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ พระวรสาร  

ท้องถิ่น(10.1) 5.น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการ ตลอดปีการศึกษา 

10.เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให ้ สอน  

ผู้เรียนสนใจ(10.2) 6.จัดครูเข้าสอนและนเิทศการสอน  

 7.ประเมินการใช้หลกัสูตรก่อนใช้ระหว่างใช ้ ตลอดปีการศึกษา 

เป้าหมายเชิงปรมิาณ และหลังใช ้  

1. หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ 8.น าผลการประเมินการใชห้ลักสูตรมา  

2. จ านวนครู 67 คน ปรับปรุงและพัฒนา  

3. ผลการประเมินการใช้หลกัสูตร 8 กลุ่ม   

สาระ 2.2  ภาระงานตาม ตบช. (7.1,10.1,10.2)  

  1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน เม.ย.59 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ  

1.สถานศึกษามีหลกัสูตรจากการวิเคราะห ์ คุณลักษณะที่พงึประสงค์ (7.1)  

บริบทของผู้เรยีน ชุมชน สังคมสภาพ  2.จัดท าหลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและ พ.ค.59 

ปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูล สอดคล้องกับท้องถิน่  (10.1)  

พื้นฐาน  3.จัดท ารายวิชาเพิ่มเติม  (10.2)  

2.สถานศึกษามีโครงสร้างหลกัสูตร   

ก าหนดเวลาเรียนก าหนดสาระการเรียนรู ้ 2.3  โครงการ  

3.มีหลักสูตรที่สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์  1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดปี 
เป้าหมาย เทียบเคยีงมาตรฐานสากล การศึกษา 
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ บูรณการ   
คุณธรรมจรยิธรรมและคุณค่าพระวรสาร 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

4.ครูน าหลักสูตรไปเขยีนแผนจัดการเรียนรู้ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงาน ก.พ. 60 

อย่างมปีระสิทธิภาพ ตามแผนงานพัฒนาหลักสูตร  

5. จัดตารางเรียนและตารางสอนในกลุ่ม 3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานทีย่ังไม ่  

สาระ สมบูรณ ์  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
6.จัดท าแบบประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อ 3.3จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ  

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3.4 ประเมินหลักสูตร  

7. น าผลการประเมินการใชห้ลักสูตรมา 3.5ประเมินผลโครงการ  

ปรับปรุงให้ทันสมัย   

8.ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทั้ง   

ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ 4.1สรุปผลการจัดการเรียนการสอน มี.ค. 60 
9.สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา 4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม  

เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่ หลักสูตร  

10.จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให ้ 4.3สรุปประเมินผลการใช้หลกัสูตร  

ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความถนัด  สถานศึกษา  

ความสามารถและความสนใจ 4.4น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ  

 ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1.สถานศึกษามีหลกัสูตรจากการวิเคราะห ์   

บริบทของต้องการเพื่อเปน็ข้อมูลพื้นฐาน   

ทั้ง8กลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ100   

2.สถานศึกษามีโครงสร้างหลกัสูตร   

ก าหนดเวลาเรียนก าหนดสาระการเรียนรู ้    

ทั้ง8กลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ100   

3.หลักสูตรสถานศกึษาร้อยละ95ที่    

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมาย   

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ บูรณการ   

คุณธรรมจรยิธรรมและคุณค่าพระวรสาร   

4.ครรู้อยละ95น าหลักสูตรไปเขียนแผน   

จัดการเรยีนรู ้   

5.ครูผู้สอนร้อยละ100มีตารางเรียนและ   

ตารางสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้   

6.ครูผู้สอนร้อยละ100จัดท าแบบประเมนิ   

การใชห้ลักสูตร   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
7.ทุกกลุ่มสาระ น าผลการประเมินการใช ้   

หลักสูตรมาปรับปรุงให้ทันสมัย  คิดเป็น   

ร้อยละ80   

8.ครูร้อยละ90ก าหนดเป้าหมายคณุภาพ   

ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ    

สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์   

9.สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา    

เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่ คิด   

เป็นร้อยละ85   

10.จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให ้   

ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความถนัด   

ความสามารถและความสนใจ คิดเป็นร้อย   

ละ  80   

   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. แบบประเมินการใชห้ลักสูตร   

2. แบบประเมินการเรียนการสอน   

3. แบบประเมินโครงการพัฒนาหลกัสูตร   

เทียบเคยีงมาตรฐานสากล   

4. แผนการจัดการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ   
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.1 แผนงานหน่วยงาน  บริหารงานหลักสูตร ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ 2 20,000 - พัฒนา 
 ยกระดับการจัดการศกึษา     
 ของโรงเรียน     
 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคยีง     
 มาตรฐานสากล     
 -กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือ     
 เทียบเท่า     
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 

 
20,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
ด าเนินการ…………….  บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา  20,000 บาท  

 
 

  ลงชื่อ..................................................             
            (   นางนวลพรรณ  มะเมียทอง   )                 

               ผูเ้สนอ                                    
                                 ผูอ้นุมัต ิ

ลงชื่อ.................................................... 
                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์.) 

                          ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียนแผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ  พัฒนาหลกัสตูรเพื่อยกระดับการจดัการศกึษาของโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง   ใหม่  
หน่วยงาน  งานบริหารหลกัสูตร 
ผู้รับผิดชอบ  นางนวลพรรณ  มะเมียทอง 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  1    ยุทธศาสตร์ท่ี 1     กลยุทธ์ท่ี  1.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 10.1 ทางอ้อม  - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ....ประเด็นท่ี 1-5.....  ทางอ้อม.................................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ท่ี................. 

 
1.หลักการและเหตุผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ และเทียบเคียง หลักสูตรของหลายๆประเทศนักวิชาการ 
ด้านการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการพบจุดอ่อนของหลักสูตรของการศึกษาไทยซึ่งเป็นความแตกต่างจาก
หลักสูตรของประเทศอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบเคียงหลักสูตรไทยกับหลักสูตรของ
โรงเรียนนานาชาติ พบว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญกับการเรียนสาระการ
เรียนรู้เป็นล าดับแรกและให้ความส าคัญน้อยในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในดา้นการคดิ 
กอร์ปกับปัจจุบันเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตัลความสามารถในการสื่อสารมีการ
คิดประดิษฐ์และสร้างงานสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง 

ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นวิธีการหนึ่ง ที่ 
สถานศึกษาต้องปฏิบัติโดยมจีุดเน้นเพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ีศักยภาพเปน็พลเมืองโลกดังนัน้โครงการ
พัฒนาหลักสูตรเทยีบเคียงมาตรฐานสากล  เพื่อยกระดบัการศึกษาของโรงเรียน  โดยก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   มีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น   จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
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2.วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อให้ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 

คุณลักษณะที่พงึประสงค ์
       2. เพื่อให้สถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ 
       3. เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถและความ 
           สนใจ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 ครูผู้สอนจ านวน  65คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ครูก าหนดเป้าหมายผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุลักษณะทีพ่ึง 
ประสงค์ที่มีคณุภาพ 
2. มีหลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. มีวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรยีนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ครรู้อยละ  80 ก าหนดเป้าหมายผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคณุภาพ 
2. มีหลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. ผู้เรียนร้อยละ  85 เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 

 
4.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 นางนวลพรรณ มะเมียทอง 

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   
1.3ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานการจัดท าหลักสูตร พ.ค. 59  
1.4วิเคราะห์บริบทของผู้เรยีน ชมุชน สังคมสภาพปัญหา   
และความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน   
1.5จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร   
16.จัดหาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัหลักสตูร   
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ มี.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2 ด าเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพปัญหา   
2.3ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เม.ย. 59  
-จัดท าโครงสร้าง   
-จัดท าค าอธิบายรายวิชา   
-จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้   
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
-จัดครเูข้าสอนและนเิทศการสอน   
-จัดตารางสอน/ตารางเรียน   
2.4คณะกรรมการสถานศกึษาพจิารณา พ.ค. 59  
ให้ความเห็นชอบหลกัสูตรที่สอดคล้องกบั   
ความต้องการของท้องถิ่น   
2.5โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา เม.ย. 59 นางนวลพรรณ มะเมียทอง 

ของโรงเรียน   
2.6กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
2.7กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู ้ ตลอดปีการศึกษา  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ก.พ. 60  
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตามแผนงาน   
พัฒนาหลักสูตร   
3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานทีย่ังไม ่ มี.ค. 60  
สมบูรณ ์   
3.3สรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
3.4สรุปประเมินผลการใช้หลกัสูตร   
สถานศึกษา   
   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560 
7. งบประมาณ 
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รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 
1.กิจกรรมพฒันาหลกัสตูรเทียบเคียงมาตรฐานสากล     
- จากโรงเรยีน 15,000 15,800 16,600 17,500 
- อ่ืน ๆ     

รวม 15,000 15,800 16,600 17,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
- ค่าหนังสือ 1,200 1,300 1,400 1,500 
-ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 1,100 1,200 1,300 
     
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 500 600 700 800 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 9,000 9,400 9,800 10,300 
ค่าครุภัณฑ์     
- ค่าเข้าเล่ม 3,300 3,400 3,500 3,600 

รวม 15,000 15,800 16,600 17,500 
2.กิจกรรมพฒันาทักษะตามมาตรฐานหรือเทียบเท่า     
- จากโรงเรยีน 5,000 5,300 5,600 6,000 
- อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,300 5,600 6,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
- ค่ากระดาษ 2,500 2,600 2,700 2,800 
-ค่าหมึกพมิพ ์ 1,500 1,600 1,700 1,800 
ค่าครุภัณฑ์     
- ลวดเยบ็กระดาษ 500 550 600 700 
- ค่าเทปกาว    500 550 600 700 

รวม 5,000 5,300 5,600 6,000 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
            1.แบบประเมินหลักสตูร 
 2.แบบประเมินการเรียนการเรยีนการสอน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีหลักสตูรของสถานศกึษาที่มีคณุภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

บุคลากรยังไม่ชดัเจนเรื่องหลักสูตรมาตรฐานสากล 
. 

 
ผู้เสนอโครงการ   

      
……………………………………                                              
(นางนวลพรรณ  มะเมียทอง) 

ผู้พิจารณาโครงการ 
  

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 

(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
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ล าดบัท่ี 2  แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางเรณู  ไตรวิทยากร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 3     ยุทธศาสตร์ท่ี 3   กลยุทธ์ท่ี 3.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 8,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 7.1,8.3, 10.4ร่วม- 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม.................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
เกณฑ์ท่ี....................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูมีการจัดท าแผนการจัดการ 1.1 ประชุมชี้แจงงานแก่ครูแต่ละกลุ่มสาระ เม.ย. 59 
เรียนรูท้ี่มีความยืดหยุ่นตามความ การเรียนรู ้  
เหมาะสมทัง้เวลาและสาระการเรยีนรู ้  1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เม.ย. 59 
2.เพื่อให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ทีเ่นน้  ประชุมวางแผนการจัดกจิกรรม/โครงการ  
ผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกบัความถนดั   
และความสนใจของผูเ้รียน  เรียนรู ้ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ เม.ย. 59 
ประสบการณจ์ริง  ปลูกฝังคณุธรรมและ ภาระร่วม/โครงการ)  
ค่านิยมทีด่ีงามและคุณลกัษณะอันพึง 2.1 ภาระงานประจ า  
ประสงค์  1.จัดท าแผนการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ เม.ย. 59 
3.เพื่อให้ครจูัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี่บูรณา 2.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ พ.ค. 59 -มี.ค. 60 
การคุณธรรมจรยิธรรม ส าคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ  
4.เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ สนใจของผูเ้รียน เรียนรู้ประสบการณ ์  
กัลยาณมิตร จริงปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมทีด่ีงาม  
5.เพื่อให้ครูได้พัฒนาวิธกีารจัด และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ 3.ครูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการ พ.ค. 59 -มี.ค. 60 
ต่อเนื่อง จัดการเรยีนรู ้  
6.ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  4.จัดให้มกีารนิเทศการสอนแบบ ภาคเรียนละ2 ครั้ง 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ กัลยาณมิตร  
สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์(7.1) 5.ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการการ พ.ค. 59 -มี.ค. 60 
7.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให ้ เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร(8.3) 6.กิจกรรมแข่งขันทกัษะทางวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 
8.เพื่อสนับสนุนใหค้รูจัดกระบวนการ 7.กิจกรรมวันวิชาการ 28 พ.ย.59 
เรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุป   
ความรู้ได้ด้วยตนเอง(10.4) 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
 1. ก าหนดเป้าหมาย พ.ค. 59 -มี.ค.60 
 คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ  
 กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที ่  
 พึงประสงค์  (7.1)  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 1)ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพ  
1.แผนการจัดการเรยีนรู้ตามรายวชิาทุก  ผู้เรียนตามหลักสูตร  
กลุ่มสาระ 2)การเชื่อมโยงเป้าหมายคณุภาพผู้เรียน  
2.มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร  และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรและ  
จ านวน 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน หลักสูตรของสถานศึกษากบัแผนการ  
3.ครูผู้สอนจ านวน 65 คน มีการพัฒนา จัดการเรยีนรู ้  
วิธีการจัดกระบวนการจดัการเรยีนรู้อย่าง 3)การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการ  
หลากหลายและต่อเนื่อง ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนครอบคลุม  
4.ครูผู้สอนจ านวน 65 คน  จัดกระบวนการ ทั้งด้านความรู้ทกัษะกระบวนการ  
 เรียนรู้ให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุป สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง  
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ประสงค ์  
 ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่  
 ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิาร  (8.3)  
 3. สนับสนุนให้ครูจดั  
 กระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ  
 ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)  
 1)การอบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความ  
 เข้าใจเกีย่วกับหลกัสูตรอิงมาตรฐานและการ  
 จัดการเรยีนรู้ทีเ่นน้ผู้เรยีนเป็น  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 ส าคัญอย่างน้อยภาคเรยีนละ1ครั้ง  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ   
1.ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ม ี 2)การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ระบใุน  
ความยืดหยุน่ตามความเหมาะสมทั้งเวลา แผนการสอน/หน่วยการเรยีนรู้ของครูทกุ  
และสาระการเรียนรู ้ กลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรยีนสามารถบรรลุ  
2.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได ้  
ส าคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ 3)ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิน  
สนใจของผูเ้รียน  เรียนรูป้ระสบการณ์จริง   สถานการณจ์ริงหรือใกล้เคียงสถานการณ ์  
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามและ จริงอย่างน้อย1ครั้งในทกุกลุ่มสาระการ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ เรียนรู ้  
3.ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทีบู่รณาการ 4)การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียนอธิบาย  
คุณธรรมจรยิธรรม วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทกุ  
4.ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ กลุ่มสาระ  
กัลยาณมิตร 5)ผลงาน/โครงการทีใ่ช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง  
5.ครูได้พัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู ้ ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ  
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง   
6.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลง 2.3  โครงการ  
 มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 1. โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้  
อย่างมีคุณภาพ   
ตัวชี้วัดความส าเรจ็ 2.4 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
1.ครูร้อยละ  90 มีการจัดท าแผนการ  1. โครงการปรับการเรียนเปลีย่นการสอนสู ่  
จัดการเรยีนรู้ทีม่ีความยืดหยุ่นตามความ โลกศตวรรษที่ 21  
เหมาะสมทัง้เวลาและสาระการเรยีนรู ้  2.โครงการพัฒนาผู้เรียนสูค่วามเปน็เลิศ- ก.ค. 59 – ส.ค.59 
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรยีนรู้ที่  เพื่อยกระดบัผลการทดสอบระดับชาต(ิo-net)  
เน้นผูเ้รียน เปน็ส าคัญสอดคล้องกับความ 3.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก   
1.ครูร้อยละ  90 มีการจัดท าแผนการ  1. โครงการปรับการเรียนเปลีย่นการสอนสู ่ พ.ค. 59 -ก.พ. 60 
จัดการเรยีนรู้ทีม่ีความยืดหยุ่นตามความ โลกศตวรรษที่ 21  
เหมาะสมทัง้เวลาและสาระการเรยีนรู ้  2.โครงการพัฒนาผู้เรียนสูค่วามเปน็เลิศ-  
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรยีนรู้ที่  เพื่อยกระดบัผลการทดสอบระดับชาต(ิo-net)  
เน้นผูเ้รียน เปน็ส าคัญสอดคล้องกับความ 3.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ถนัดและความสนใจของผูเ้รียน เรียนรู้ เพิ่มทกัษะการด ารงชีวิต  

ประสบการณจ์ริงปลูกฝงัคุณธรรมและ ในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)  
ค่านิยมทีด่ีงามและคุณลกัษณะอันพึง   
ประสงค์   
3.ครูร้อยละ 95 จัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี ่   
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม   
4.ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน   
แบบกัลยาณมิตร   
5.ครูร้อยละ 98 ได้พัฒนาวิธีการจัด   
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา มี.ค.  60 
ต่อเนื่อง 4.1 รายงานสรุปผลการประเมินผลแผนการ  
6.ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม จัดการเรยีนรู ้  
7.ครูร้อยละ  85 จัดกระบวนการเรียนรู้ให ้ 4.2 รายงานสรุปผลการนิเทศ  
 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ 4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
ได้ด้วยตนเอง หน่วยงาน  
 4.4 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
1.แบบประเมิน แผนการสอนการจัด   
กิจกรรมการเรียนรู้   
2.แบบบันทึกการนเิทศ   
3.แบบประเมินผลงานของผู้เรียน   
4.แบบประเมิน กิจกรรม/โครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.2 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู ้ 1 535,000 - พัฒนา 
2. โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอนสู่โลก   50,000 - ด าเนินการ 
 ศตวรรษที่ 21     
3. โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดบั 1 165,000 - พัฒนา 

 ผลการทดสอบ (O-Net)     
 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ     
 กิจกรรมวันวิชาการ     
 กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ     
 เรียน (O-Net)     

4. โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็ เพิ่มทักษะการ 1 30,000 - พัฒนา 
 ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Teacher Coaching)     

5. กลุม่สาระภาษาไทย     
 กิจกรรมวันสนุทรภู่ 1 5,000 - ด าเนินการ 
 กิจกรรมวันภาษาไทย 1 5,000 - ด าเนินการ 
 กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย(ฟัง พูด  1 3,000 - ด าเนินการ 
 อ่าน เขียน)     

6. กลุม่สาระคณิตศาสตร์     
 โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1 380,000 - พัฒนา 

 -กิจกรรมเสริมทักษะทางคณติศาสตร ์ 1 9,500 -  
7. กลุม่สาระวิทยาศาสตร์     

 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1 50,000 - พัฒนา 
 -กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1 3,000 -  
 -กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์ 1 1,000 -  
 -กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมหี้อง 1 60,000 - ลงทุน 
 วิทยาศาสตร์     

8. กลุม่สาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
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ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางสังคมศกึษา 1 33,000 - พัฒนา 

 ศาสนาและวัฒนธรรม     

 -กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณ ี     

 -กิจกรรมประกวดมารยาท     

 โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิดโลกการเรียนรู้สู่ 1 30,000 - พัฒนา 

 ประชาคมอาเซียน     

 -กิจกรรม ASEAN Rally Day     

 -กิจกรรมมัคคเุทศก์น้อย     

 -กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ     

 กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศึกษา     

 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 1 5,000 - ด าเนินการ 
 กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสงู 1 3,000 - ด าเนินการ 

9. กลุม่สาระศิลปะ     

 โครงการค่ายศิลปะ 1 5,000 - พัฒนา 

10. กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี     

 กิจกรรมงานสู่อาชีพ 1 11,500 - ด าเนินการ 
 กิจกรรมแข่งขนัทักษะทางคอมพิวเตอร ์ 1 5,800 - ด าเนินการ 
 โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้งานอาชีพ 1 31,000 - ด าเนินการ 
 โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่มาตรฐานสากล 1 1,500 - พัฒนา 

 -กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT     

 -กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน     

11. กลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ     

 โครงการยกระดับบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วย  1 20,000 - ด าเนินการ 
 Storyline Approach     

 โครงการเพิ่มพนูความรู้และพัฒนาทกัษะการใช ้ 1 1,937,400 - พัฒนา 
 ภาษาต่างประเทศ     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สามลา้นสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
3,383,200 - 
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สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 2,818,200 บาท  งบลงทุน.................บาท  งบพัฒนา 565,000 บาท  

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

 
 

                                         ผู้อนุมัติ 
                                             ลงชื่อ 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์) 
ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ  เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน           งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววลิาสินี   สดุคนึง  
ตอบสนอง                       พันธกิจท่ี           ยุทธศาสตร์ท่ี                 กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง10.4 ทางอ้อม - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง .......................................ทางอ้อม.............. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ท่ี................. 
1.หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2545หมวด 
4  แนวการจัดการศึกษา  ตั้งแต่มาตรา 22 – 24  กล่าวถึงบริบทของการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักว่าทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  เน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  
และบูรณาการตามความเหมาะสม  และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  ให้รู้ความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ  ประยุกต์ใช้ปัญญา  ให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงผสมผสานบูรณาการความรู้อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จัดสภาพแวดล้อม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รอบด้าน  จากแนวการจัดการศึกษาตามนัยแห่งมาตราดังกล่าวการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ จึงถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ข้ึน   เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  1,070 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      1.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมี 
คุณภาพ 



33 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559       ฝ่ายวิชาการ                                                                      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
      1.  ผู้เรียนร้อยละ  85  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59 นางสาววิลาสินี สุดคนึง 
ด าเนินงาน   
1.2 ก าหนดเวลาและสถานที่ทีจ่ะเข้าชมแหล่ง มิ.ย. 59  
เรียนรู ้   
2.  ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจดั   
2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ก.ค.  59  
แหล่งเรียนรู้ทีจ่ะเข้าชม   
2.2 ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรยีน ก.ค.  59  
2.3 น านักเรียนเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้ ส.ค. 59  
3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินการเข้าเยีย่มชมแหล่งเรยีนรู ้   
3.2 บันทึกข้อมูลการเยีย่มชมแหล่งเรยีนรู ้   
   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน กรกฎาคม – สิงหาคม  2559 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 535,000 561,000 589,000 618,000 

รวม 535,000 561,000 589,000 618,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
ค่าใช้สอย     
-ค่าบัตรเข้าชม 200,500 210,500 221,100 232,100 
-ค่าอาหาร 50,000 52,500 55,100 57,800 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบประเมินการการจัดกจิกรรม 
 2.  คู่มือการปฏิบัติกจิกรรม 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

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

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค่าเบด็เตลด็อ่ืนๆ 37,000 38,900 40,800 42,500 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 247,500 259,100 272,000 285,600 

รวม 535,000 561,000 589,000 618,000 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

……………………………………

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

แผนงานด้านการจัดการศึกษา 
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน  งานพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเรณู  ไตรวิทยากร 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี   3    ยุทธศาสตร์ท่ี   3    กลยุทธ์ท่ี  3.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 7,10ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 7.1,10.4 

ทางอ้อม –ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี -  ตัวบ่งชี ้– เกณฑ์ท่ี - 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกัน
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่
องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อ
ย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ 
ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ  และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียน
ทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต  

ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการปรบัการเรียนเปลีย่นการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21 
ขึ้นเพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
คุณลักษณะที่พงึประสงค์  สนบัสนุนใหค้รูจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฎิบัติจรงิจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูมกีารก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ (7.1) 
2. เพื่อสนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรยีนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย 
ตนเอง(10.4) 
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3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 ครูผู้สอนจ านวน 65 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ  

1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
2.สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนได้ลงมอืปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

       3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ครูร้อยละ 85 มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
    สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

      2.ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรยีนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   
1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานการจัดกจิกรรม พ.ค. 59  
1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรยีน ในกลุ่มสาระการ   
เรียนรู ้   
1.5 จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัด   
พัฒนาการกระบวนการเรยีนรู ้   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ พ.ค. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

2.2 ด าเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพ   
ปัญหา   
2.3ด าเนินการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู ้   
-จัดท าแผนการจัดกจิกรรม พ.ค. 59 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
-จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม       9 ก.ย 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

สาระ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล      25 ก.ย. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

3.1 ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน   
พัฒนาการกระบวนการเรยีนรู ้   
3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานทีย่ังไม ่ 1 ส.ค. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 
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สมบูรณ ์   
3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม 26 ก.ย. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เมษายน 2559 –มีนาคม2560 
7. งบประมาณ  
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 50,000 51,400 53,200 55,000 

รวม 50,000 51,400  53,200 55,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-อุปกรณก์ลุ่มสาระ 40,000 41,000 42,000 43,000 
ค่าใช้สอย     
-ค่ากระดาษ 4,000 4,100 4,300 4,500 
-ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 3,100 3,300 3,500 
-ค่าเยบ็/ค่าเข้าปก 2,000 2,100 2,300 2,500 
ค่าตอบแทน     
ค่าพาหนะ     
-ค่าพาหนะ 1,000 1,100 1,300 1,500 

รวม 50,000 51,400 53,200 55,000 
 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.แบบประเมินโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

-การก าหนดวันเวลา อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
  ผู้เสนอโครงการ      ผู้พิจารณาโครงการ 
 

       …………………………………                                                   …………………………….. 
           ( นางเรณู  ไตรวิทยากร)                                                                (นางบุษรา    ผุดผ่อง ) 
     
                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
       ................................................ 
            (เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์) 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดบัผลการทดสอบ(O-Net) 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน   งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางบุษรา    ผุดผ่อง 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี  1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  กลยุทธ์ท่ี   1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี5ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง5.1,5.4ทางอ้อม- 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง    1    ทางอ้อม............. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี…้…….... เกณฑ์ที............ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล 
การจัดการศึกษา จ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด  ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีเหตุผล  ทั้งในและนอกห้องเรียน  พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน  สร้างสรรค์
ผลงาน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  เพื่อรองรับสภาวการณ์ดังกล่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ กล้าแสดงออกรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นการ
เตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีโอกาสได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับการพัฒนาผู้เรียน
ให้ครบทุกด้าน  เพราะจากการประเมินมาตรฐานการศึกษารอบ 3  ส านักงานประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา(สมศ.)ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาที่มีผล
การทดสอบระดับชาติค่อนข้างต่ า   

ทางฝ่ายวิชาการจึงได้หาแนวทางที่จะพัฒนาเพื่อยกระดบัผลการทดสอบระดับชาติ(o-net) โดย
ก าหนดแผนในการพัฒนาเพื่อให้สอดรบักับการพัฒนาผู้เรยีนไปพร้อมๆกัน  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและยกระดับผลการทดสอบระดบัชาติ (o-net) ขึ้น  เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด  ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
  ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปทีี่ 3  จ านวน  1,070  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมใิจในผลงานของตนเอง  

 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1.ผู้เรียน ร้อยละ  85   มีผลการทดสอบระดับชาต(ิo-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.ผู้เรียน ร้อยละ  85  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  

 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.1 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ   
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการ พ.ค. 59 นางสาวพิไลวรรณ  แววศรี 
ด าเนินงาน   
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอก   
โรงเรียน   
1.3 เตรียมผูเ้รียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ส่งผูเ้รียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.59–ก.พ. 60 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค. 60 นางสาวพิไลวรรณ แววศรี 
   
4.2 กิจกรรมวันวิชาการ   
1.  ขั้นเตรียมการ  นางบุษรา     ผุดผ่อง 
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการ ต.ค. 59 ครูฝ่ายวิชาการ 
ด าเนินงาน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
1.2 ก าหนดเวลา    
1.3 เตรียมปัญหาวิชาการ/ผลงานวิชาการ   
2.  ข้ันด าเนินการ   
2.1 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ พ.ย.  59 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2 จัดการแสดงกิจกรรมของผูเ้รียน   
2.3 จัดการแสดงกลางแจ้งของผูเ้รียน   
2.4 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ   

ผูเ้รียน   

   

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลด้วยแบบประเมิน/รายงานผล ธ.ค. 59 ครูฝ่ายวิชาการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ ์   
ทางการเรียน (O-Net)   
1.  ขั้นเตรียมการ   
 1.1  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.59 ฝ่ายวิชาการ 
 1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะหค์ะแผนผลการ  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ทดสอบ O-NET   
1.3.ศึกษาโครงสร้างสัดส่วนการออกข้อสอบ O-NET   
เพื่อจัดสัดส่วนจ านวนข้อสอบใหค้รอบคลุมทุกตัวชี้วัด   
2.  ข้ันด าเนินการ   
1.ครูผู้สอน ชั้นป.6 , ม.3 สอนเสริมศักยภาพโดยน า มิ.ย.59 ครูผู้สอน ป.6 , ม.3 
แนวข้อสอบo-netมาติวช่วงเช้า  ตั้งแตเ่วลา 7.20น. -   
8.10น. ของวันจันทร์ - ศุกร ์   
2.ติดต่อสถาบันภายนอกเพื่อติวเข้มช่วงก่อนสอบ ม.ค.60 ฝ่ายวิชาการ 
1  เดือน   
3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  ผลจากการประเมินการสอบ o-net มี.ค. 60 ครูฝ่ายวิชาการ 

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงานพฤษภาคม  2559  -  มีนาคม2560 
7. งบประมาณ 
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รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 
1.กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ     
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 5,000 5,300 5,600 5,900 
- อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
รายจ่าย     
ค่าใช้สอย     
-ค่าสมัคร 2,000 2,100 2,200 2,300 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 3,000 3,200 3,400 3,600 

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
     
2.กิจกรรมวันวิชาการ     
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 80,000 84,000 88,200 92,600 
- อ่ืน ๆ     

รวม 80,000 84,000 88,200 92,600 
รายจ่าย     
ค่าใช้สอย     
-ค่าจัดนิทรรศการกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 35,000 36,600 38,400 40,300 
-ค่าตกแต่งสถานที ่ 20,000 21,000 22,200 23,300 
-การแสดงกลางแจ้ง 6,500 6,800 7,100 7,500 
-อาหารรับรอง 6,500 6,800 7,100 7,500 
ค่าตอบแทน     
-รางวัล 6,000 6,400 6,700 7,000 
-ของที่ระลึก 6,000 6,400 6,700 7,000 

รวม 80,000 84,000 88,200 92,600 
3.กิจกรรมส่งเสริมการยกระดบัผลสมัฤทธิ์     
ทางการเรียน (O-Net)     
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 80,000 84,000 88,200 92,600 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
-  แบบประเมินผลงานของผูเ้รียน 

 -   แบบสรุปผลการแข่งขัน 
 -   แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ(o-net) 
 -   รางวัล/เกียรติบตัร 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 2.  ผู้เรียนให้รูจ้ักคาดการณ์และแกป้ัญหาได้อย่างมีสติมีเหตุผล  
 3.  ผู้เรียนท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในผลงาน 
 4.  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  และ  มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

ผู้เสนอโครงการ  
 

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

ผู้พิจารณาโครงการ 
 

…………………………………… 
(นางบุษรา  ผุดผ่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- อ่ืน ๆ     

รวม 80,000 84,000 88,200 92,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร 50,000 52,500 55,200 57,900 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 30,000 31,500 33,000 34,700 

รวม 80,000 84,000 88,200 92,600 
รวมท้ังสิ้น 165,000 173,300 182,000 191,100 

ผู้อนุมัติโครงการ 

…………………………………… 

(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ  โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็ เพิ่มทักษะการด ารงชีวติในศตวรรษ 
  ท่ี  21(Teacher Coaching) 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน  งานพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ  นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร์ 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี 1     ยุทธศาสตร์ท่ี 3     กลยุทธ์ท่ี 3.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 7,10ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 7.1,10.4 

ทางอ้อม –ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี......ตัวบ่งชี้.......... เกณฑ์ท่ี......... 
1. หลักการและเหตุผล 

ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้นั้นต้องมีความสัมพันธ์ มีข้ันตอนและกระบวนการที่เป็นล าดับที่
ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ เช่น การก าหนดปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ การท ากิจกรรม
กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ ได้ด้วยตนเอง และการสอนที่
ถือว่ามีประสิทธิภาพ นั้น ครูต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สอน (Instructor) ครูต้องมี
ลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น านักเรียน
ท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent) ซึ่งบทบาทของครูจากยุคสมัยก่อน
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากครูในโลกยุคใหม่ต้องมีความรอบรู้
มากกว่าการเป็นผู้ดูแลรายวิชาที่สอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของการเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียน เสริมสร้าง
ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  

ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการมุ้งโคช้ครพูัฒนาเดก็ เพิ่มทักษะการด ารงชีวิตใน 
ศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching) เพื่ออบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกีย่วกับหลกัสูตรอิง
มาตรฐานและการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั ครสูามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน  สนับสนนุใหค้รูการจัดกิจกรรมแสดงทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน  และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนค์รูที่
มีต่อการเรียนการสอน เนน้การเรียนรู้ด้วยการปฎิบัตจิริง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการ
เรียนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
1.เพื่อให้ครูสามารถคดิค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 2.เพื่อสนับสนุนใหค้รูการจัดกิจกรรมแสดงทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
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 3.เพื่อปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์ครูทีม่ีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบตัิจริง 
( Learning by doing) 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 ครูผู้สอนจ านวน 65 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ  

1.ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรอิงมาตรฐานและการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
2.ครูสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 3.ครูการจัดกิจกรรมแสดงทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
 4.ครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครูที่มีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัตจิริง 

     3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.ครูร้อยละ 85 มีความเข้าใจเกีย่วกับหลกัสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็ 

          ส าคัญ 
2.ครูร้อยละ 85 สามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 

 3.ครูร้อยละ 85 การจัดกจิกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรยีน  
 4.ครูร้อยละ 85 ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ครูที่มตี่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติ     
         จริง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   
1.3ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานการจัดกิจกรรม พ.ค. 59  
1.4จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
2.2ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง   
2.3ด าเนินการจดัอบรมครู”Teacher  Coaching”   
-กิจกรรมการสอนแบบ Creativity-based Learning พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
หรือ CBL ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนของ 13 พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
ไทยครั้งใหญ่ เนื่องจากครูจะท าหน้าที่เปน็ผู้ให้   
ค าแนะน า หรือ โค้ช มากกว่าจะเป็นผู้ป้อนข้อมูล    
ตามแนวทางการศึกษาแบบเก่า  โดย CBL จะท าให ้   
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เด็กและเยาวชน มีทักษะการเรยีนรู้ สามารถใชช้ีวิต   
และท างานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล     3พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
3.1 ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ   
3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานทีย่ังไม ่   
สมบูรณ ์   
3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม 31 พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงานเมษายน 2559 – พฤษภาคม 2559 
7. งบประมาณ  
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 30,000 32,400 35,200 38,000 

รวม 30,000 32,400  35,200 38,000 
รายจ่าย     
ค่าใช้สอย     
-ค่าอาหาร 10,000 11,000 12,000 13,000 
ค่าตอบแทน     
ค่าวิทยากร 20,000  21,400  23,200  25,000 
-     

รวม 30,000 32,400 35,200 38,000 
 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.แบบประเมินแผนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์ครทูี่มีต่อการเรยีนการสอน เนน้การเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

การจัดกจิกรรมในการเรียนการสอนต้องใช้เวลา 
 
   ผู้เสนอโครงการ      ผู้พิจารณาโครงการ 
 

       …………………………………                                                   …………………………….. 
           (นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร)์                                                                 ( นางบุษรา  ผุดผ่อง ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   2.5   แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(กลุม่สาระภาษาไทย) 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางนวลพรรณ   มะเมียทอง 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 1     ยุทธศาสตร์ท่ี 2   กลยุทธ์ท่ี 1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 2 , 3 , 4 , 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั2.1, 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 หลกั 
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) 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17   ตัวบ่งชี ้ 17.2  ร่วม 17.1 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม เม.ย.59 
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ และโครงการ  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห์    
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ งานร่วม/โครงการ)  
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  2.1 ภาระงานประจ า เม.ย.60 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระของ เม.ย.60 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สถานศึกษา  
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 2. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระ เม.ย.60 
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ กลุ่มสาระ  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ป ี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 6.ท าการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 7.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล ในปีการศกึษา 
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน ในปีการศกึษา 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (17) 9.ประชุมกลุ่มสาระ ในปีการศกึษา 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ ในปีการศกึษา 
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบและใช้ผลใน 11.ด าเนินการสอนตามที่ได้ก าหนดไว้ ในปีการศกึษา 
การปรับสอน 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึง 13.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช ้ มิ.ย.59 
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน รักความ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
เป็นไทย (17.2) 14.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมทีักษะในการอ่าน ฟัง ดู   การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้  
ความรู้เพิ่มเตมิ  (ร่วม 17.1) 15.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
10.เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที ่ ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ ในปีการศกึษา 
อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ ชีวิตด้วยความเสมอภาค  
เขียนตามความคิดของตนเอง 16.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้  
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ปรับ ในปีการศกึษา 
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ การสอน  
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน 17.สอนเสริมศกัยภาพให้ผูเ้รียนมีผลการ  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไป ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score ในปีการศกึษา 
ตามเกณฑ ์ 40.00 และทดสอบความสามารถ  
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน   ในการคิดวเิคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค ์  
คิดวิเคราะห์ และเขียนไปตามเกณฑ ์ และแก้ปัญหา มีค่า T-Score ในปีการศกึษา 
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ 40.00 (พิจารณา จากคะแนน O-NET ด้าน  
ระดับชาต(ิO-NET) มีค่า T-Score 40.00 การคิดของ สทศ. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที ่  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สมศ.รับรอง)ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ในปีการศกึษา 
15.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบความ ภาษาไทย  
สามารถในการคดิวิเคราะห์ สร้างสรรค ์ 18. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ม ี  
และแก้ปัญหามคี่า T-Score40.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ในปีการศกึษา 
(พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิด 1)กิจกรรมเสริมทกัษะทางภาษาไทย  
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอ่ืนๆที ่   
สมศ.รับรอง)   
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีทกัษะและความ 2.2 ภาระงานตาม ตบช / เกณฑ์   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
สามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1.   จัดกจิกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะที่พึง

ประสงค์  (2.1) 
 

เปา้หมายเชิงปริมาณ ตามหลักสูตร (ตบช/เกณฑ์)  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 1. รักความเป็นไทย  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน      4)ความสามารถในการพูดคุยซักถาม  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาไทย แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลีย่นเรียนรูก้ับ  
 ผู้อ่ืนได้  
   
   
   
เปา้หมายเชิงคุณภาพ   
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน   
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ   
ประเมินผลสมรรถนะ การอ่านคดิวิเคราะห์    
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช ้   
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้    
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง   
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ   
พัฒนาการทางสตปิัญญา   
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวก   
กับการน าบรบิทและภูมิปัญญาของ   
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ   
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีาร   
ที่หลากหลาย   
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไข   
ปัญหา   
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ   



51 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559       ฝ่ายวิชาการ                                                                      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้      1) ความสามารถในการสื่อสาร  
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ      2) ความสามารถในการคิด  
สอน 3) ความสามารถในการแกป้ัญหา  
      4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต  
      5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90ก าหนดเป้าหมาย 5. ผลการประเมินการอ่าน  คิด  
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)  
กระบวนการวัดและประเมินผล สมรรถนะ       1) ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนใน  
การอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลกัษณะที่พึง แต่ละระดับชัน้  
ประสงค ์      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ  
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็ ผู้เรียนในแต่ละระดับชัน้  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง     3) ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนใน  
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา แต่ละระดับชัน้  
ศักยภาพของผู้เรียน 6. ผลการทดสอบระดับชาต ิ  
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90ออกแบบและจัดการ เป็นไปตามเกณฑ์  (5.4)  
เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง      1) เกณฑ์ 5.4.1ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6  
บุคคลและสติปญัญาพัฒนาการทาง ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-  
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลย ี NET) มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่ม     
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูม ิ        สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 2) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6  
จัดการเรยีนรู ้      ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบความสามารถ  
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90วัดและประเมนิผลที ่ ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์    
มุ่งเนน้การ พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score  
ด้วยวิธีการที่ของท้องถิน่มาบูรณาการ 40.00  (พิจารณาจากคะแนน O-NET  
ในการจัดการเรยีนรู ้ ด้านการคิดของ สทศ.  
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85ให้ค าแนะน า ด้าน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง) (เกณฑ์ 

5.4.9) 
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนทั้ง 7. ผู้เรียนมีทักษะและ  
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ ความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย  
ภาค ภาษาอังกฤษ (17.2)  
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจยัและ   
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน   
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 2.3 ภาระงานร่วม  
8.ผู้เรียนร้อยละ 85มีคุณลักษณะอันพงึ 1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา   
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตร ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน และสื่อต่างๆ รอบตัว( 3.1)  
รักความเปน็ไทย  1) การอ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ ์  
9.ผู้เรียนร้อยละ 85มีทักษะในการอ่าน ฟัง ต่างๆทุกทีเ่มื่อมีเวลาและโอกาส  
ดู  พูดเขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา     2) การยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ  
ความรู้เพิ่มเตมิ สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่าน  
10.ผู้เรียนร้อยละ 85สรุปความคิดจากเรื่อง เพิ่มเตมิ  
ที่อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด 3) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผูเ้รียน  
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง ริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ  
11.ผู้เรียนร้อยละ 85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 4) ผลงานจากการค้นหาความรู้จาก  

เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ ห้องสมุดแหล่งเรียนรูห้รือสื่อต่างๆ  
12.ผู้เรียนร้อยละ 90มีผลการประเมิน 2. ผู้บริหารสามารถบริหาร  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม จัดการการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่  
เกณฑ ์ ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิาริ(8.3)  
13.ผู้เรียนร้อยละ 90มีผลการประเมินการ      1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน  
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม (ประถมศกึษา) และ/หรือการอ่านจับใจความ  
เกณฑ ์ (มัธยมศกึษา)  
14.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบ 3. หลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับชาต(ิO-NET) มีค่า T-Score 40.00  เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่ (10.1)  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        1) คณะกรรมการจัดท าหลักสตูร  
15.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ สถานศึกษาประกอบด้วยผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  
ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ ทุกฝ่าย (คณะครูผู้บรหิารกรรมการ         
สังเคราะห์สร้างสรรค์และ  แก้ปญัหามคี่า  สถานศึกษาผู้แทนชุมชน/  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
T-Score 40.00           ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผ่านความ  
(พิจารณาจาก คะแนน O-NET ด้านการ เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
คิดของสทศ. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.      2) โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาม ี  
รับรอง)     องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลกัสูตร  
 แกนกลางฯตอบสนองเป้าหมาย  
 วิสัยทัศนห์รือจุดเน้นของสถานศึกษา  
16.ผู้เรียนร้อยละ85มีทักษะและ และมีการก าหนดเวลาเรยีนเหมาะสม  
ความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ         กับระดับชั้น  
ภาษาอังกฤษ     3) รายวิชาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติมที ่  
 จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อหาสาระ  
 ความยากง่ายความซบัซ้อนและ      
 มีการบูรณาการสภาพปัญหาและความ  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา  
1.แบบประเมินสมรรถนะ อย่างเหมาะสม  
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์     4)การติดตามการใชห้ลักสูตรทุกกลุม่  
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรยีน  
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ ์    5) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกป ี  
ผู้เรียน การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช ้  
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน หลักสูตรผลการวิจยัชัน้เรยีนของครู   หรือ  
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ ผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
สถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียนทกุ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมนิผล  
ระดับชั้น  3.1 ตรวจสอบ  ติดตามการด าเนินงานตาม  
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา แผน  
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ  3.2 ปรับปรุง  แก้ไขการด าเนินงานที่ยังไม ่  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ สมบูรณ ์  
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา 3.3  จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ  
10.แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม 3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ  
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและทกุ  
กิจกรรม ระดับชั้นในปีปัจจุบนัและปีที่ผ่านมา  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต ่ 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  
ละกิจกรรม 3.6 แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมกจิกรรม มี.ค. – เม.ย. 60 
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   
โครงการ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา เม.ย. 60 
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม เม.ย. 60 
 4.2 จัดท ารายงายผลของกลุ่มสาระ  
 4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ  
 ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.2.5 แผนงานหน่วยงาน   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  (กลุม่สาระภาษาไทย)   
ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมวันส าคัญทางภาษาไทย     
 -วันสุนทรภู่ 1 5,000 - ด าเนินการ 
 -วันภาษาไทย 1 5,000 - ด าเนินการ 
 -กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย  1 3,000 - ด าเนินการ 

 ( การฟัง  การอ่าน  การพูด  การเขยีน )     
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
13,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 13,000 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
       ลงชื่อ..........................................................   
                    (นางนวลพรรณ  มะเมยีทอง)                                   
                                 ผู้เสนองาน                                                      
 
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
                 (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                         ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.2.5.1  งาน/กิจกรรม   วันสุนทรภู่ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้(กลุม่สาระภาษาไทย)    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
   - จากสถานศกึษา 5,000 5,300 5,500 5,700 
   - อ่ืน 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......................................................... 

        (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                 ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.2.5.2  งาน/กิจกรรม   วันภาษาไทย 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ (กลุม่สาระภาษาไทย)    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
   - จากสถานศกึษา 5,000 5,300 5,500 5,700 
   - อ่ืน 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   ชยัรัตนะ)                                  
                             ผู้เสนองาน                 
 
                                                          ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
                (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                         ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.2.5.3  งาน/กิจกรรม   เสริมทักษะทางภาษาไทย (การฟัง  การพดู  การอ่าน  การเขยีน) 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  พัฒนาการกระบวนการจดัการเรียนรู้(กลุม่สาระภาษาไทย )   ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
  - จากสถานศึกษา 3,000 3,200 3,400 3,600 
  - อ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,200 3,400 3,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
  - ค่าแบบบันทึกการอ่าน 1,300 1,400 1,500 1,550 
  - ค่าแบบฝึกการเขียนสะกดค า 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   มะเมยีทอง)                           
                             ผู้เสนองาน               
 
                                                   ผู้อนุมัติ 

     ลงชื่อ.........................................................  
                   (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ)์ 
                            ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 2.6 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
(กลุม่สาระคณติศาสตร์) 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา 
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 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) 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  มาตรฐานท่ี 17   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 17.3 ร่วม  17.1 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้าน  1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.59 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล และโครงการ  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์ และคณุลักษณะที ่   
พึงประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ   
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล งานร่วม/ โครงการ)  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา 2.1วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ เม.ย.59 
ศักยภาพของผู้เรียน  2.2ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ  เม.ย.59 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง สถานศึกษา  
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการทาง 2.3ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชัน้/ปีของ เม.ย.59 
สติปัญญา กลุ่มสาระ  
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับ 2.4จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณา 2.5จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
การในการจัดการเรียนรู ้ 2.6ท าการนิเทศการสอน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ  2.7ท าการวิจัยผู้เรียนเปน็รายบคุคล ในปีการศกึษา 
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 2.8ท าสื่อการเรียนการสอนทีใ่ชก้ับผูเ้รียน ในปีการศกึษา 
6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา 2.9ประชุมกลุ่มสาระ ตามเวลาปฏิทิน 
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ด้วยความเสมอภาค 2.10จัดกระบวนการเรยีนการสอน แต่ละเดือน 
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรูใ้น ของกลุ่มสาระ  
วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการปรบัการสอน 2.11วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ 2.12จัดกจิกรรมเสริมศักยภาพทาง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน คณิตศาสตร ์ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
พื้นฐาน มุ่งมัน่ในการท างาน(2.1.3ข้อ6)         1)ฝึกฝนคนเก่งคณิตศาสตร ์ มิ.ย.59 
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการน าเสนอ         2)คณิตคิดแบ่งปัน  
รูปแบบวิธีแก้ปญัหา(4.2ข้อ2) ภาระงาน   
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา 1. ก าหนดเป้าหมาย   
หรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ(4.2ข้อ3) คาดการณ์ตัดสนิใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผล   
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย ประกอบ (4.3)  
คาดการณ์  1) ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย  
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3) 2) ความสามารถในการคาดคะเน  
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ สถานการณ ์  
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ(์5.1) 3) ความสามารถในการก าหนดทางเลือก  
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ หรือคาดคะเนค าตอบตัดสนิใจแก้ปญัหา  
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ์(5.2) 2. ผู้บริหารสามารถ  
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ(์5.3) ตามที่ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ (8.3)  
15.เพี่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผูเ้รียน  
(O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ (ประถมศกึษา) และ/หรือการอ่านจับ  
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (5.4.2)   ใจความ(มัธยมศกึษา)  
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถใน 3.  หลักสูตรสถานศึกษา   
การคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ สร้างสรรค์ และ  เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่  
แก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00   (พิจารณาจาก 1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทีจ่ัด  
คะแนนO-NET ด้านการคิดของ สทศ. หรือ ไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดบัเนื้อหาสาระ  
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง) (5.4.9)    ความยากง่าย ความซับซ้อนและมกีาร  
17.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์  บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการ  
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  ของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวชิา  
 (Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี  อย่างเหมาะสม  (10.1)  
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ 4. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่   
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical  หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความ  
Thinking)ในการแก้ปัญหา(17.3) ถนัด ความสามารถ และความสนใจ  
 1) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของ  
 รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเนน้ของ  
เปา้หมายเชิงปริมาณ สถานศึกษา  (10.2)  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการ  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ 5.สนับสนุนให้ครจูัดจริง  
 กระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ ปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน  1) ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิน  
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล สถานการณจ์ริงหรือใกล้เคียงสถานการณ ์  
สมรรถนะ การอ่านคิดวเิคราะห์ และ จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสาระการ  
คุณลักษณะที่พงึประสงค ์ เรียนรู ้  
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูล 2) การมีผลงานที่แสดงการให้ผูเ้รียนอธิบาย  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทกุ  
ศักยภาพของผู้เรียน  กลุ่มสาระ ก.ค.59 – มี.ค.60 
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง 3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วน  
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ พัฒนาการทาง หนึ่งในการเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ ก.ย.59 – มี.ค.60 
สติปัญญา 6. นิเทศภายใน ก ากับ   
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุง  
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณา การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ (10.5)  
การในการจัดการเรียนรู ้ 1) แผนการนิเทศทีมุ่่งส่งเสริมการ  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการพัฒนาการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ระบุ  
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย ประเด็นจุดเนน้ รูปแบบปฏิทนิและทีมนิเทศ  
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปัญหา ที่ชัดเจน)  
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต 2) การด าเนนิการนเิทศติดตามการใช ้  
ด้วยความเสมอภาค หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์  
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 3) การประเมินสรปุผลและรายงานผลการ  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน นิเทศทุกภาคเรียน  
8.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ 4) การใช้ผลการนิเทศ การติดตาม  
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน ตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ  
พื้นฐาน มุ่งมัน่ในการท างาน ครูทุกกลุ่มสาระ  
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ  
รูปแบบวิธีแก้ปญัหา เรียนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง  (17.4)  
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา โครงการ  
หรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ 1.โครงการค่ายคณิตศาสตร ์  
11.ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1.กิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์สู่   O-NET    
12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมนิผล  
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงาน ทุกปลายเดือน 
13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ ตามแผน  
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานที่ยงัไม่ ปลายภาคเรียน 
14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด สมบูรณ ์  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ ปลายภาคเรียน 
15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มี 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
ค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
 คณิตศาสตร์   ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา  
16.ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถในการ 3.5 แบบประเมนิการเข้าร่วมในของ พ.ย.59 
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา   โครงการ  
มีค่า T-Score 40.00   (พิจารณาจากคะแนน  3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ธ.ค.59 
O-NET ด้านการคิดของ สทศ. หรือหน่วยงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
อ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง)  4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.-เม.ย.60 
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.60 
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อ เม.ย.60 
 (Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี  ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ   
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical    
Thinking)ในการแก้ปัญหา   
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90ก าหนดเป้าหมายคณุภาพ   
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการวัดและ   
ประเมินผล สมรรถนะ การอ่านคิดวเิคราะห ์   
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็   
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ   
จัดการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ่   
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ    
สติปัญญาพฒันาการทาง   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี ่   
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา   
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้   
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่   
หลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา    
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียน   
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจยัและพัฒนาการ   
จัดการเรยีนรูใ้นวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ85 มีคุณลักษณะอันพงึประสงค ์   
ของผู้เรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น   
พื้นฐาน มุ่งมัน่ในการท างาน   
9.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการน าเสนอ   
รูปแบบวิธีแก้ปญัหา   
10.ผู้เรียนร้อยละ 85มีความสามารถในการใช ้   
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ   
11.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการก าหนดเป้าหมาย    
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผล   
ประกอบ   
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต ่   
ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์   
13.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินสมรรถนะ   
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์   
14.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการอ่าน  คิด   
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์   
15.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบระดับชาติ    
(O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ   
เรียนรูก้ารงานและเทคโนโลย ี   
16.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ   
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์สงัเคราะห์    
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหามีค่า T-Score 40.00    
 (พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิดของ    
สทศ. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง)   
17.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์    
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์    
 (Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี    
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ   
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical    
Thinking)ในการแก้ปัญหา   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินสมรรถนะ   
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผูเ้รียน   
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(วัน/เดือน/ป)ี 
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน   
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียนทกุระดับชั้น   
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ   
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
10.แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม   
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม   
12.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ   
กิจกรรม   
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายแผนงานหน่วยงาน 
6.2.2.6 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้    กลุม่สาระคณติศาสตร์     
ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภทงบ 

บาท ส.ต. 
1. กิจกรรมเสริมศักยภาพทางคณติศาสตร ์ 1 9,500 - ด าเนินการ 
2. โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1 380,000 - พัฒนา 

      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สามแสนแปดหมื่นเกา้พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
389,500 -  

สรุปประเภทงบประมาณ 
   ด าเนนิการ   389,500   บาท      งบลงทนุ   -   บาท         งบพัฒนา   -   บาท 
 
 ลงชื่อ......................................................   
                (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย)          
                         ผู้เสนองาน       
   
    
        ผู้อนุมัติ 

         ลงชื่อ ....................................................................... 
           ( เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ)์ 
                                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.6.1 งาน/กิจกรรม  เสริมศกัยภาพทางคณิตศาสตร์            
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้  กลุม่งานสาระคณติศาสตร์     
ฝ่าย  วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 9,500 10,000 11,000 11,500 

รวม 9,500 10,000 11,000 11,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

-กระดาษ  ปากกาเคมี  ค่าถ่ายเอกสาร 9,500 10,000 11,000 11,500 
ค่าใช้สอย     
ค่าตอบแทน     
     

รวม 9,500 10,000 11,000 11,500 
 
 
           ลงชื่อ......................................................               
                              (นางบุญสม  ไพศาลพานิช)                                    
                                        ผู้เสนองาน                    
   
            ผู้อนุมัติ 
            ลงชื่อ .................................................... 
                       (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน             แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

  แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 

  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ             ค่ายคณติศาสตร์    
ลักษณะโครงการ             ประจ า       ต่อเน่ือง      ใหม่  
หน่วยงาน                          งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ             นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย 
ตอบสนอง             พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 2, 4,  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง  2.1.3 ข้อ 6,4.2 
ข้อ2-3, 4.3   ทางอ้อม 10.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17  ตัวบ่งชี้  17.1 , 17.3  เกณฑ์ท่ี – 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งสูม่าตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล        
เน้นความเปน็เลิศทางวิชาการ  คิดเปน็  ท าเปน็  แก้ปญัหาเป็น  บนพื้นฐานชีวิตที่พอเพยีง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   จึงได้จดัการเรยีนการสอนควบคู่กับ โครงการค่ายคณิตศาสตร์      
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสนิใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์(Scientific Thinking )  และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking)   รวมถึงมีทักษะความสามารถ   ในการคิดวเิคราะห์(Analytical 
Thinking) ในการแก้ปัญหา  
2.  วัตถุประสงค์   
     1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน  (2.1.3 ข้อ 6) 
     2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3) 
     3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  (4.3) 
     4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ 
         (Scientific Thinking )  และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)   รวมถึงมีทกัษะ  
         ความสามารถ   ในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปญัหา ( 17.3 )   
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   

ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  ทกุคน   
     3.2 เชิงคุณภาพ 
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   1.  ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน  (2.1.3 ข้อ 6) 
   2.  ผู้เรียนสามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแกป้ัญหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3) 
   3.  ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผลประกอบ  (4.3) 
    4.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ 
                   (Scientific Thinking )  และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)   รวมถึงมี 
                   ทักษะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแกป้ัญหา ( 17.3 )   
     3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
   1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการท างาน   
   2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
   3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมีเหตุผล    
                  ประกอบ 
   4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่าง         
                 วิทยาศาสตร์  (Scientific Thinking )  และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)    
                 รวมถึงมีทักษะ  ความสามารถใน  การคิดวเิคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปญัหา 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ มิ.ย.59 นางปานทพิย์        ใจเอ้ือย 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนนิงานตามโครงการ มิ.ย.59 นางสาววิลาสินี   สุดคนึง 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั  นางสาวบรรจง       หลาวเงิน 
2.1ติดต่อวิทยากร / สถานที่ / ยานพาหนะ ก.ค. 59  
2.2ประชาสัมพันธ ์ ก.ย. 59  
2.3จัดท าเอกสาร ก.ย. 59  
2.4ด าเนินการตามกจิกรรมที่วางไว้ พ.ย. 59  
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม พ.ย. 59  
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค. 59  

5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  8  –  11 พฤศจิกายน  2559 
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7. งบประมาณ   

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากผูเ้รียน 380,000 390,000 400,000 410,000 

รวม 380,000 390,000 400,000 410,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-อุปกรณ์ต่างๆ ตามฐาน 105,000 110,000 115,000 120,000 
ค่าใช้สอย     
-ค่าที่พัก 33,000 35,000 37,000 40,000 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 200,000 200,000 200,000 200,000 

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

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
     1.แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 
     2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมโครงการ 
     3.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงข้ึน 
    3.ผูเ้รียนมคีวามมุ่งม่ันในการท างาน 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
                      
                               ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้พิจารณาโครงการ              
                         
           ลงชื่อ......................................................                         ลงชื่อ ............................................                 
                              (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย)                                         ( นางบุษรา  ผุดผ่อง ) 
                                   
                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                         ลงชื่อ ........................................................ 
                                                    (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์  
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ล าดบัท่ี   2.7   แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นายปญัญา ปราบเสยีง 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 2,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 2.1,4.2,4.3,5.1-
5.4 ร่วม 2.4,6.3,8.3,10.1,10.2,10.4,10.5   ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 2.1.3(ข้อ2) 
ร่วม 8.3.1(ข้อ3) 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี 17 ตัวบ่งชี้หลักท่ี 17.3 , 17.4 ร่วม 17.1 
เกณฑ์ท่ี - 

วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง  1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.59 
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ และโครงการ  
ประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด   
วิเคราะห์ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ งานร่วม/โครงการ)  
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  2.1 ภาระงานประจ า  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  1. วิเคราะหห์ลักสูตรในกลุม่สาระ เม.ย.58 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่ 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ เม.ย.58 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สถานศึกษา  
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม เม.ย.58 
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สาระ  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ป ี ภาคเรียนละ 1ครั้ง 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2ครั้ง 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ  6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2ครั้ง 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ 7.วิจัยในชั้นเรียน ตลอดปีการศึกษา 
หลากหลาย 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน  
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6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 9.ประชุมกลุ่มสาระ ตามวาระที่ก าหนด 
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
คุณภาพชีวิต 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน สิ้นภาคเรียน 
ด้วยความเสมอภาค ของกลุ่มสาระ  
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ2ครั้ง 
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบและใช้ผลใน 13.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน ภาคเรียนละ2ครั้ง 
การปรับการสอน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึง สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน มุ่งมั่นใน 14.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช ้  
การท างาน(2.1.3ข้อ2) ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการ พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน  
น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา(4.2ข้อ1) 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช ้ ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ พัฒนาการ  
ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ ทางสติปัญญา  
(4.2ข้อ2) 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ ตลอดปีการศึกษา 
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมา  
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผล บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้  
ประกอบ(4.3) 17.วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้การ ตลอดปีการศึกษา 
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที ่  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์(5.1) หลากหลาย  
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ  
เกณฑ์(5.2) ชีวิตด้วยความเสมอภาค  
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน   19.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ตลอดปีการศึกษา 
คิดวิเคราะห์ และเขียนเปน็ไปตามเกณฑ ์ ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
(5.3) การสอน  
15.เพื่อผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี  ตลอดปีการศึกษา 
มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์    
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5.4.3)     21.สอนเสริมศักยภาพให้ผูเ้รียนมีผลการ  
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 ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score  
16.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน   22. กิจกรรมเสริมศักยภาพผูเ้รียนด้าน ตลอดปีการศึกษา 
การคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ สร้างสรรค์  วิทยาศาสตร์  
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00      23.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค.59 
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด   24.กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.    25.จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมปีระจ าห้อง ภาคเรียนละ1ครั้ง 
รับรอง) (5.4.9)    วิทยาศาสตร์  
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
(Creative Thinking)มีความคิดอย่าง  1.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  
วิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)และมี ตามหลักสูตร  (2.1)  
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  เกณฑ์ 2.1.3(ประเด็นการพิจารณา)  
Thinking)รวมถึงมีทกัษะความสามารถใน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนตาม  
การคิดวิเคราะห(์Analytical Thinking)ใน หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐานครบ  
การแก้ปัญหา(17.3) ทั้ง8  
18. ผู้เรียนมทีักษะความสามารถใน   1). ซื่อสัตย์สุจริต  
การศึกษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง 2.  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา  
(Independent Study)และม ี ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)  
ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ 1) ความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธ ี  
ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ(17.4) แก้ปัญหา  
 2) ความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการ  
เปา้หมายเชิงปริมาณ อ่ืนส าหรับการน าเสนอ  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3. ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์   
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 1).ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย  
วิทยาศาสตร์ทุกคน 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละ  
 กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์  (5.1)  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ  1).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน โรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรยีนรู้ในทกุ  
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ระดับชั้น  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่าน คดิวิเคราะห ์ 5. ผลการประเมนิสมรรถนะ  
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และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ์ (5.2)  
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคลและใช ้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 2) ความสามารถในการคดิ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 3) ความสามารถในการแกป้ัญหา  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง 4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต  
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ  5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
พัฒนาการทางสตปิัญญา 6.  ผลการประเมนิการอ่าน คิด  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวก วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)  
กับการน าบรบิทและภูมิปัญญาของ 1) ความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนในแต ่  
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ ละระดับชัน้  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ  2) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของ  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่  ผู้เรียนในแต่ละระดบัชัน้  
หลากหลาย  3) ความสามารถในการเขียนของผูเ้รียนใน  
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไข แต่ละระดับชัน้  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 7.  ผลการทดสอบระดบัชาต ิ  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค เป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)  
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้    1) ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6    
ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ม.3  ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-  
ปรับการสอน NET) มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ  
8.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อ  (เกณฑ์ 5.4.3)  
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร   2) ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6 ม.3  ม.6 มีผล  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน มุ่งมั่นใน การทดสอบความสามารถใน การคิดวเิคราะห์       
การท างาน สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9  )  
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการ  8.  ผู้เรียนมคีวามคิดริเริ่ม   
น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิด  
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช ้ อย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)และ  
ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  
11.ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  Thinking)รวมถึงมีทกัษะความสามารถใน  
คาดการณ์ตัดสนิใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผล การคิดวิเคราะห(์Analytical Thinking)ในการ  
ประกอบ แก้ปัญหา  (17.3)  
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12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละ 9.  ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ   
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์  ในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Independent  
13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ Study)และมีความสามารถในผลิตผลงาน  
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์ ด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคณุภาพ (17.4)  
14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด 2.3  ภาระงานร่วม  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ 1.  ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ ์  
15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  (2.4)  
(O-NET) มี ค่า T-Score 40.00 ในกลุ่ม   1) การตระหนักรู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อม  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้เรียนรู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห ์  
16.ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถ ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจาก การปฏิบัติและไม ่  
ในการคิดวเิคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์  ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ  
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00    พลังงานสิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ  
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ม ี ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม  
ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์และ  ความคิด  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้  
อย่างมี วิจารณญาณรวมถึงมีทกัษะ   1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน  
ความสามารถในการคดิวิเคราะหใ์นการ กับหมู่คณะ  (6.3)  
แก้ปัญหา  2) ความสามารถในการท างานโดยใช ้  
 กระบวนการกลุ่ม  
   3) การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค ์  
 และมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
   4) การเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ด ี  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  5) การมีมนุษยสัมพนัธ์สามารถประสานการ  
1.ครูผู้สอนร้อยละ90มีการก าหนด ท างานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ  
เป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทัง้ด้านความรู้  3.  ผู้บริหารสามารถบริหาร  
ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล จัดการการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่  
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิาร ( 8.3)  
คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรยีน  
2.ครูผู้สอนร้อยละ90วิเคราะห์ผู้เรียนเปน็ (ประถมศกึษา) และ/หรือการอ่านจับใจความ  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ (มัธยมศกึษา)  
จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ 4. หลักสูตรสถานศึกษา  
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้เรียน เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่  (10.1)  
3.ครูผู้สอนร้อยละ90ออกแบบและจัดการ  1). รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเตมิ  
เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง ที่จัดไว้ในหลักสตูรมีการจัดล าดบัเนื้อหาสาระ  
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา ความยากง่ายความซบัซ้อนและมีการบูรณา  
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลย ี การสภาพปัญหาและความต้องการของ  
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูม ิ ท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม  
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 5.  จัดรายวชิาเพิ่มเติมที ่  
จัดการเรยีนรู ้ หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความ  
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่  ถนัด ความสามารถ และความสนใจ  
มุ่งเนน้การพัฒนาการ เรียนรู้ของผูเ้รียน  1) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเนน้ของ  
6.ครูผู้สอนร้อยละ90 ให้ค าแนะน า  สถานศึกษา  (10.2)  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการ  2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการ  
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย2รายวิชา  
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและ 6. สนับสนุนให้ครูจดั  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน และ กระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัต ิ  

รับผิดชอบ ใช้ผลในการปรับการสอน จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  (10.4)  
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึง  1) ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิน  
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร สถานการณจ์ริงหรือใกล้เคียงสถานการณจ์ริง  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  อย่างน้อย1ครั้งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
9.ผู้เรียนร้อยละ85มีความสามารถในการ  2) การมีผลงานที่แสดงการให้ผูเ้รียนอธบิาย  
น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทกุ  
10.ผู้เรียนร้อยละ85มีความสามารถในการ กลุ่มสาระ  
ใช้ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรบัการน าเสนอ  3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ่ง  
11.ผู้เรียนร้อยละ85มีการก าหนด  ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ  
เป้าหมาย คาดการณ์ตดัสินใจแกป้ัญหา 7. นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม  
โดยมีเหตุผลประกอบ ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ  
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ สอนอย่างสม่ าเสมอ  (10.5)  
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   1)  แผนการนิเทศที่มุ่งสง่เสริมการพัฒนาการ  
13.ผู้เรียนร้อยละ90มีผลการประเมนิ จัดการเรยีนการสอน(ระบุประเดน็จุดเนน้  
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
สมรรถนะส าคัญตามเปน็ไปตามเกณฑ ์ รูปแบบปฏิทินและทีมนเิทศที่ชดัเจน)  
14.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมนิการ  2) การด าเนินการนเิทศตดิตามการใช ้  
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์  
เกณฑ ์  3) การประเมินสรปุผลและรายงานผลการ  
15.ผู้เรียนร้อยละ82มีผลการทดสอบ  นิเทศทุกภาคเรียน  
ระดับชาต(ิO- NET) มี ค่า T-Score 40.00   4) การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบ  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มาปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ของครูทกุกลุ่ม  
16.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการทดสอบ สาระ  
ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ 8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ  
สังเคราะห์สร้างสรรค์ และแกป้ัญหา  มีค่า  เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง  (17.1)  
 T-Score 40.00   (พิจารณาจากคะแนน    
O-NET ด้านการคิดของสทศ. หรือ 2.3  โครงการ  
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง) 1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ พ.ย.59 – ก.พ.60 
17.ผู้เรียนร้อยละ85มีความคิดริเริ่ม    
สร้างสรรค์มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์   
และความคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงม ี   
ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน   
การแก้ปัญหา 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนนิงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานที่ยงัไม่  
1.แบบประเมินสมรรถนะ สมบูรณ ์  
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์ 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ ปลายภาคเรียน 
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
 ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา  
 3.5 แบบประเมนิการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.60 
 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.60 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.60 
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.60 
 4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อ เม.ย.60 
 ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป เม.ย.60 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.2.7 แผนงานหน่วยงาน  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (สาระวิทยาศาสตร์) ฝ่าย  วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1 3,000 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 1 1,000 - ด าเนินการ 
3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้อง 1 60,000 - ลงทุน 
 วิทยาศาสตร์     

4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1 50,000 - ด าเนินการ 
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 
114,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 54,000 บาท    งบลงทนุ 60,000 บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
 
           ลงชื่อ....................................................   
                      (นายปญัญา   ปราบเสียง)  
                                 ผู้เสนองาน                                                    
 
                                                        
                                   ผู้อนุมัติ 

        ลงชื่อ......................................................... 
                     (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักด)์ 
                               ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.7.1  งาน/กิจกรรม   วันวิทยาศาสตร์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 3,000 3,200 3,400 3,600 
-อ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,200 3,400 3,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-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    พิเศษศกัดิ)์ 
                                    ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.2.2.7.2  งาน/กิจกรรม   สื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 1,000 1,300 1,600 1,900 
-อ่ืน ๆ     

รวม 1,000 1,300 1,600 1,900 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-แผ่น  ซีด ี 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....................................................   
                       (นางสาวเพลนิทิพย์   วชิรภูชัย)                                    
                                 ผู้เสนองาน                                                      
 
                                                       ผู้อนุมัติ 

                ลงชื่อ......................................................... 
                            (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ)์ 
                                        ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.2.2.7.3  งาน/กิจกรรม   จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  พัฒนาการเรียนการสอน    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
      1.  จากสถานศึกษา 60,000 67,000 70,000 73,000 
อ่ืน ๆ     

รวม 60,000 67,000 70,000 73,000 
 รายจ่าย      
ค่าวัสด ุ     
-สารเคม ี 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......................................................... 
                             (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                                        ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามงบประมาณ  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
               แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
               แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ/งาน  ค่ายวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ      ประจ า   ต่อเน่ือง   ใหม่  
หน่วยงาน                      ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี -  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง  -  ทางอ้อม -   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17  ตัวบ่งชี้  17.3 , 17.4  เกณฑ์ท่ี – 
1.หลักการและเหตุผล 

จากแผนยทุธศาสตร์โรงเรียนซางตาครู้สศกึษาปี 2557 – 2561     ก าหนดไว้ว่าโรงเรียน 
ซางตาครู้สศึกษามีการบริหารจัดการศกึษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล  โดดเด่นคุณธรรม 
จริยธรรม ฉลาดล้ าสุขภาวะ      มีทักษะชีวิตบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อตอบปัญหาและพัฒนา
ชีวิตความเปน็อยู่สู่มาตรฐานสากล   จะต้องเรยีนรูท้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมทั้งสง่เสริมและปลูกฝัง
ให้เยาวชนของชาติได้เรยีนรู้ร่วมกนัเปน็กลุ่มแลกเปลีย่นความคิดเหน็เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน     ส่งเสริม
ให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ดังนัน้ทางกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรจ์ึงได้จัดท าโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ 
(Scientific  Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกัษะ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical Thinking)ในการแก้ปญัหา  มีทกัษะความสามารถใน
การศึกษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมคีวามสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วย
ตนเองอย่างมีคณุภาพ 
2.วัตถุประสงค์  

1.ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific   
Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกัษะความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห(์Analytical Thinking)ในการแก้ปญัหา(17.3) 

2.ผู้เรียนมีทกัษะความสามารถในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมี           
 ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ(17.4) 
3.เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   
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ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 1,070 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ  

1.ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์    
   (Scientific  Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงม ี
   ทักษะความสามารถในการคิดวเิคราะห(์Analytical Thinking)ในการแก้ปญัหาอย่างม ี
   ประสิทธิภาพ 

2.ผู้เรียนมีทกัษะความสามารถในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมี           
  ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ 
     3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์   
(Scientific  Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกัษะ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical Thinking)ในการแก้ปญัหา  

2. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทักษะความสามารถในการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)
และมีความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเอง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.ประชุมและวางแผนการด าเนินงานตาม พ.ย.  59 นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 
โครงการ   
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ย. 59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.ติดต่อสถานที ่ พ.ย.  59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ขั้นด าเนนิการ   
1.ประชาสัมพันธ์ให้นกัเรียนทราบ ธ.ค.  59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.รับสมัครนักเรยีน ธ.ค.  59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.ด าเนินงานตามกิจกรรม ม.ค.  60 นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   

1.ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม ก.พ.  60 นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 

5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤศจกิายน  2559  –  กุมภาพันธ์ 2560 
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7. งบประมาณ   

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
1. แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 

              2. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมกอ่ให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking)ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์กับผูเ้รียน    
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………...…………………………………….…………………………...…………
……………………..............................................................................................................................  
 
     ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้พิจารณาโครงการ 
                          
       ลงชื่อ......................................................           ลงชื่อ..................................................                  
                           (นางอรวรรณ  เพ่งพิศ)                                                    (นางบุษรา  ผุดผ่อง) 
                      ผู้รับผิดชอบ                                                        
      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                      ลงชื่อ ....................................................... 
                                                                     (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์) 
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 10,000 10,500 11,030 11,590 
- จากผูเ้รียน 40,000 42,000 44,070 46,270 
รวม 50,000 52,500 55,100 57,860 
รายจ่าย     
ค่ากิจกรรม 10,000 10,500 11,000 11,550 
ค่าพาหนะ 30,000 31,500 33,100 34,760 
ค่าค่าย 10,000 10,500 11,000 11,550 

รวม 50,000 52,500 55,100 57,860 
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ล าดบัท่ี 2.8 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กลุม่สาระสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางเรณู     ไตรวิทยากร 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  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 หลกั  5.4.4 ,5.4.9   ร่วม – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17  ตัวบ่งชี้ท่ี,17.5     ร่วม 17.1   

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้าน  1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และ ก.ค. 59 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล  กิจกรรมของโครงการในแต่ละกิจกรรม  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์ และคณุลักษณะที ่    
พึงประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล งานร่วม/โครงการ)  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา 2.1 ภาระงานประจ า    
ศักยภาพของผู้เรียน  1. วิเคราะหห์ลักสูตรในกลุม่สาระ ภาคเรียนที่ 1,2 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง 2ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ ภาคเรียนที่ 1,2 
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการทาง สถานศึกษา  
สติปัญญา 3ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของ ตลอดปีการศึกษา 
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับ กลุ่มสาระ  
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณา 4จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี ตลอดปีการศึกษา 
การในการจัดการเรียนรู ้ 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ  6.ท าการนิเทศการสอน จบปีการศกึษา 
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 7.ท าการวิจัยผู้เรยีนเป็นรายบุคคล ตลอดปีการศึกษา 
6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน ตลอดปีการศึกษา 
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต 9.ประชุมกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ด้วยความเสมอภาค 10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน ตลอดปีการศึกษา 
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรูใ้น สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการปรบัการสอน  - กิจกรรมมารยาทไทย ตลอดปีการศึกษา 
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ  - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ ก.ค.59 
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน วัฒนธรรมประเพณ ี  
พื้นฐาน รักความเปน็ไทย(2.1.3ข้อ1)  -กิจกรรมเศรษฐศาสตรก์ับชีวิตประจ าวัน ตลอดปีการศึกษา 
9.เพื่อให้ผู้เรยีนยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 2.โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการ ตลอดปีการศึกษา 
ที่แตกต่าง(2.3) เรียนสู่ประชาคมอาเซียน  
10.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเปน็กลุ่มแลก   -กิจกรรมมัคคุเทศกน์้อย ตลอดปีการศึกษา 
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน(3.3) 2.2  ภาระงาน  
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ 1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ(์5.1) ตามหลักสูตร ( 2.1)  
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญั คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน  
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ(์5.2) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้  
13.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  ฐานครบทั้ง 8  ( เกณฑ์  2.1.3)  
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ( 5.3)   1.รักชาต ิศาสน ์กษัตรยิ ์  
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาต ิ 2. ยอมรับความคิดและ  
 (O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ วัฒนธรรมที่แตกต่าง  
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(5.3.4) 1. การแสดงความคิดเหน็อย่างสุภาพและ  
15.เพื่อให้ผู้เรียน  มีผลการทดสอบความสามารถ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย  
ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (5.4.9 )   ความเข้าใจ  
16.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี จิตสาธารณะมีส านึกใน 2. การแสดงมารยาทที่เหมาะสม  
การบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี ตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  
จิตส านึกในการส่งเสริมพทิักษ์และปกป้อง 3.การเห็นคณุค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ กัน  
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม(17.5)  4. การปรับตัวและร่วมกจิกรรมตามบรบิท  
 ทางวัฒนธรรมและสังคม  
 3.  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
เปา้หมายเชิงปริมาณ แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั (3.3)  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –    1. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ  
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(วัน/เดือน/ป)ี 
มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 1,070   คน ความส าเร็จของกลุ่ม  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ  2. การแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและ  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน  วิธีการเรียนรูใ้นกลุม่  
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล   3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในกลุ่ม  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์ และคณุลักษณะที ่ 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต ่  
พึงประสงค ์ ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ (5.1)      
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูล  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรยีนระดบั  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา โรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน  
ศักยภาพของผู้เรียน  ทุกระดับชั้น  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง 5.  ผลการประเมินสมรรถนะ  
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการทาง ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์(5.2)  
สติปัญญา  1. ความสามารถในการสื่อสาร  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกบั   2. ความสามารถในการคดิ  
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณา   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
การในการจัดการเรียนรู ้   4. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการพัฒนาการ    5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 6.   ผลการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห ์  
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปัญหา  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)  
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต    1. ความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน  
ด้วยความเสมอภาค ในแต่ละระดบัชัน้  
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน    2. ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์  
วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการปรบัการสอน ของผู้เรียนในแต่ละระดบัชัน้  
8.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ     3. ความสามารถในการเขียนของผูเ้รียน  
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน ในแต่ละระดบัชัน้  
พื้นฐาน รักความเปน็ไทย 7.  ผลการทดสอบระดับชาต ิ  
9.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นไปตามเกณฑ์  (5.4)  
10.ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลก     1. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3  ม.6 มี  
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน  ผลการทดสอบระดับชาติ (เกณฑ์ 5.4.4  )  
11.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละ (O-NET) มีค่า T-Score ๔๐.๐๐  
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
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(วัน/เดือน/ป)ี 
12.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ และวัฒนธรรม  
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์  2.   ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6  
13.การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ ม.3  ม.6  มีผลการทดสอบความสามารถ  
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค ์  
14.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาต ิ และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 4๐.๐๐    
 (O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ (พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิด  
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของ สทศ.หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.  
15.ผู้เรียน  มีผลการทดสอบความสามารถ รับรอง)  (เกณฑ์ 5.4.9   )  
ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์  8. ผู้เรียนเปน็ผู้ที่มี   
16.ผู้เรียนเปน็ผู้ที่มี จิตสาธารณะมีส านกึในการ จิตสาธารณะมีส านกึในการบริการสังคม   
บริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมจีิตส านกึ   
จิตส านึกในการส่งเสริมพทิักษ์และปกป้อง ในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้อง   
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ สิ่งแวดล้อม ตลอดจน มีความรู้ความเข้าใจ  
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เกี่ยวกบัวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม  
 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5) (17.5)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1.  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม  
1.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 มีการก าหนดเป้าหมาย  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)  
คุณภาพ ผู้เรียนทั้งด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ     1.การร่วมอนุรักษ ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห์  ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ ์  
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ ารุงรักษา  
2.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น สาธารณสมบัติด้วยความเต็มใจ เป็น  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ แบบอย่างที่ด ีสาธารณชนให้การยอมรับ  
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  และแนะน า ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค ์หรือ  
3.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู ้ ท ากิจกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 2. หลักสูตรสถานศึกษา  
พัฒนาการทางสตปิัญญา เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่ (10.1)  
4.ครูผผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี ่ 1. คณะกรรมการจัดท าหลักสตูร  
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา สถานศึกษาประกอบด้วยผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ ทุกฝ่าย(คณะคร ูผู้บริหาร กรรมการ   
5.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น  สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคณุวุฒ)ิ   
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(วัน/เดือน/ป)ี 
การพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ และหลักสูตรผ่านความเหน็ชอบจาก  
หลากหลาย คณะกรรมการสถานศึกษา  
6.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาม ี
 

คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง  
7.ครูผผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ หลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนองเป้าหมาย   
จัดการเรยีนรูใ้นวิชาที่ตนรับผดิชอบ และ วิสัยทัศนห์รือจุดเน้นของสถานศึกษา และม ี  
ใช้ผลในการปรับการสอน การก าหนดเวลาเรยีนเหมาะสมกบัระดับชั้น  
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 3. รายวิชาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติมที่จัด  
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน ไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดบัเนื้อหาสาระ   
พื้นฐาน รักความเปน็ไทย ความยากง่าย ความซับซ้อนและม ี  
9.ผู้เรียนร้อยละ85ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม การบูรณาการสภาพปัญหาและความ  
ที่แตกต่าง ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา  
10.ผู้เรียนร้อยละ85ได้เรียนรู้ร่วมกนัเปน็กลุ่มแลก  อย่างเหมาะสม  
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน 4. การติดตามการใชห้ลักสูตรทุกกลุ่มสาระ  
11.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต ่ การเรียนรู้และสรปุผลทุกภาคเรียน  
ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ 5. การทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาทุกป ี  
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมนิสมรรถนะ การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช ้  
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์ หลักสูตร ผลการวิจัยชัน้เรียนของครูหรือ  
13.ผู้เรียนร้อยละ85การประเมินการอ่าน  คิด ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์  3.   จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให ้  
14.ผู้เรียนร้อยละ82มีผลการทดสอบระดับชาต ิ ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความถนัด   
 (O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ ความสามารถ และความสนใจ (10.2)  
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   1. การมีรายวิชาเพิม่เติมหลากหลาย  
15.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการทดสอบความสามารถ เพียงพอให้ผู้เรยีนมีโอกาสเลือกเรียนตาม  
ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์  ความถนัดและความสนใจ  
16.ผู้เรียนร้อยละ85ผู้เรียนเป็นผูท้ี่มี จติสาธารณะม ี    2. รายวิชาเพิ่มเติมมเีนื้อหา/สาระการ  
ส านึกในการบริการสังคม มคีวามรับผิดชอบต่อ เรียนรูเ้หมาะสมตามโครงสร้างที่จดัให ้  
สังคมและมีจิตส านึกในการส่งเสริมพิทักษ์และ ผู้เรียนเรียน  
ปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ 3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เกี่ยวกบัวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เพิ่มเตมิได้ตามความต้องการ  
     4. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ  
 รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเนน้ของ  
 สถานศึกษา  
    5. การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณา-  
 การข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา  
 4.  สนับสนุนให้ครูจดักระบวน  
 การเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจน  
 จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  (10.4)  
    1. ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิน  
 สถานการณจ์ริงหรือใกล้เคียงสถานการณ ์  
 จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสาระการ  
 เรียนรู ้  
   2. การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียน  
 อธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของ  
 ตนเองทกุกลุ่มทุกกลุ่มสาระ  
   3. ผลงาน/โครงการทีใ่ช้การวิจัยเป็นส่วน  
 หนึ่งในการเรียนรู้อย่างน้อย 3  กลุ่มสาระ  
 5.   นิเทศภายใน ก ากับ   
 ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุง  
 การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ (10.5)  
  1. แผนการนเิทศที่มุ่งส่งเสริมการ  
 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ระบุ   
 ประเด็นจุดเนน้ รูปแบบ ปฏิทินและทีม  
 นิเทศทีช่ัดเจน)  
    2. การด าเนนิการนเิทศติดตามการใช ้  
 หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์  
     3. การประเมินสรปุผลและรายงานผล  
 การนิเทศทุกภาคเรียน  
   4. การใช้ผลการนิเทศ การติดตาม  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 ตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ  
 ครูทุกกลุ่มสาระ  
 6.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
 ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง (17.1)  
 2.4 โครงการ   
                   -  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
1.แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน   1. โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิดโลก  
2.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมของโครงการ การเรียนสูป่ระชาคมอาเซียน  
 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมนิผล  
 3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน สิ้นปีการศึกษา 
 3.2 แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ สิ้นปีการศึกษา 
 กิจกรรมของโครงการ  
 3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ สิ้นปีการศึกษา 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 รายงานผลการส่งงานของกลุ่มสาระฯ มี.ค. 60 
 4.2รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม  
 โครงการ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 

6.2.2.8  แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้    
กลุม่สาระสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม  ฝ่าย วชิาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภทงบ 

บาท ส.ต. 
1. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ 1 29,000 - ด าเนินการ 
 วัฒนธรรมประเพณ ี     
 -กิจกรรมแห่เทียนพรรษา     
 -กิจกรรมวันลอยกระทง     
 -กิจกรรมวันวันสงกรานต ์     
2. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 1 4,000 - ด าเนินการ 
3. โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิดโลกการเรียนสู ่ 1 30,000 - ด าเนินการ 
 ประชาคมอาเซียน     
     -กิจกรรมASEAN  RALLY DAY     
     -กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ     
     -กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(   หกหมื่นสามพันบาทถ้วน    ) 

 
63,000 -  

สรุปประเภทงบประมาณ  
  ด าเนนิการ  63,000   บาท      งบลงทุน   -   บาท         งบพัฒนา   -   บาท 
 
  ลงชื่อ......................................................      
               ( นางเรณู   ไตรวิทยากร )                                           
                           ผู้เสนองาน                  
                         
                                  ผู้อนุมัต ิ
      ลงชื่อ ...................................................... 
                (เซอรเ์รมอนด์          พิเศษศักดิ์ ) 
                                                                ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.2.8.1 งาน/กิจกรรม แห่เทียนพรรษา  
แผนงานตามมาตรฐาน  ท่ี 1 2345 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 22,000 24,000 26,000 28,000 

                                   รวม 22,000 24,000 26,000 28,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

  -ดอกไม้ ลวด  โอเอซิส เข็ม ด้าย 10,000 10,900 12,800 13,700 
ค่าใช้สอย     
ค่าตอบแทน     
 -ถวายปจัจัย 11,000 11,000 12,000 13,000 
ค่าพาหนะ     
 -ค่ารถ 1,000 1,100 1,200 1,300 
     

                                  รวม 22,000 24,000 26,000 28,000 
 
ลงชื่อ......................................................   
               (นางเรณู   ไตรวิทยากร )                                    
                         ผู้เสนองาน          
         
                                     ผูอ้นุมัติ 
                                       ลงชื่อ ............................................................ 
                                                 ( เซอร์เรมอนด์          พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.2.8.2  งาน/กิจกรรม วันลอยกระทง 
แผนงานตามมาตรฐาน  ท่ี 1 2345 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา    ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 5,000 5,500 6,000 6,500 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

อุปกรณ์ตกแตง่สถานที่/เวท ี 2,000 2,200 2,400 2,600 
ค่าใช้สอย     
 ค่ากระทง 500 550 600 650 
ค่าใบประกาศ 500 550 600 650 
ค่าโล ่ 2,000 2,200 2,400 2,600 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 
                        
     ลงชื่อ......................................................          
                   (นายวัลลภ  แร่จั่น    )  
                              ผู้เสนองาน     
 
                                     ผูอ้นุมัติ 
                                        ลงชื่อ ............................................................  
                                                      ( เซอร์เรมอนด์          พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.2.8.3 งาน/กิจกรรม  วันสงกรานต ์
แผนงานตามมาตรฐาน  ท่ี 1 2345 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา     ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 2,000 2,200 2,400 2,600 

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

อุปกรณ์ตกแตง่สถานที่/เวท ี 1,000 1,100 1,200 1,300 
ค่าใช้สอย     
 ค่าดอกไม้ 500 550 600 650 
 ค่าน้ าหอม 500 550 600 650 

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
 
     ลงชื่อ......................................................          
                   (นางสาวกรกช  กจิบ ารุง )                                               
                              ผู้เสนองาน                     
   
   ผูอ้นุมัติ 
                            ลงชื่อ .................. .......................................... 
                                    ( เซอร์เรมอนด์          พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.2.8.4 งาน/กิจกรรม      ประกวดมารยาทไทย     
แผนงานตามมาตรฐาน  ท่ี 1 2345 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา    ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
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 
ค่าวัสด ุ     
  - กระดาษ 1,000 1,100 1,200 1,300 
  -ใบเกียรตบิัตร 1,000 1,100 1,200 1,300 
ค่าใช้สอย     
 -  ตกแต่งสถานที ่ 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                       
   
   ผูอ้นุมัติ 
                       ลงชื่อ ...................................................... 
                              ( เซอร์เรมอนด์      พิเศษศักดิ์ ) 
                                                                     ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน          แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                                         แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
            แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 

แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ          ซางตาครู้สศึกษาเปดิโลกการเรียนสูป่ระชาคมอาเซียน    
ลักษณะโครงการ           ประจ า    ต่อเน่ือง   ใหม่  
หน่วยงาน                         งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ           นางบุษรา    ผุดผ่อง 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี  3    ยุทธศาสตร์ข้อ   4    กลยุทธ์ท่ี  4.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี  4,5,6  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง  4.4,5.1,6.1 
ข้อ- ทางอ้อม - ข้อ -  เกณฑ์ท่ี ทางตรง 5.4.4ทางอ้อม 5.4.9 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 17  ตัวบ่งชี ้17.1 เกณฑ์ท่ี   - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกนัเปน็ประชาคมอาเซยีน เป็นการสร้าง
สังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่รว่มกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกนั โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกนัระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 
และความมั่นคงทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกจิ การพัฒนาทางสังคม และ
วัฒนธรรม การกินดีอยูด่ ี     บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนเีซยี มาเลเซีย ฟลิิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา 
         กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดโครงการซางตาครู้ส
ศึกษาเปิดโลกการเรียนสูป่ระชาคมอาเซียนขึ้น   ” โดยมีเปา้หมายให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึน้ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ  เพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะในการคิดอย่างเปน็ระบบ  คิดสร้างสรรค์ผลงาน   
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์  รู้จกัการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์  และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และใน
การแก้ปัญหา   มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรูด้้วยตนเอง และมีความสามารถใน 
 ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ เป็นผูท้ีม่ีจิตสาธารณะ  มีส านกึในการบริการสังคม  มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  และมจีิตส านึกในการส่งเสริม  พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับวิถชีีวิต  ศิลปวัฒนธรรม 
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2.วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทกัษะในการคิดอย่างเปน็ระบบ  มทีักษะในการคดิสร้างสรรค์ผลงาน  (4.4) 
 2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์    (5.1) 
 3. เพื่อให้ผู้เรยีนได้รู้จกัการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ(6.1) 
      4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง(17.1) 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  มีความคิดอยา่งวิทยาศาสตร์  และมีความคิดอย่างมี                 
วิจารณญาณ รวมถึงมีทกัษะความสามารถในการคดิวิเคราะห์และในการแก้ปัญหา ( 17.3) 
       6.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถใน 
 ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ (17.4) 

7.  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ทีม่ีจิตสาธารณะ  มีส านึกในการบรกิารสังคม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 และมีจิตส านึกในการส่งเสริม  พิทกัษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ 
 เกี่ยวกบัวิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม(17.5) 
3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
  ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,070  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1.  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเปน็ระบบ  มีความคดิสร้างสรรค์  รู้จักตัดสนิใจอย่างมี 
                       เหตุผล  
       2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์   
                   3.  ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
            4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 
            5.  ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  และมีความคิดอย่างม ี
                        วิจารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ในการแก้ปญัหา 
                   6.  ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถใน    
                        ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมคีุณภาพ  
                   7.  ผู้เรียนเป็นผู้ทีม่ีจิตสาธารณะ  มีส านึกในการบริการสังคม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
                        และมีจิตส านึกในการส่งเสริม  พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความ 
                        เข้าใจเกี่ยวกบัวิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  
 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
       1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการคดิอย่างเปน็ระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จัก ตัดสนิใจ 
                        อย่างมีเหตุผล  
       2.  ผู้เรียนร้อยละ 85ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน   
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       3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็ 
                  4.  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 
            5.  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  และมี  
                       ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมทีักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
                  6.  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีทักษะความสามารถในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง และมี 
                       ความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ  
                  7.  ผู้เรียนร้อยละ  85  เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ  มีส านึกในการบริการสังคม  มีความรับผดิชอบ 
                       ต่อสังคม และมีจิตส านึกในการส่งเสริม  พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ 
                       ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถชีีวิต  ศิลปวัฒนธรรม 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม ASEAN  Rally  Day     นางบุษรา    ผุดผ่อง 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมวางแผน ก.ค. 59 คุณครูในกลุ่มสาระสังคม 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ศึกษาศาสนาและ 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั  วัฒนธรรม 
2.1 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร ส.ค. 59  
2.2 ก าหนดวนัเวลาและสถานที ่   
2.3 ด าเนนิกิจกรรมแบ่งปนัความรู้เปิดโลกการเรียนสูป่ระชาคม    
อาเซียน      
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 ติดตามและประเมินผลตาม  โครงการ ส.ค. 59  
3.2 แบบประเมิน ส.ค. 59  
2.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  นางสาวนวลจันทร์  สีดอกบวบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนนิงาน ก.ค. 59  
1.2  ประชาสัมพันธ์   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 รับสมัครมัคคุเทศก์น้อย ก.ค. 59  
2.2 ติดต่อวิทยากรผู้เชีย่วชาญ   
2.3 จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย   
2.4  ศึกษาแหล่งท่องเทีย่วในท้องถิน่   
2.5.  ฝึกภาคปฏิบัติโดยพาเพื่อนทัศนศึกษา   
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3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม ก.พ. 60  
3.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซ่ียน  นางทิพรดา  อัทธนยี ์
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนนิงาน พ.ค. 59  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 คัดเลือกบทความ/เรื่องราว/ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัประเทศ ก.ค. 59  
       ในกลุ่มอาเซี่ยน   
2.2 จัดท าบอร์ดความรู้สู่อาเซี่ยน   
2.3จัดน าเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศในกลุ่มอาเซีย่น   
     ผ่านเสียงตามสาย   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม ก.พ. 60  
5.  สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 กรกฎาคม  2559 –  15  กุมภาพันธ์  2560 
7.  งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

1.กิจกรรม  ASEAN  Rally  Day       
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 24,000 25,200 26,500 27,800 
- อ่ืนๆ     

รวม 24,000 25,200 26,500 27,800 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
 -อุปกรณ์ตามฐาน 15,000 15,700 16,500 17,300 
ค่าใช้สอย     
 -ตกแต่งสถานที่/มุมความรู้ 5,000 5,500 5,800 6,100 

ค่าตอบแทน     
 -ค่าวิทยากร 3,000 4,000 4,200 4,400 

รวม 24,000 25,200 26,500 27,800 

2.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย     
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.  แบบประเมินโครงการ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน 
4. แบบทดสอบของผู้เรียน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกบัประเทศต่าง ๆ ในอาเซยีน 

   
 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 4,000 4,200 4,400 4,600 
-อ่ืนๆ     

รวม 4,000 4,300 4,600 4,900 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
  -ค่ากระดาษ/เอกสาร 1,000 1,100 1,200 1,300 

ค่าใช้สอย     
ค่าตอบแทน     
 -ค่าวิทยากร 2,000 2,100 2,200 2,300 
ค่าพาหนะ     

 -ค่าพาหนะ 1,000 1,100 1,200 1,300 
รวม 4,000 4,300 4,600 4,900 

3.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซ่ียน     
รายรับ     
- จากสถานศึกษา 2,000 2,200 2,400 2,600 
-อ่ืนๆ     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
  -ค่ากระดาษ/เอกสาร 500 600 700 800 
 -อุปกรณจ์ัดบอร์ด 1,500 1,600 1,700 1,800 

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
รวมท้ังสิ้น 30,000 31,700 33,500 35,300 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

                       ผู้พิจารณาโครงการ  
             ……………………………………   
                        (นางบุษรา  ผุดผ่อง) 

                                                      
                                                 (เซอร์เรมอนด์       พิเศษศักดิ)์ 
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ล าดบัท่ี 2.9 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศึกษา 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นายบญัชา   ไตรรส 
ตอบสนอง                  พันธกิจท่ี   6    ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 8 กลยุทธท่ี์ 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี 1 , 2 ,3, 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 
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, 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17  ตัวบ่งชี้    17.1   เกณฑ์ท่ี    - 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน   
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง  1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และกิจกรรม เม.ย.59 
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  ของโครงการในแต่ละกจิกรรม  
ประเมินผล สมรรถนะการอ่านคดิ   
วิเคราะห์ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/โครงการ)  
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ 2.1 ภารงนประจ า เม.ย.59 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ เม.ย.59 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของสถานศึกษา  เม.ย.59 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่ 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 6.ท าการนิเทศการสอน  ในปีการศกึษา 
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 7.ท าการวิจัยผู้เรยีนเป็นรายบุคคล ในปีการศกึษา 
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน ตามเวลาปฏิทิน 
จัดการเรยีนรู ้ 9.ประชุมกลุ่มสาระ แต่ละเดือน 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ  10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที ่ 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ  
หลากหลาย กลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค มิ.ย.59 
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 13.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล   
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
การปรับการสอน 14.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช้ข้อมูล  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมนี้ าหนกั ส่วนสูง และม ี ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา  
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ศักยภาพของผู้เรียน  
(1.2) 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึง แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง  
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตรแกน  สติปัญญา  
กลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ  
รักความเปน็ไทย(2.1.3ข้อ3) น าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิน่มาบูรณา  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ การในการจัดการเรียนรู ้  
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 17.วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการ  
(5.1) เรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย  
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต  
(5.2) ด้วยความเสมอภาค  
12.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน  คิด 19.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
(5. 3) การสอน  
 20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ ์  
 ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์  (17.1)  
 21.สอนเสริมศกัยภาพให้ผูเ้รียน  
 ทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห ์  
เปา้หมายเชิงปริมาณ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปญัหา  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  22.ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมทีักษะในการท างาน     
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสุขศกึษาและ และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
พลศึกษาทกุคน 23.จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ระบใุนแผนการสอน/  
 หน่วยการเรียนรู้สะท้อนว่าผู้เรยีนสามารถบรรลุ  
 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้   
 24.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ก.ค.59 – มี.ค.60 
 25.กิจกรรมชั่งน้ าหนกั วัดส่วนสูง และออกก าลังกาย  
 2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช.  
       - ทุกปลายเดือน 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.3 ภาระงานร่วม ปลายภาคเรียน 
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้ง       - ปลายภาคเรียน 
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ   สิ้นปีการศึกษา 
ประเมินผล สมรรถนะการอ่านคดิ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมนิผล  
วิเคราะห์ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตามแผน  
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช ้ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานที่ยงัไม่สมบูรณ ์ พ.ย.59 
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ ธ.ค.59 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ มี.ค.-เม.ย.60 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา เม.ย.60 
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 3.5 แบบประเมนิการเข้าร่วมในของโครงการ เม.ย.60 
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  
เรียนรู ้ 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ  4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อปรับปรุง  
พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที ่ และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
หลากหลาย   
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไข   
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ   
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
การปรับการสอน   
8.ให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และม ี   
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   
9.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์   
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ    
ศึกษาข้ันพืน้ฐานรกัความเป็นไทย   
   
10.ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนแต ่   
ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ(์5.1)   
11.ให้ผู้เรียนมีผลการประเมนิสมรรถนะ   
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์   
   
12.ให้ผลการประเมนิการอ่าน  คิด   
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ก าหนดเป้าหมาย    
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน ความรู้ ทักษะ    
กระบวนการ วัดและ ประเมินผล    
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์ และ   
คุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.ครูผู้สอนร้อยละ 80 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น   
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน    
การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ   
ผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ออกแบบและ   
จัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนองความแตกต่าง   
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง   
สติปัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อและ   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า   
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิน่มา   
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   
5.ครูผู้สอนร้อยละ 80 วัดและประเมินผล    
ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน   
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ให้ค าแนะน า    
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรยีน   
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย   
ความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ศึกษา วิจัยและ   
สติปัญญาพฒันาการจดัการเรยีนรู้ในวิชา   
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ   
การสอน   
8.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ให้ผู้เรียนมนี้ าหนกั    
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม   
เกณฑ์มาตรฐาน   
9.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึง   
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตร    
แกนกลางการ ศกึษาขั้นพืน้ฐานรักความ   
เป็นไทย   
10.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ   
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์   
   
11.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน   
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม   
เกณฑ ์   
12.ผู้เรียนร้อยละ 80มีผลการประเมินการ   
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม   
เกณฑ ์   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินสมรรถนะ   
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ ์   
ผู้เรียน   
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน   
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ   
สถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียนทกุ   
ระดับชั้น   
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ          
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ   
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
10.แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม   
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละ   
กิจกรรม   
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน   
แต่ละกิจกรรม   
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.2.9 แผนงานหน่วยงาน  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศึกษา  
ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม จ านวนเงิน ประเภท

งบประมาณ มาตรฐาน บาท ส.ต. 
1. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ชั่งน้ าหนกั-วัดส่วนสงู 1    

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน     
 -กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  5,000 - ด าเนินการ 
 -กิจกรรมชั่งน้ าหนกั – วัดส่วนสูง และการออกก าลังกาย  3,000 - ด าเนินการ 
 รวมประมาณการใช้จ่าย 

(แปดพันบาทถ้วน) 
 8,000 -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
ด าเนินการ 8,000 บาท       งบลงทุน..................บาท      งบพัฒนา..................บาท  
 
 
           ลงชื่อ......................................................       
                         (นายบัญชา    ไตรรส)                                          
                                 ผู้เสนองาน                                                
                                    
                                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
                (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                           ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.9.1  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศึกษา   
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 5,000 5,600 6,100 6,500 
-อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,600 6,100 6,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร 500 600 650 700 
-ค่ากระดาษ 500 600 650 700 
-ค่าหมึกพมิพ ์ 200 300 350 400 
ค่าใช้จ่าย     
-ค่าอุปกรณท์ดสอบ 3,500 3,800 4100 4,300 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 300 300 350 400 

รวม 5,000 5,600 6,100 6,500 
 
             
     ลงชื่อ...............................................    
                      (นายบญัชา   ไตรรส)                                       
                               ผู้เสนองาน          
     
                                         ผูอ้นุมัติ 
                                             ลงชื่อ ....................................................  
                (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.9.2  งาน/กิจกรรม     ชั่งน้ าหนัก วัดสว่นสูง 
ผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศึกษา      
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 3,000 3,300 3,600 4,100 
-อ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,300 3,600 4,100 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่ากระดาษ 300 350 400 500 
-ค่าเครื่องชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสงู 2,000 2,100 2,200 2,300 
-ค่าหมึกพมิพ ์ 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..........................................................   
       (นายบญัชา   ไตรรส)             
                                 ผู้เสนองาน                                            
 
                                      ผู้อนุมัติ 
                                                     ลงชื่อ......................................................... 
                                                                     (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 
                                                                                   ผูอ้ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 2.10 แผนงานหน่วยงาน   งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลุม่สาระศิลปะ 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นายฐากล  วัฒนากลู 
ตอบสนอง                  พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาEDBA มาตรฐานท่ี  1, 2 , 5 , 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 1.4 ,1.6 
2.1.3ข้อ8 ,4.4 เกณฑ์10.3.3,10.3.4  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ เกณฑ์ท่ี8.3.1 ข้อ.3 10.1 ข้อ 3 ,10.2ม10.4 ข้อท่ี2-4 ,10.5, 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ร่วม  17.1      

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน   
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง ด้าน 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และ มิ.ย. 59 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล กิจกรรมของ  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์และคณุลักษณะ โครงการในแต่ละกิจกรรม  
ที่พึงประสงค ์   
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม/  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 2.1ภารงานประจ า  
ศักยภาพของผู้เรียน 1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน   
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล   
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการ สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
ทางสติปัญญา คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับ 2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูล ตลอดปีการศึกษา 

การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่น ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา  

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ ศักยภาพของผู้เรียน  

5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ 3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง ตลอดปีการศึกษา 

เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ พัฒนาการ  
6.เพื่อให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ทางสติปัญญา  
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต 4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกบั ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ด้วยความเสมอภาค การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมา   
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้  
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน 5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการพัฒนาการ  ตลอดปีการศึกษา 

การปรับการสอน เรียนรู้ ของผู้เรยีน ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย  

8.เพื่อให้เห็นคณุค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า 6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปัญหา ตลอดปีการศึกษา 

แสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4) ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ   
9.เพื่อสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ชีวิตด้วยความเสมอภาค  
ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ตลอดปีการศึกษา 
ตามจินตนาการ(1.6) ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ การสอน  
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น 8.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม   
พื้นฐานครบทั้ง ๘ ( 2.1.3 ข้อ8) สาระเป็นไปตามเกณฑ์      
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม และสร้างสรรค ์ 9.ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมทีักษะในการท างาน     
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4) รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
12.เพื่อส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต  
(10.3.3) 2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช.  
13.เพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ(10.3.4)       -  
เป้าหมายเชงิปริมาณ 2.3 ภาระงานร่วม  
1.ครูจ านวน  66 คน        -  
2.นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม  
 1. โครงการค่ายศิลปะ  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน 3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน  
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล 3.2 แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์และคณุลักษณะ ของโครงการ สิ้นปีการศึกษา 
ที่พึงประสงค ์ 3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ สิ้นปีการศึกษา 
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูล  สิ้นปีการศึกษา 
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา มี.ค.-เม.ย.60 
ศักยภาพของผู้เรียน 4.1 สรุปผลการด าเนินงาน  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง 4.2 จัดท ารายงานผล  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการ 4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อ  
ทางสติปัญญา ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกบั  เม.ย.60 
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่น  เม.ย.60 
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ พัฒนาการ   
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย   
6.ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไขปญัหา   
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต   
ด้วยความเสมอภาค   
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ   
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ให้เหน็คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า   
แสดงออกอย่างเหมาะสม   
9.สร้างผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ    
ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ   
ตามจินตนาการ   
10.ให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น   
พื้นฐานครบทั้ง ๘    
11.ให้ผู้เรียนมคีวามคิดริเริ่ม และสร้างสรรค ์   
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ    
12.ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม   
13.การพัฒนาสุนทรียภาพ   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ   
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ วัดและ    
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห์และ   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

คุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น   
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ   
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู ้   
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ   
พัฒนาการทางสตปิัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี ่   
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา   
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น   
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่   
หลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้ค าแนะน าค าปรึกษา    
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียน   
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ   
จัดการเรยีนรูใ้นวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ให้เห็นคณุค่าในตนเอง มี   
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   
9.ร้อยละ 90 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม    
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ   
ตามจินตนาการ   
10.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น   
พื้นฐานครบทั้ง ๘    
11.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่ม และ   
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ    
12.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ส่งเสริมสนับสนุน   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ศิลปะและวัฒนธรรม   
13.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาสุนทรยีภาพ   
   
เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล   
1.แบบประเมินผลงาน/ชิน้งาน   
2. แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตัิกิจกรรม   
3.แบบรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระ   
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม   
5.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์   
ทางการเรียนทกุกลุ่มสาระและ   
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
6.แบบประเมินผลโครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.2.10 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุ่มสาระศิลปะ  ฝ่ายวิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภทงบ 

บาท ส.ต. 
1. โครงการค่ายศิลปะ 1 5,000 - ด าเนินการ 

      
รวมประมาณค่าใช้จา่ย 

( ห้าพันบาทถ้วน ) 
 

5,000 -  

สรุปประเภทงบประมาณ  
  ด าเนนิการ     5,000    บาท      งบลงทุน   -   บาท         งบพัฒนา   -   บาท 
 
          ลงชื่อ   .....................................................        
                            ( นายฐากร   วัฒนากูล )                                        
                                        ผู้เสนองาน           
 
                                     ผูอ้นุมัติ 
       ลงชื่อ ................................................. 
                                ( เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์ ) 
                                                                ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามงบประมาณ   แผนงานคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานการจัดการศึกษา  
                   แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                   แผนงานจิตตาภิบาล(จิตตาภบิาล) 

 แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ     ค่ายศิลปะ  
ลักษณะโครงการ              ประจ า   ต่อเน่ือง    ใหม่  
แผนงานหน่วยงาน                        งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว 
ตอบสนอง                                     พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยทุธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้   ทางตรง 1.6 ทางอ้อม - 
การศกึษาตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -  ตัวบ่งชี ้-  เกณฑ์ท่ี  - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 .หลักการและเหตุผล 
                 ปัจจุบันการจดัการศึกษาจ าเป็นต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้และคณุธรรมด้วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามความเหมาะสมให้ผูเ้รียนมีความรู้เกีย่วกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาภูมิปัญญาไทย
และการประยุกตใ์ชป้ัญญาในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนเป็นคนเก่งเต็มตามศกัยภาพและเพื่อ
เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความตระหนักในความเป็นไทยและการด าเนนิชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงรวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรยีนมีสุขนิสยั สุขภาพกายจิตที่ดี มีความรู้ทางด้านวชิาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬาตามศักยภาพตนเองที่เนน้ภูมิปัญญาไทยความเป็นไทยให้กับผูเ้รียนซึ่งตรงกับนโยบายของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไปทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงจัดโครงการค่าย
ศิลปะข้ึน  เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทศันศิลป์ ดนตร-ี นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชนได ้
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อ 
สาธารณะชนได้   (1.6 )                
3.  เป้าหมาย            

3.1 เชิงปริมาณ      
           -  นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.3 ร้อยละ80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีทกัษะและความสามารถ
ทางด้านศิลปะ( ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ ) 
              3.2 เชิงคุณภาพ 
        - ส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทศันศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อ 
สาธารณะชนได้                 
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            3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  -นักเรียนร้อยละ  80  ผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทศันศิลป์ ดนตร-ี นาฎศิลป์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้                 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
4.1  กิจกรรมสนุกบรรเลง เพลงดนตรี 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ ก.ย. 59 ม. ฐากร วัฒนากูล 

1.1 ประชุมวางแผน   
1.2 ประชาสัมพันธ ์    
2. ขั้นด าเนินการ/ กิจกรรมที่จัด ต.ค. 59  
2.1 ประชาสัมพันธ ์   

2.2 เปิดรับสมัคร   
2.3 ประชุมนักเรยีนทีเ่ข้าร่วมค่าย   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล ต.ค. 59  
3.1 จัดท าแบบประเมิน   
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ   
3.3 สรุปและประเมินผล   
4.2 กิจกรรมลลีานาฏ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ ก.ย. 59 นางสาวนารี     นักปี่  
1.1 ประชุมวางแผน   นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว 

1.2 ประชาสัมพันธ ์   

1.3เปิดรับสมัคร   

2. ขั้นด าเนินการ/ กิจกรรมที่จัด ต.ค. 59  

2.1 แบ่งกลุ่มตามกิจกรรม   
2.2 จัดการแสดงนาฏศิลป์/เรียนรู้เรื่องเครื่อง   

แต่งกายประเภทต่างๆ   

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล ต.ค. 59  
3.1 จากกิจกรรมการปฏิบตัิของนักเรียน     
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ   
 
 
 



122 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559       ฝ่ายวิชาการ                                                                      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

4.3  กิจกรรมวาด   ปั้น   เพ้นท์ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ         ก.ย. 59 นางประทุมทิพย์ ศรเีผด็จ 
1.1ประชุมวางแผน   ม. นิวัตร    ค ามี 
1.2ประชาสัมพันธ ์   

1.3ส ารวจความถนัดของน.รและ   

ความสามารถในเชิงสร้างสรรคท์างด้านศิลปะ   

2. ขั้นด าเนินการ/ กิจกรรมที่จัด ต.ค. 59  
2.1 คัดเลือกนักเรยีนที่มีความสามารถด้าน   
วาด/ปั้น / เพ้นท์ระดับชั้น ป.1 - มัธยม   
2.2 แบ่งกลุ่มตามแผนงานทีก่ าหนด   
2.3 กิจกรรม วาด ปั้น เพน้ท ์   
2.4 แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมตามประเภทของงาน   
2.5 จัดการสาธิต วาด ปั้น เพ้นท ์   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล ต.ค. 59  
3.1จัดกิจกรรมสาธิตผลงาน วาด ปั้นเพ้นท ์   
ของน.ร   
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ     
 
5.  สถานท่ีด าเนินงาน 
 - โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา  
6.  ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2559 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.9.1  งาน/กิจกรรม   สนุกบรรเลง  เพลงดนตรี 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุม่สาระศิลปะ   
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 2,000 2,200 2,400 2,600 

-อ่ืน ๆ     
รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 

รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร/โน๊ตเพลง 500 600 700 800 
-ค่าอุปกรณก์ารแสดง 1,500 1,600 1,700 1,800 
ค่าใช้จ่าย     
-     
     
ค่าพาหนะ     
-     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
 
             
     ลงชื่อ...............................................    
                 (นายฐากร  วัฒนากูล )                                       
                         ผู้เสนองาน          
     
                                         ผูอ้นุมัติ 
                                             ลงชื่อ ....................................................  
                (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.9.1  งาน/กิจกรรม   ลลีานาฏศลิป ์
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุม่สาระศิลปะ   
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 2,000 2,200 2,400 2,600 

-อ่ืน ๆ     
รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 

รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-VCD เพลง/การแสดงนาฏศิลป ์ 500 550 600 650 
-ค่าเครื่องประดับ/ชุดการแสดง 1,000 1,100 1,200 1,300 
-เครื่องส าอางค ์ 500 550 600 650 
ค่าใช้จ่าย     
     
ค่าพาหนะ     
-     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
 
             
     ลงชื่อ...............................................    
            (นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว )                                       
                        ผู้เสนองาน          
     
                                         ผูอ้นุมัติ 
                                             ลงชื่อ ....................................................  
                (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.9.1  งาน/กิจกรรม   วาด ปั้น เพ้นท์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุม่สาระศิลปะ   
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 1,000 1,200 1,400 1,600 

-อ่ืน ๆ     
รวม 1,000 1,200 1,400 1,600 

รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่าจัดท าเอกสาร 500 600 700 800 
-ค่าอุปกรณ์ฝกึซ้อม 500 600 700 800 
     
ค่าใช้จ่าย     
     
ค่าพาหนะ     
-     

รวม 1,000 1,200 1,400 1,600 
 
             
     ลงชื่อ...............................................    
            (นางประทุมทิพย์  ศรีเผดจ็ )                                       
                        ผู้เสนองาน          
     
                                         ผูอ้นุมัติ 
                                             ลงชื่อ ....................................................  
                (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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8.  เคร่ืองมือการติดตาม และประเมินผล 
 -  แบบการประเมินการสังเกตการเข้าร่วมกจิกรรม 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบประเมินโครงการ 
9.  ผลท่ีคาดหวังจะได้รับ 
           1.นักเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ80มีความรู้ ความสามารถทางด้านทศันศิลป์ ดนตร-ี นาฎศิลป์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้    
          2.ร้อยละ80ของผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหลง่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในรูปแบบศิลปะวัฒนธรรม  
          3.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ80 เกิดจิตสาธารณะต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………       
            
                 ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้พิจารณาโครงการ 
 
        ............................................                                      …………………………… 
          ( นายฐากร   วัฒนากูล  )                                                  ( นางบษุรา  ผุดผ่อง ) 
                    ผู้รับผิดชอบ                                                         
 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                 ลงชื่อ ...................................................... 
                                              ( เซอร์เรมอนด์          พิเศษศักดิ์ ) 
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ล าดบัท่ี  2.11   แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางธนพรรณ   มงคลสกลุฤทธิ ์
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 1     ยุทธศาสตร์ท่ี 1       กลยุทธ์ท่ี 1.1,1.3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  EDBA มาตรฐานท่ี 2,3,6,8,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 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 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 17     ตัวบ่งชี ้17.1  

วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง  1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กจิกรรม  เม.ย.59 
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  และโครงการ  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห ์   
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ   
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้   
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่   
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ร่วม/โครงการ)  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 2.1 ภาระงานประจ า  (เรียงใบงาน 4,3)  
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ  
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ  2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ สถานศึกษา  
หลากหลาย 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม  
6.เพื่อให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข สาระ  
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ป ี  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 6.ท าการนิเทศการสอน  
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน 7.ท าการวิจัยผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  
การปรับการสอน 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 9.ประชุมกลุ่มสาระ  
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ  
การศึกษาข้ันพืน้ฐานครบทัง้ 8 (เกณฑ์  11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ  
2.1.3ข้อ5) กลุ่มสาระ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์(5.1) 13.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
เกณฑ์(5.2) คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
11.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน  คิด 14.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช้ข้อมูล  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3) ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
12.เพื่อวางแผนการท างานและด าเนินการ ศักยภาพของผู้เรียน  
จนส าเรจ็(6.1) 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ  
13.เพื่อการท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง  
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สติปัญญา  
(6.2) 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ  
14.เพื่อท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้(6.3) น าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิน่มาบูรณา  
15.เพื่อให้มีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริต การในการจัดการเรียนรู ้  
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 17.วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการ  
(6.4) เรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลายเรียนรู ้  
 ของผู้เรียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลายเรียนรู้ของ  
 ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ด้วยความเสมอภาค  
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ 19.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้น  
เทคโนโลยีทุกคน วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ  
 สอน  
 20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ ์  
 ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์  
 21.กิจกรรมงานสู่อาชีพ  
 22.กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางคอมพิวเตอร ์  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ(์ใบงานที่ 2)  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้ง  1. จัดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม  
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  หลักสูตร(2.1)  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห ์ 2.จัดให้ผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยีในการเรยีนรู้และ  
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ น าเสนอผลงาน(3.4)  
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และ 3.สอนเสริมให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์(5.1)    
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญั  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ(์ 5.2)  
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 5. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด  
และพัฒนาการทางสตปิัญญา วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ(์ 5.3)  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 6. วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ (6.1)  
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ 7. ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ  และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ 8.ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้(6.3)  
หลากหลาย 9. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้  
6.ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข เกี่ยวกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ(6.4)  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)   
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน 1. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย  
การปรับการสอน ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้  
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
8.ให้ผู้เรียนคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์ และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1)  
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 2.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา  
การศึกษาข้ันพืน้ฐานครบทัง้ 8  ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน  
9.ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนปฏิบัติการ(8.3)  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ 3.หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้อง  
10.ให้ผู้เรียนมีผลการประเมนิ กับท้องถิน่(10.1)  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม 4.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรยีน  
เกณฑ ์ เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ  
11.ให้ผลการประเมนิการอ่าน  คิด และความสนใจ(10.2)  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3) 5.สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู ้  
12.วางแผนการท างานและด าเนนิการ ที่ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป  
จนส าเรจ็ ความรู้ได้ด้วยตนเอง(10.4)  
13.การท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่ 6. นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามสอนตรวจสอบ  
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการอย่าง  
14.ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สม่ าเสมอ(10.5)  
15.ให้มีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสจุริต 7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ  
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ การเรียนสงู(11.1)  
   
 2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)  
 1.โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ  
 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1.โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐาน  
1.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ก าหนดเป้าหมาย สากล  
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ 1)กิจกรรมพฒันาทกัษะด้าน IT  
กระบวนการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะ 2)กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  
การอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลกัษณะที ่ 2.โครงการพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ  
พึงประสงค ์ 1)กิจกรรมพฒันาศักยภาพทางวิชาการงานและ  
2.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น เทคโนโลย ี  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ   
จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล ทุกปลายเดือน 
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้เรียน 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนนิงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
3.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานที่ยงัไม่  
เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง สมบูรณ ์  
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ ปลายภาคเรียน 
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลย ี 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
ภูมิปัญญาของท้องถิน่มาบูรณาการ ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา  
ในการจัดการเรยีนรู ้ 3.5 แบบประเมนิการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.60 
5.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วัดและประเมินผลที ่ 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.60 
มุ่งเนน้การ พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน   
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้ค าแนะน า  4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.-เม.ย.60 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนทัง้ 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.60 
ด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความ 4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อ เม.ย.60 
เสมอภาค ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  
7.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ศึกษา วิจัยและ   
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน   
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 คุณลักษณะอันพึง   
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง   
การศึกษาข้ันพืน้ฐานครบทัง้ ๘    
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ   
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์   
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมิน   
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม   
เกณฑ ์   
11.ผู้เรียนร้อยละ 85 ผลการประเมินการ    
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม   
เกณฑ ์   
12.ผู้เรียนร้อยละ 85 ผลการทดสอบ   
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์    
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปญัหา  มีค่า    
T-Score 40.00      
13.ผู้เรียนร้อยละ 85 วางแผนการท างาน   
และด าเนินการจนส าเร็จ   
14.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการท างานอย่างมี    
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมใิจใน   
ผลงานของตนเอง   
15.ผู้เรียนร้อยละ 85 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้   
16.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้สึกที่ดีต่อ   
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที ่   
ตนเองสนใจ   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินสมรรถนะ   
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ ์   
ผู้เรียน   
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน   
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ   
สถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียน   
ทุกระดับชั้น   
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ   
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
10. แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม   
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละ   
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
กิจกรรม   
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน   
แต่ละกิจกรรม   
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   
โครงการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559       ฝ่ายวิชาการ                                                                      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.2.11 แผนงานหน่วยงาน  พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุม่สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี           ฝ่ายวิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมงานสู่อาชีพ 1 11,500 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมแข่งขนัทักษะทางคอมพิวเตอร ์ 1 5,800 - ด าเนินการ 
3. โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้งานอาชีพ 1 31,000 -  
4. โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล 1 1,500 -  

      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 
49,800 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ   49,800   บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท 
 
  
           ลงชื่อ......................................................                   
              (นางธนพรรณ   มงคลสกุลฤทธิ)์                 
                 ผู้เสนองาน            
   
 
    ผู้อนุมัติ 
                                                    ลงชื่อ ....................................................... 
                                                                  ( เซอร์เรมอนด์        พิเศษศักดิ์ ) 
                                                                               ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.11.1 งาน/กิจกรรม งานสู่อาชพี            
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้    กลุม่สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี     ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
       1.จากโรงเรียน 11,500 12,100 12,500 13,200 
       2.อ่ืน 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  หล่อเลิศประดิษฐ)์    
         ผู้เสนองาน             
               
                                                 ผู้อนุมัต ิ

                 ลงชื่อ .................................................. 
                               (เซอร์เรมอนด์    พิเศษศักดิ)์ 
                                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.2.2.11.2  งาน/กิจกรรม แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์      
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้    กลุม่สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี     ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
       1.จากโรงเรียน 5,800 6,100 6,500 6,800 
       2.อ่ืน ๆ     

รวม 5,800 6,100 6,500 6,800 
รายจ่าย     
      1.ค่าวัสด ุ     
          -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  มณีศิริสานต)์    
       ผู้เสนองาน             
   
     ผู้อนุมัติ 

                 ลงชื่อ .................................................. 
                             (เซอรเ์รมอนด์    พิเศษศักดิ)์ 
                                       ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง        ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน        แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

       แผนงานด้านการจัดการศกึษา  
                                     แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
          แผนงานด้านอัตลกัษณ(์จิตตาภบิาล)  

       แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ                 ส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ          ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                      พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ                นางธนพรรณ  มงคลสกลุฤทธิ์ 
ตอบสนอง                      พันธกิจท่ี 1        ยุทธศาสตร์ท่ี     1       กลยุทธ์ท่ี................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี    6  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง   6.1,6.2,6.3,6.4  
ทางอ้อม  10.2,10.4  ประเด็นการพจิารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ....... ทางอ้อม............................  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ท่ี
.......................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามภาพแห่งความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552 ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เห็นความส าคัญมุ่งพัฒนาวิชาการ 
สู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้การงานขึ้น เพื่อผู้เรียนได้รู้จักวางแผนการท างาน
ด าเนินการจนส าเร็จ และท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สามารถน าเสนอผลงานได้  และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   
2.วัตถุประสงค์  
        1. เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ(6.1) 
        2. เพื่อให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2) 
        3. เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้(6.3) 
        4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสจุริตและหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4) 
3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
 ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน .............  คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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1. ผู้เรียนได้วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ(6.1) 
2. ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2) 
3. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้(6.3) 
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจรติและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4) 

   3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 86 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. ผู้เรียนร้อยละ 86 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
4. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสจุริตและหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ ต.ค.59 นางธนพรรณ 
1.1 ประชุมวางแผน  มงคลสกุลฤทธิ ์
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ประชาสัมพันธ์แจกจดหมายเวียนนกัเรียน    
ระดับชั้น ป.5-ม.3   
2.2 ประชุมชี้แจงจุดประสงค์การด าเนินงานให ้   
คณะกรรมการทุกท่านทราบ   
2.3 เชิญวิทยากรภายนอกมาแบ่งปนัให้ความรู้   
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและควบคุม   
2.5 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วม   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม พ.ย. 59  
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค. 59  
   
   
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตุลาคม   –  ธันวาคม  2559 
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7. งบประมาณ 
 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
            1.แบบประเมนิการเข้าร่วมกจิกรรม 

2.แบบสรุปการประเมนิการเข้าร่วมกจิกรรม 
 3.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ทีห่ลากหลาย และเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
ของตนเอง 
    2.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
             3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 
 

รายการ งบประมาณ 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน     
2. อ่ืน ๆ 31,000 32,000 33,000 34,000 

รวม 31,000 32,000 33,000 34,000 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
      -อุปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมตามฐาน 21,000 21,000 22,000 23,000 
2.ค่าใช้สอย     
      -     
3. ค่าตอบแทน     
      -ค่าวิทยากร 10,000 10,000 10,000 10,000 
4.ค่าพาหนะ     
       -ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
5.ค่าครุภัณฑ์     
        -     

รวม 31,000 32,000 33,000 34,000 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
           
                             ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้พิจารณาโครงการ 
 
       ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ .....................................................                  
                    (นางธนพรรณ  มงคลสกุลฤทธิ)์                                       ( นางบุษรา  ผุดผ่อง ) 
                         
 
                                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                    ลงชื่อ ..................... ........................... 
                                                           (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศกัดิ์)  
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แผนงานตามโครงสร้าง         ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน         แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                                          แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
           แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ        พัฒนาหลกัสตูรทักษะด้าน  IT สู่มาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ           ประจ า       ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                       พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวอมรรัตน์    มณีศิริสานต ์
ตอบสนอง                          พันธกิจท่ี 1        ยุทธศาสตร์ท่ี     1       กลยุทธ์ท่ี  1.3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี    3  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง   3.4 
ทางอ้อม………..  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที ่ทางตรง ..........ทางอ้อม.............................  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ท่ี
.................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามภาพแห่งความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552  ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ 
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็น
ได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Excellence)  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  หมวด 9  ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 66  “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส
แรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์
งาน  สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได้  
2.วัตถุประสงค์  
        1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานในระดบัชาติได ้(3.4) 
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3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
 ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน..............คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานในระดบัชาต ิ
   3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1.ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาต ิ
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้น IT 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ ก.ค.59 นายชาญสกล 
1.1 ประชุมวางแผน  ทรัพย์มีชยั 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงคใ์นการด าเนนิงานของกจิกรรม   
ให้ผู้เรยีนทราบ   
2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติงานจริงด้าน IT   
2.3 ผู้เรียนด าเนนิงานสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet ในการ   
 พัฒนาความรู้ต่างๆ ด้าน IT   
2.4 ผู้เรียนสร้างผลงานออกแบบสร้างสรรค์ และน าเสนอ   
ผลงานเผยแพร่   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกจิกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT ก.พ. 59  
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกจิกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT   
   

4.2 กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ ก.ค.59 นางสาวอมรรัตน์ 
1.1 ประชุมวางแผน  มณีศิริสานต ์
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงคใ์นการด าเนนิงานของกจิกรรม   
ให้ผู้เรยีนทราบ   
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2.2 น าเสนอผลงานต่างๆ ด้าน IT บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา   
และป้ายนิเทศของกลุ่มสาระฯ หรือตามนิทรรศการงานต่างๆ   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกจิกรรมเผยแพร่ผลงาน ก.พ. 59  
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกจิกรรมเผยแพร่ผลงาน   
3.3 รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามกจิกรรมเผยแพร่   
ผลงาน   
   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  กรกฎาคม 2559  –  กุมภาพันธ์  2560 
7. งบประมาณ 

 
 
 

รายการ งบประมาณ 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 1,500 1,500 1,500 1,500 
- อ่ืน ๆ     

รวม 1,500 1,500 1,500 1,500 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
      -อุปกรณ์ต่างๆ  1,500 1,500 1,500 1,500 
2.ค่าใช้สอย     
      -     
3. ค่าตอบแทน     
      -     
4.ค่าพาหนะ     
       -     
5.ค่าครุภัณฑ์     
       -     

รวม 1,500 1,500 1,500 1,500 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
             1.แบบประเมนิผลจากกิจกรรม 

2.สรุปแบบประเมนิผลจากกิจกรรม 
 3.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะด้าน  IT สู่มาตรฐานสากล 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน  
    2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการสร้างผลงาน และน าเสนอผลงานของตนเอง 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................          
 
                             ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้พิจารณาโครงการ 
 
       ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ .....................................................                  
                  (นางสาวอมรรัตน์    มณีศิริสานต)์                                       ( นางบุษรา  ผุดผ่อง ) 
                         
                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                    ลงชื่อ ................................................ 
                                                           (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศกัดิ์)  
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ล าดบัท่ี  2.12   แผนงานหน่วยงาน  พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
สาระภาษาต่างประเทศ 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวแอมรา    วงศ์ค าขาว 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 1   ยุทธศาสตร์ท่ี  1   กลยุทธ์ท่ี    1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  2,4,5,15 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี
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 หลกั 2.1  ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี -  ตัวบ่งชี้หลกัท่ี   ร่วม   17.1เกณฑ์ท่ี  17 
 

วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง  1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กจิกรรม  เม.ย.59 
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  และโครงการ  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห ์   
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ   
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้   
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่   
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ร่วม/โครงการ)  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 2.1 ภาระงานประจ า  (เรียงใบงาน 4,3) ภาคเรียนที่ 1,2 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1,2 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ  2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ สถานศึกษา  
หลากหลาย 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม  
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6.เพื่อให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข สาระ  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ป ี  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 6.ท าการนิเทศการสอน  
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน 7.ท าการวิจัยผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  
การปรับการสอน 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 9.ประชุมกลุ่มสาระ  
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ  
การศึกษาข้ันพืน้ฐานครบทัง้ 8 (เกณฑ์  11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ   
2.1.3ข้อ4) กลุ่มสาระ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนสรุปความคิดจากเรื่องที ่ 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ  13.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน  
เขียนตามความคิดของตนเอง (4.1) ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
10.เพื่อให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
(4.2) 14.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช้ข้อมูล  
11. ให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์(5.1) ศักยภาพของผู้เรียน  
12.ให้ผูเ้รียนมีผลการประเมนิ 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง  
เกณฑ์(5.2) สติปัญญา  
13.ให้ผลการประเมนิการอ่าน  คิด 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ(์5. 3) น าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิน่มาบูรณา  
14. เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลการทดสอบ การในการจัดการเรียนรู ้  
ระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ(์5.4) 17.วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการ  
15. จัดท าโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ เรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลายเรียนรู ้  
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง ของผู้เรียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลายเรียนรู้ของ  
การปฏิรูป การศึกษา ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  1,053 คน ด้วยความเสมอภาค  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 19.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้น  
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 วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ  
 20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์   

เปา้หมายเชิงคุณภาพ ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์    
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้ง  21.สอนเสริมศกัยภาพให้ผูเ้รียนมีผลการทดสอบ  
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  ระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห ์   
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และ   
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 1. มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตาม   
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ หลักสูตร (2.1)  
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง   
และพัฒนาการทางสตปิัญญา และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขยีนตาม  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ความคิดของตนเอง  (4.1)  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 3. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปญัหาด้วย  
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ ภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละ  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์      
หลากหลาย 1.)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ  
6.ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข โรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ ระดับชั้น  (5.1)  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 5. ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญ  
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ตามหลักสูตรเป็นไปตาม 2 เกณฑ์  (5.2)  
ในวิชาที่ตน และรับผิดชอบ ใช้ผลใน 1. )ความสามารถในการสื่อสาร  
การปรับการสอน 2. )ความสามารถในการคิด  
8. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน 3.) ความสามารถในการแกป้ัญหา  
ตามหลักสูตร 4. )ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  5.) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
9.ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที ่ 6.  ผลการประเมนิการอ่าน  คิด  
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ  วิเคราะห์และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์  (5.3)  
เขียนตามความคิดของตนเอง  1.) ความสามารถในการอ่านของผู้เรยีนในแต่ละ  
10.ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  ระดับชั้น  
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วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน 2.)ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของผูเ้รียน  
 ในแต่ละระดบัชัน้  
11. ให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  3.) ความสามารถในการเขยีนของผู้เรยีนในแต ่  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ ละระดับชัน้  
12.ให้ผูเ้รียนมีผลการประเมนิ 2.3  ภาระงานร่วม  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม 1  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที ่  
เกณฑ ์ แตกต่าง  (2.3)  
13.ให้ผลการประเมนิการอ่าน  คิด 1) การเหน็คุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ(์5. 3) 2)การปรับตัวและร่วมกจิกรรมตามบรบิททาง  
14. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ  วัฒนธรรมและสังคม  
ระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ(์5.4) 2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
15. จัดท าโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ และตั้งค าถามเพื่อคน้คว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ (2.3)  
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง 1)ความสามารถในการพดูคุย ซักถาม  
การปฏิรูป การศึกษา แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้  
 กับผู้อ่ืนได ้  
 2) ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้  
 ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน  
 ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้  
 3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ  
 การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
 ใน แผนปฏิบัตกิาร  (8.3)  
 1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผูเ้รียน  
 (ประถมศกึษา และ/หรือการอ่านจบัใจความ  
 (มัธยมศกึษา1. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  
 สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก  
 ฝ่าย(คณะคร ูผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา  
 ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒ)ิและหลักสูตร  
 ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  
 สถานศึกษา  
   2). โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาม ี  
 องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลกัสูตร  
 แกนกลางฯตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน ์  
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 หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชัน้  
1.ครูผู้สอนร้อยละ90มีการก าหนด 3 )รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทีจ่ัดไว้  
เป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทัง้ด้านความรู้  ในหลกัสูตร มีการจัดล าดับเนื้อหาสาระความ  
ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล ยากง่ายความซบัซ้อน และมีการบูรณาการ  
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิน่  
คุณลักษณะที่พงึประสงค ์ สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม  
2.ครูผู้สอนร้อยละ90วิเคราะห์ผู้เรียนเปน็ 4). การติดตามการใช้หลักสตูรทุกกลุ่มสาระ  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ การเรียนรู้และสรปุผล  
จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ 5.) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกป ี  
ผู้เรียน การศึกษาใช้สรุปผลการตดิตามการใช้หลกัสูตร  
3.ครูผู้สอนร้อยละ90ออกแบบและจัดการ ผลการวิจัยชัน้เรยีนของครูหรือผลงานวิจัยอื่น ๆ   
เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง ที่เกีย่วข้อง  
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา 4  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย  
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลย ี ให้ผู้เรยีนเลือกเรยีนตามความถนัด ความสามารถ  
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูม ิ และความสนใจ  (10.2)  
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 1. )ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
จัดการเรยีนรู ้ เพิ่มเตมิตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา  
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่  2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการข้าม  
มุ่งเนน้การพัฒนาการ เรียนรู้ของผูเ้รียน กลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 5.  สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการ  
6.ครูผู้สอนร้อยละ90 ให้ค าแนะน า  เรียนรูท้ี่ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจรงิจนสรุป  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการ ความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)  
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและ 1). ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใินสถานการณ ์  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน และ จริงหรือใกลเ้คยีงสถานการณจ์ริงอย่างน้อย 1   
รับผิดชอบ ใช้ผลในการปรับการสอน ครั้งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึง 2.) การมีผลงานที่แสดงการให้ผูเ้รียนอธบิายการ  
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร ให้ผู้เรยีนอธิบายความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระ  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งใน  
9.ผู้เรียนร้อยละ85สรุปความคิดจากเรื่องที ่ การเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ  
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ  6.    นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม  
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เขียนตามความคิดของตนเอง ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรยีนการสอน  
10.ผู้เรียนร้อยละ85น าเสนอวิธีคิด  อย่างสม่ าเสมอ  (10.5)  
วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน 1).แผนการนิเทศทีมุ่่งส่งเสริมการพัฒนาการ  
 จัดการเรยีนการสอน  
11. ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

2).(ระบุประเด็นจุดเน้น รูปแบบ ปฏิทินและทีม  

แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ นิเทศทีช่ัดเจน)  
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมนิ 3).การด าเนนิการนเิทศติดตามการใช้หลกัสูตรเป็น  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม ไปตามเกณฑ ์  
 4).. การประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ  
13.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมนิการ ทุกภาคเรียน  
อ่าน  คิดวิเคราะห ์ 5).การใช้ผลการนิเทศ การติดตามตรวจสอบมา  
 และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ของครูทกุกลุ่มสาระ  
14. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ 7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์ ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง  (17.1)  
15. ร้อยละ 85 โรงเรียนจัดท าโครงการ  2.4 โครงการ   
กิจกรรมพเิศษเพื่อ 1. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ  
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง การใช้ภาษาต่างประเทศ  
การปฏิรูป การศึกษา   
 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดบัการจดั  
 การศึกษาของโรงเรียน  
 1)กิจกรรมพฒันาทกัษะทางภาษาตามมาตรฐาน  
 3R7C  
 2. โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาต ิ  
 (O-Net)  
 1)กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาอังกฤษ  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.โครงการยกระดับการบูรณาการการจัดการ  
1.แบบประเมินสมรรถนะ เรียนรู้ด้วย Storyline Approach  
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ ์ 3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน  
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ผู้เรียน 3.2แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม  
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน ของโครงการ  
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ 3.3แบบสรุปการประเมินของกิจกรรม  
สถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ทุกระดับชั้น 4.1 รายงานผลการส่งงานของกลุ่มสาระ  
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 4.2 รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการ  
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนาใน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ ปีการศึกษาต่อไป  
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
10. แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม การศึกษาของโรงเรียน  
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละ 1)กิจกรรมพฒันาทกัษะทางภาษาตามมาตรฐาน  
กิจกรรม 3R7C  
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน 2. โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาต ิ  
แต่ละกิจกรรม (O-Net)  
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม 1)กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาอังกฤษ  
โครงการ 3.โครงการยกระดับการบูรณาการการจัดการ  
 เรียนรู้ด้วย Storyline Approach  
   
   
   
   
   
   
   
  สิ้นปีการศึกษา 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.2.12  แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   ฝ่ายวิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต 

1. โครงการเพิ่มพนูความรู้และพัฒนาทกัษะการ 1 1,937,400 -  
 ใช้ภาษาต่างประเทศ     
2. โครงการยกระดับบูรณาการการจัดการเรียนรู ้ 1 20,000 -  

 Storyline Approach     
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 1,957,400 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 1,957,400 บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
 
       ลงชื่อ.................... ......................................   
                   (นางสาวแอมรา   วงษ์ค าขาว)                                 
                                 ผู้เสนองาน                                                  
 
 
                                                  ผู้อนุมัติ 

                 ลงชื่อ .................................................. 
                             (เซอรเ์รมอนด์    พิเศษศักดิ)์ 

                                                                               ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามงบประมาณ   แผนงานคุณภาพผู้เรียน  

   แผนงานการจัดการศกึษา   
   แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 แผนงานจิตตาภิบาล(จิตตาภบิาล) 
   แผนงานมาตรการส่งเสริม 

ชื่อโครงการ/งาน  โครงการเพิม่พูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศ 
ลักษณะโครงการ/งาน  ประจ า    ต่อเน่ือง  ใหม่ 
หน่วยงาน   ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจันจิรา  พันธุส์มบัต ิ
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง      -      .ทางอ้อม     -      . 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี 4  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง   4.2, 4.3  ทางอ้อม- 
1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้ดีเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนเราทั้งด้านการศึกษา 
ตลอดจนการประกอบวิชาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ผู้
ที่มีความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง
ของโลกวิทยาการสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จดัท าโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้   
เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้รับประสบการณใ์นต่างประเทศ และแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัมิตร
ชาวต่างชาติ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลกิภาพ  มั่นใจในตวัเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดยีิ่งขึ้น กระตุ้น
ให้นกัเรียนรู้จกัพึ่งพาตนเอง มีวินยัในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ สามารถน าข้อดีจาก
การศึกษาเรยีนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี   มรรยาท  และวิถีชีวิตมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะกับจารีต
ประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเปน็ไทย” ของตนเอง  กระตุ้นให้นกัเรยีนมเีจตคติที่ดตี่อ
ภาษาอังกฤษและน าไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองอนาคต น าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญัหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง ให้ผู้เรยีนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมเีหตุผล
ประกอบ          
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเปดิโอกาสใหน้ักเรยีนได้รับประสบการณใ์นต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั 
                  มิตรชาวต่างชาติ  
 2.2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตวัเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี 
                  ยิ่งขึ้น 
 2.3 เพื่อกระตุน้ใหน้ักเรียนรูจ้ักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถน าข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศลิปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี   มรรยาท     
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                   และวิถีชีวิตมาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น “  
                   ไทย” ของตนเอง 

2.5 เพื่อกระตุน้ใหน้ักเรียนมเีจตคตทิี่ดีต่อภาษาอังกฤษและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แกต่นเอง 
                  อนาคต 
 2.6เพื่อให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีการแกป้ัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2) 
 2.7เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมเีหตุผลประกอบ  
                  (4.3) 
3.เป้าหมาย 

3.1เชิงปริมาณ  
นักเรยีนระดับชั้นประถมศกึษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกจิกรรม  จ านวน  

1,053  คน 
3.2เชิงคุณภาพ 

 2.1 นักเรยีนได้รับประสบการณใ์นต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับ มิตรชาวต่างชาติ  
 2.2 เสริมสร้างและพัฒนาบคุลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี ยิ่งขึน้ 
 2.3 นักเรยีนรูจ้ักพึ่งพาตนเอง มีวินยัในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมูค่ณะ 
 2.4 นกัเรียนสามารถน าข้อดีจากการศกึษาเรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี   มรรยาท     
                   และวิถีชีวิตมาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเปน็ “  
                   ไทย” ของตนเอง 

2.5 นักเรยีนมเีจตคติที่ดตี่อภาษาอังกฤษและน าไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง อนาคต 
 2.6ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2) 
 2.7ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  

  
      3.3   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 นักเรยีนร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั 
                  มิตรชาวต่างชาติ  

2.2ผ็เรียน ร้อยละ 80 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยูใ่น       
     สังคมได้ดียิ่งขึ้น 
2.3 นักเรยีน ร้อยละ 80  รู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินยัในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 2.4 นักเรียน ร้อยละ 80  สามารถน าข้อดีจากการศกึษาเรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี    
                  มรรยาทและวิถีชีวิตมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะกบัจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความ 
                  เป็น “ ไทย” ของตนเอง 

2.5 นักเรยีน ร้อยละ 80  มีเจตคติที่ดตี่อภาษาอังกฤษและน าไปปรับใช้ให้เกดิประโยชน์แกต่นเอง 
                  อนาคต 
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 2.6ผู้เรียน ร้อยละ 80  น าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2) 
 2.7ผู้เรียน ร้อยละ 80  สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมีเหตุผล 
                 ประกอบ  
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
4.1 กจิกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ    
1.1 ประชุมวางแผนด าเนนิงานตามโครงการ พ.ค.59 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
1.2 ติดต่อหน่วยงาน มิ.ย.59 นางจริน นิยมจ้อย 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ประชาสัมพันธ ์ ก.ค.59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.2 เปิดรับสมคัร  ส.ค.59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.3 ประชุมผู้ปกครอง พ.ย.59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.4 น านักเรียนร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ มี.ค.59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1จัดท าแบบประเมิน มี.ค.60 นางจริน นิยมจ้อย 
3.2นักเรียนท าแบบประเมิน มี.ค.60 นางจริน นิยมจ้อย 
3.3 สรุปและประเมนิผล/รายงานผล มี.ค.60 นางจริน นิยมจ้อย 
4.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ    
1.1 ประชุมวางแผนด าเนนิงานตามโครงการ พ.ค.59 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
1.2 ติดต่อหน่วยงาน พ.ค.59 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ประชาสัมพันธ ์ ก.ค.59 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.2 เปิดรับสมคัร  ส.ค.59 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.3 ประชุมผู้ปกครอง ก.ย.59 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
4.  น านักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม ต.ค.59 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1จัดท าแบบประเมิน มี.ค.60 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
3.2นักเรียนท าแบบประเมิน มี.ค.60 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
3.3 สรุปและประเมนิผล/รายงานผล มี.ค.60 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
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4.3  กิจกรรมแข่งขันทักษะการเรียนภาษาต่างประเทศตามความสนใจ 

5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤษภาคม 2559– มีนาคม 2560 
7. งบประมาณ  

รายการ 
งบประมาณ 

2559 

ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากผูเ้รียน 1,937,400 2,019,800 2,102,00 2,102,00 

รวม 1,937,400 2,019,800 2,102,00 2,102,00 
รายจ่าย     
1.  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ     
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ /ค่าอาหาร/สายการบนิ/ 1,197,000 1,256,900 1,316,800 1,456,000 
ทัศนศกึษา     
2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายในประเทศ 731,000 753,000 775,000 797,000 
-  ค่าอาหารที่พัก 260,000 270,000 280,000 290,000 
-  ค่าของว่าง 21,000 22,000 23,000 24,000 
-  อุปกรณ์ฐานและของรางวัล 400,000 410,000 420,000 430,000 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ศึกษาข้อมูล เอกสารประกอบการวางแผน พ.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
1.2.ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน    มิ.ย.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มิ.ย.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
1.ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
2.ด าเนินการตามแผนงาน ส.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
3.ประชาสัมพันธ ์ ส.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
4.ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษา ก.ย.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
3.  ขั้นติดตามและประเมนิผล   
1.  ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามโครงการ ต.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
2.  จัดท าเครื่องมือเพื่อการตดิตาม ประเมินผล ต.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามการด าเนินการ ต.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
4.  จัดท าเอกสารเพื่อการสรุปงาน/โครงการ ต.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
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-  ค่ารถ 50,000 51,000 52,000 53,000 
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาตา่งประเทศ 9,400 9,900 10,400 10,900 
   -  ค่าเอกสารข้อมูลและประชาสัมพันธ ์ 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. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1   เอกสารประกอบการประชุม 
 2.  แบบประเมินผล 
 3.  ค าส่ังแต่งตั้ง 
 4.  แบบสรุปโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 2.  นักเรียนไดใ้ช้ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร 
 3.  นักเรียนไดใ้ช้ประสบการณต์รงในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………… 
  
 

              ผู้เสนอโครงการ     
    
…………………………………… 
(  นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบตัิ  )          

          ผู้พิจารณาโครงการ  
 
…………………………………… 
        (  นางบุษรา  ผุดผ่อง   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

…………………………………… 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ            ยกระดบัการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ด้วย Storyline  Approach    
ลักษณะโครงการ     ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                       พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางจริน   นิยมจ้อย 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  3      ยุทธศาสตร์ท่ี   4    กลยุทธ์ท่ี   4.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี   14   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี    14.1-14.2    
ร่วม –     ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั          14.1.2        ร่วม  -  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี     ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี    –        ประเด็น
การพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก   -     ร่วม  -  
1.หลักการและเหตุผล 
      ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมเีป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยรวมทั้งการศกึษาไทยในอนาคตไว้อย่างชดัเจน ประกอบกับ
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 14 
(1) ให้โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษา และข้อ 15 การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา
ตามข้อ 14 (1) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศก าหนด และต้องครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้ง ข้อ 39 
หมวด 3     การประกนัคุณภาพภายนอก ว่าด้วยวิธกีารในการประกันคณุภาพภายนอกให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษาก าหนดนั้น การสอนแบบ  Storyline 
Approach   เปน็นวัตกรรมการเรียนการสอนทีเ่ปลีย่นวิธีจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่โดยสิน้เชิง    เปน็
วิธีใช้สอนเนื้อหาหลกัสูตรบูรณาการ  และท าให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนตลอดเวลา   วิธีใชป้ระโยชน์ของเรื่อง
สร้างความรู้ที่มีความหมาย  และเหมือนชีวิตจริง  เพื่อผู้เรยีนเรยีนรู้มโนทัศน์  และทกัษะ   ผู้เรยีน  และ
ผู้สอนจะร่วมกันท างานสร้างฉาก  และตัวละครให้ด าเนนิเรื่องที่น าไปสู่การแก้ปญัหาทีเ่กิดขึน้จริง   ผู้สอน
และผู้เรียนจะแบ่งปนัความคิดและความรู้สึกขณะที่ท าการเรียนรู้ร่วมกนั   ซึ่งนบัว่าเปน็การสร้างหุน้ส่วน
การเรียนรูท้ี่เป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
Storyline Approach อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี โดยปรับรูปแบบอย่างมปีระสิทธิภาพจนได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและมาศึกษาดูงานตลอดปีการศกึษา 

เพื่อเสริมสร้างคณุภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในโรงเรยีนซางตาครู้สศึกษา จึงได ้
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จัดท า โครงการ ยกระดับการบูรณาการการจัดการความรู้ด้วย STORYLINE   APPROACH ขึ้น  เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลีย่นการสอน ยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้วย Storyline Approach ให้ผูเ้รียนได้มปีระสบการณ์การเรียนรูใ้นการพัฒนาทักษะผู้เรยีนในศตวรรษที่ 
21 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสม ใหก้ารด าเนนิงานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด ให้สถานศึกษาเปน็แหล่งเรียนรูใ้นการศกึษาดูงานที่เกีย่วกับเอกลักษณ์สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ ให้สถานศึกษาเป็นตน้แบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถานศึกษาอ่ืน ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นสถานศึกษา  
 2.วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดเรยีนรู้โดยปรบัการเรยีนเปลี่ยนการสอน 
2.2  เพื่อยกระดบัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach 
2.3  เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีประสบการณ์การเรยีนรู้ในการพัฒนาทักษะผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 
2.4  เพื่อสร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาทีเ่หมาะสม ( 14.1.2 ) 
2.5  เพื่อใหก้ารด าเนนิงานเปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด( 14.1.2 ) 
2.6 เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหลง่เรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกีย่วกับเอกลักษณ์สถานศึกษา 
      ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดตา่งๆ ( 14.1.2 ) 
2.7 เพื่อให้สถานศกึษาเป็นตน้แบบและมกีารถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศกึษาอ่ืน  
      ( 14.1.2 ) 
2.8 เพื่อให้ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผูเ้รียนบรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญาและจดุเน้น  
      สถานศึกษา ( 14.2 ) 

 3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ                
 บุคลากรครูจ านวน  67 คน   
   ผู้เรียนระดบัชัน้อนุบาล –ม. 3 จ านวน  1270  คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ   

1  พัฒนากระบวนการจัดเรยีนรู้โดยปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอน 
2  ยกระดบัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach 
3  ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรยีนรูใ้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4  สร้างระบบและกลไกขบัเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสม  
5  การด าเนินงานเปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด 
6 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกบัเอกลักษณ์สถานศึกษา 
      ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดตา่งๆ  
7สถานศึกษาเป็นต้นแบบและมกีารถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษาอ่ืน  
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8 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น     
    สถานศึกษา  

  3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ . 
1  บุคลากรครูร้อยละ 81 พัฒนากระบวนการจัดเรยีนรู้โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
2  บุคลากรครูร้อยละ 81 ยกระดบัการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการด้วย Storyline Approach 
3  ผู้เรียนร้อยละ 81 ได้มีประสบการณ์การเรียนรูใ้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4  บุคลากรครูร้อยละ 81 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาทีเ่หมาะสม 
5 บุคลากรครูร้อยละ 81 การด าเนินงานเปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด 
6 สถานศึกษาร้อยละ 81 เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการศกึษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์สถานศึกษา 
      ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดตา่งๆ  
7 สถานศึกษาร้อยละ 81 เป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษา 
      อ่ืน  
8 บุคลากรครูร้อยละ 81 มีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
    ปรัชญาและจุดเนน้สถานศกึษา  

 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   -  ศึกษาข้อมูลจากการด าเนนิการ พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 
   -  ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่   พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 
  -   วิเคราะห์หัวข้อร่วมกัน พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 
  -   ประชุมชี้แจง   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
  -  จัดท าแผนตามหัวข้อที่ก าหนด มิ.ย. 59 คณะกรรมการสายชั้น 
  -  จัดเตรยีมอุปกรณ ์ มิ.ย. 59 นางจริน     นิยมจ้อย 
  -  ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเน้นการปฏิบตั ิ มิ.ย. – ก.ค.59 ครูผู้สอน 
  -  ก ากับติดตามจากครูผู้สอน มิ.ย. – ก.ค.59 หัวหน้าสายชั้น 
  -  จัดท ารูปเล่มของ Big Book ก.ค. – ส.ค.59 คณะกรรมการสายชั้น 
  -   รวบรวมผลงาน ส.ค.59 นางจริน    นิยมจ้อย 
  -   จัดนิทรรศการภายในและภายนอก ก.ย./ตามวาระ นางจริน    นิยมจ้อย 
  -  จัดสัมมนาทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   
-สงเสริมและสนับสนนุครู นักเรียน ใช้ผลงานเข้าร่วมประกวด   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
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-  ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามโครงการ ส.ค. –  ก.ย.59 หัวหน้าสายชั้น 
-  จัดท าแบบประเมินผล ก.ย. 59 นางจริน      นิยมจ้อย 
-   จากผลการประกวด Big Book และ ฉาก ก.ย. – ต.ค.59 คณะกรรมการ 
   
5. สถานท่ีด าเนินงาน 
    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา หน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน    
     ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 
8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

 1.แบบสอบถาม 
 2.แบบประเมิน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ผู้เรียนได้รับกจิกรรมทีห่ลากหลายในการเรยีนรู้  เพิม่ทักษะการคิด ด้วย Storyline Approach 
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 20,000 20,500 21,000 21,500 
รวม     
รายจ่าย     
- ค่าวสัด ุ     
ค่าอุปกรณ ์ 10,000 10,500 11,000 11,500 
- ค่าใช้สอย     
ค่าเข้าเล่ม Big Book 1,000 1,000 1,000 1,000 
ค่าจัดนทิรรศการ 1,000 1,000 1,000 1,000 
ค่าอาหารรับการศึกษาดูงาน 2,000 2,000 2,000 2,000 
- ค่าตอบแทน     
ค่าของรางวัล 5,000 5,000 5,000 5,000 
-ค่าพาหนะ     
ค่าเดินทาง 1,000 1,000 1,000 1,000 

รวม 20,000 20,500 21,000 21,500 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
 
 

         ผู้เสนอโครงการ        
 
……………………………………       
      ( นางจรนิ  นิยมจ้อย ) 

           ผู้พิจารณาโครงการ  
 
……………………………………      
         ( นางบุษรา   ผุดผ่อง ) 

 
 
 

ล าดบัท่ี   3   แผนงานหน่วยงาน    งานวัดผลและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………………                                                         

( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางอรวรรณ   ปิ่นเพช็ร์ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี…1……    ยุทธศาสตร์ท่ี……2….. กลยุทธท่ี์……2.2….. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี …ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี 5 ร่วม…… 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั.............ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี.... 17.......ตัวบ่งชี้หลักท่ี.... 17.1.....ร่วม........ 
                                 เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ครูมีข้อสอบที่มีคณุภาพในการ  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผล เม.ย. 59 
สอบกลางภาคและปลายภาค  1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน เม.ย. 59 
2.เพื่อให้การด าเนินการสอบวัดความรู้ รู้เพื่อชี้แจงการด าเนินงาน  
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 1.3 ครูผู้สอนศึกษาแนวปฏิบัติการวัด เม.ย. 59 
3.เพื่อให้การแปลผลการสอบวัดเปน็ไป และประเมินผลการเรียนรู ้  
อย่างคุณภาพ 1.4 ครูผู้สอนวางแผนการวัดประเมินผล เม.ย. 59 
4.เพื่อน าสารสนเทศการสอบวัดต่างๆ ไป การเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  
ใช้ตามความต้องการของหน่วยงานที ่ 1.5จัดท าจุดประสงค์การออกข้อสอบ เม.ย. 59 
เกี่ยวข้อง กลางภาคและปลายภาค  
5.เพื่อให้การด าเนินการและการให้บริการ   
เอกสารทางทะเบียนมีประสิทธิภาพ 2. ข้ันด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
6.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม ร่วม/โครงการ)  
สาระการเรียนรู้สูง (5.1) 2.1 ภาระงานประจ า  

 1.งานจัดท าข้อสอบ  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.1จัดท าตารางก าหนดการส่งข้อสอบของครู มิ.ย.59 . ส.ค.59 
1.กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระมีข้อสอบกลาง ประจ าวิชา  
ภาคและปลายภาคที่มีคุณภาพ 1.2จัดท าข้อสอบ พ.ย.59 ,ก.พ.60 
2.ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ มีการด าเนินเนิน 1) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่1 ก.ค. 59 
การสอบวัดความรู้กลางภาคและปลาย 2) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่2 ธ.ค. 59 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ภาคที่มีประสิทธิภาพ 3)ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ก.ย. 59 
3.ครูทุกคนมีการแปลผลการสอบวัดกลาง 4) ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ก.พ. 60 
ภาคและการสอบวัดกลางภาคและ 2.งานวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค ก.ค.59,ก.ย.59 
ปลายภาคที่มีคุณภาพ และปลายภาค ธ.ค.59 ,ก.พ.60 
    2.1จัดท าตารางการสอบ  
 1) ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ก.ค. 59 
       2)   ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ธ.ค. 59 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3) ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ก.ย. 59 
1.ทุกกลุ่มสาระมีข้อสอบกลางภาคและ       4)   ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ก.พ. 60 
ปลายภาคที่มีคุณภาพ    2.2จัดท าค าส่ังแต่งตั้งการด าเนินการสอบ  
2.มีการด าเนินเนนิการสอบวัดความรู้กลาง คุมสอบ และตรวจข้อสอบ ก.ค.  , ก.ย., 
ภาคและปลายภาคที่มีประสิทธิภาพ    2.3ด าเนินการสอบ ธ.ค.,ก.พ. 60 
3.มีการแปลผลการสอบวัดกลางภาคและ    2.4ตรวจข้อสอบ  
ปลายภาคที่มีคุณภาพ    2.5แปลผลและรายงาน  
4.หน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้องน าสารสนเทศ 3. งานคลังข้อสอบ  
การสอบวัดกลางภาคและปลายภาคไปใช ้      3.1วิเคราะห์ข้อสอบ ส.ค.,ต.ค,59- 
ตามความต้องการ      3.2จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพเข้าคลังข้อสอบ ม.ค.,มี.ค.60 
5.โรงเรียนด าเนินการและให้บรกิารเอกสาร 4.งานทะเบยีน ตลอดปีการศึกษา 
ทางทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ     4.1จัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา  
6.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม     4.2จัดท าระเบียนแสดงผลการเรยีน(ปพ.1)  
สาระการเรียนรู้สูง     4.3จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
     4.4ตรวจสอบเอกสาร  
 5.งานจัดท าสารสนเทศการสอบต่างๆ   ตลอดปีการศึกษา 
     5.1ผลการสอบกลางภาค  ปลายภาค  
     5.2ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)  
 6.งานสอบวัดความรู้จากภายนอก  
    6.1การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ(o-net) ม.ค.-ก.พ.60 
    6.2การทดสอบทางวิขาการกับหน่วยงาน ตลอดปีการศึกษา 
 ภายนอก  
 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนทกุ ตลอดปีการศึกษา 
1.ข้อสอบร้อยละ85ของทุกกลุ่มสาระม ี กลุ่มสาระการเรียนรู้สูง  (5)  
คุณภาพ   
2.การด าเนินการสอบวัดมปีระสิทธิภาพ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ร้อยละ 90 3.1ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงาน กลางภาคและ 
3.การแปลผลการสอบวัดมีคุณภาพร้อยละ  ตามแผนงานการวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียน 
95 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานทีย่ังไม่ กลางภาคและ 
4.หน่วยงานต่างๆสามารถน าข้อมูล สมบูรณ ์ ปลายภาคเรียน 
สารสนเทศการสอบวัดไปใช้ตามความต้อง 3.3จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
การร้อยละ  85 3.4ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค.60 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตาม มี.ค.  60 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล แผนงาน  
1.แบบสรุปการวิเคราะหค์ุณภาพข้อสอบ  4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย. 60 
ของกลุ่มสาระ หน่วยงาน  
2.แบบประเมินการด าเนินการสอบวัด  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ เม.ย. 60 
3.แบบรายงานและสรุปผลการเรียนของแต ่ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
ละกลุ่มสาระ   
4.แบบประเมินความพึงพอใจในการ   
ด าเนินการและใหบ้ริการเอกสารงาน   
ทะเบียน   
5.แบบสรุปผลการทดสอบจากหน่วยงาน   
ภายนอก   
6.แบบสรุปผลการประเมนิการอ่านคิด   
วิเคราะห์และเขยีน   
7.แบบสรุปผลการประเมนิสมรรถนะ   
ส าคัญ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.3 แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. ค่าเอกสารการประเมินสมรรถนะส าคัญ, 1 5,500  ด าเนินการ 
 ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขยีน,     
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์     
2. ค่าจัดท าข้อสอบกลางภาค,ปลายภาคของ 1 40,000 - ด าเนินการ 
 สถานศึกษา     
3. จัดซื้อแบบทดสอบและกระดาษค าตอบปลาย 1    
 ภาค,แบบทดสอบการอ่านคิดวเิคราะห์ ของฝ่าย  100,000 - ด าเนินการ 
 การศึกษา     
4. จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการเรียน(ปพ.1, 1 20,000 - ด าเนินการ 
 ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.5)     

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
165,500 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  165,500 บาท     งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา……..  บาท  

 
 ลงชื่อ..........................................................   

       (นางอรวรรณ     ปิ่นเพ็ขร)์                                                
                                ผู้เสนองาน                                                   
                                          
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์    พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.3.1  งาน/กิจกรรม เอกสารการประเมินสมรรถนะส าคัญ , ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 5,500 5,700 6,000 6,300 

      -อ่ืน 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  ปิ่นเพ็ชร)์                                                               
                       ผู้เสนองาน                                                         
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.3.2  งาน/กิจกรรม   จดัท าข้อสอบกลางภาค,ปลายภาคของสถานศึกษา 
ผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 40,000 42,000 44,100 46,300 
-อ่ืน 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 
  -ค่าวัสดุส านักงาน 2,000 2,100 2,200 2,500 
ค่าตอบแทน     
ค่ายานพาหนะ     
ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม 40,000 42,000 44,100 46,300 
 
 
ลงชื่อ..........................................................   
               (นางอรวรรณ  ปิ่นเพ็ชร)์                                                  
                         ผู้เสนองาน                                                       
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ...................................... ................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.3.3  งาน/กิจกรรม   จดัซ้ือแบบทดสอบกระดาษค าตอบปลายภาค,แบบทดสอบการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ของฝ่ายการศกึษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 100,000 105,000 110,250 115,700 
-อ่ืน ๆ     

รวม 100,000 105,000 110,250 115,700 
รายจ่าย     
ค่าวัสดุ      
-ค่าแบบทดสอบปลายภาค 84,000 88,000 92,400 97,000 
-ค่าแบบทดสอบการอ่านคิดวเิคราะห ์ 15,000 15,700 16,400 17,100 
-ค่าอุปกรณ์ส านักงาน 500 700 800 900 
ค่าใช้สอย     
-ค่ารถ 500 600 650 700 
ค่าตอบแทน     
ค่ายานพาหนะ     
ค่าครุภัณฑ์     

รวม 100,000 105,000 110,250 115,700 
 
 
ลงชื่อ..........................................................   
               (นางอรวรรณ  ปิ่นเพ็ชร)์                                                   
                         ผู้เสนองาน                                                       
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.3.4  งาน/กิจกรรม   จดัซ้ือเอกสารหลักฐานการเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล      ฝ่าย  วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณปี 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 20,000 21,500 22,600 23,700 
-อ่ืน ๆ     

รวม 20,000 21,500 22,600 23,700 
รายจ่าย     
ค่าวัสดุ      
1)แบบรายงานผู้ส าเร็จการศกึษาฯระดบัประถมศกึษา(ปพ.3ป) 500 550 600 650 
2)แบบรายงานผู้ส าเร็จการศกึษาฯระดบัมัธยมตน้(ปพ.3บ) 400 450 500 550 
3)ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา(ปพ.1ป) 800 850 900 1,000 
4)ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.1บ) 500 550 600 650 
5)แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพนกัเรยีนประจ ารายวิชา (ปพ.5) 12,400 18,100 18,900 19,650 
6)ประกาศนยีบัตรผู้ส าเรจ็การศกึษาระดับมัธยมต้น(ปพ.2บ) 400 450 500 550 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 500 550 600 650 
ค่าตอบแทน     
ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม 20,000 21,500 22,600 23,700 
 
 
ลงชื่อ..........................................................   
               (นางอรวรรณ  ปิ่นเพ็ชร)์  
                         ผู้เสนองาน                                                       
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   4   แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลย ี
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางวันดี  พ่วงจาด 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  1    ยุทธศาสตร์ท่ี  1    กลยุทธ์ท่ี  1.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 7.4  ร่วม  -
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม....... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม............. 
                                 เกณฑ์ท่ี.................................................................................................. 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อวิเคราะห์ความจ าเปน็ในการใช้สื่อ  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เม.ย. 59 

และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ 1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค ์  

สอนและการบริหารงานวิชาการ 1.3 วางแผนการจัดท าสื่อตามแผนการ   
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาส่ือ เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  
และนวัตกรรมการเรียนการสอน   

3.เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิต 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

จัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและ งานร่วม/โครงการ)  

เทคโนโลยีเพื่อจดัการเรยีนการสอน 2.1 ภาระงานประจ า  

4.เพื่อประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี 1.ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเปน็ในการใช้สื่อ เม,ย, 59 
5.เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูม ิ ในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู ้  
ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการ   2.ครูประสานความร่วมมือในการผลิตจดัหา ตลอดปีการศึกษา 
จัดการเรียนรู้(7.4) พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ  
 การจัดการเรียนการสอน  
    3.บันทกึผลการใช้สื่อและเทคโนโลย ี ตลอดปีการศึกษา 
   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

1. ครูผู้สอน จ านวน  65 คน   1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที ่ ตลอดปีการศึกษา 

 เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ  

 ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการ  

 จัดการเรยีนรู้  (7.4)  

 2.3 ภาระงานร่วม  

      -  

 2.4 งาน/กิจกรรม/โครงการ  

 1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ  

 การสอนอิเล็กทรอนกิส์ยุคใหม ่  

 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

 3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.2 ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลย ี  

1.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ   

เรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ   

อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. ครูผู้สอน ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน   

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   

3. ครูผู้สอน ได้ประสานความร่วมมือใน   

การผลิตจัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม    

และเทคโนโลยีเพื่อจดัการเรยีนการสอน  ตลอดปีการศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ   

4. ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนใหใ้ช้สื่อ   

และเทคโนโลยีที่ท้องถิ่นเหมาะสมโดยน า   

บริบทแห่งภูมิปญัญาของมาบูรณาการ   

ในการจัดการเรยีนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

1.ครูผู้สอน ร้อยละ  85 ได้วิเคราะห์ความ 4.1 สรุปผลการใช้สื่อและเทคโนโลย ี ก.พ.60 

จ าเปน็ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ 4.2 น าผลการการใช้สื่อมาปรับปรุงและ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

จัดการเรยีนการสอนและการบริหารงาน พัฒนาเพื่อพัฒนางานในปีการศกึษาต่อไป  

วิชาการ   

2. ครูผู้สอน ร้อยละ  85   ผลิตและพัฒนา   

เสื่อการเรียนการสอน   

3. ครูผู้สอน ร้อยละ  85  มีการประสาน   

ความร่วมมือในการผลิตจดัหาพัฒนาและ   

ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อจัดการ   

เรียนการสอน   

4. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 มีการประเมินผล   

การใช้สื่อและเทคโนโลย ี   

5. ครูผู้สอน ร้อยละ 85   ได้รับการ   

สนับสนุนใหใ้ช้สื่อและเทคโนโลยีที ่   

เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท   

แห่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน   

การจัดการเรียนรู ้   

   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.แบบส ารวจความต้องการในการใช้สื่อ   

และเทคโนโลย ี   

2.แบบประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลย ี   

3.แบบประเมินการออกแบบและการ   

จัดการเรยีนรู ้   

   
 
 
 
 
 
 
 



174 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559       ฝ่ายวิชาการ                                                                      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.1.1 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาสื่อนวตักรรม     ฝ่าย วิชาการ 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตส่ือการสอน 2 10,000 -  
 อิเล็กทรอนิกสย์ุคใหม ่     
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

 
10,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ.....................บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา  10,000บาท  

 
 

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

ลงชื่อ................... ...................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.4.1  งาน/กิจกรรม   พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ยุคใหม่ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน    งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม     ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 10,000 11,000 12,000 12,500 
-อ่ืน ๆ     

รวม 10,000 11,000 12,000 12,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
- ค่าซีดีรอม 8,500 9000 9700 10000 
-ค่ากระดาษ 300 550 600 650 
ค่าใช้สอย     
-ค่าหมึกพมิพ ์ 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)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   5   แผนงานหน่วยงาน  งานนิเทศการสอน 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจีรนันท์        เทียนประเสริฐ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี……     ยุทธศาสตร์ท่ี………    กลยุทธ์ท่ี……… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 7,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี7.2,7.3,7.510.5ร่วม- 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั7.3.1,(ข้อ1-2)ร่วม................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี.........ตัวบ่งชี้หลักท่ี.........ร่วม................... 
เกณฑ์ท่ี............................................................................. 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการ  1.1 แต่งตั้งกรรมการนเิทศภายใน พ.ค.59 

การนิเทศ 1.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน เดือนละ 1 ครั้ง 

2. เพื่อน าข้อมูลส ารวจมาวางแผนการ  1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิการนเิทศภายใน พ.ค.59 

นิเทศและด าเนินการนิเทศ   

3. เพื่อน าผลประเมินการนเิทศมาปรบัปรุง 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

การนิเทศ งานร่วม/โครงการ)  

4. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น  2.1 ภาระงานประจ า  

รายบุคคลและใช้ ข้อมูลในการวางแผนการ   1.ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ พ.ค.59 

จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ  การนิเทศ       

ผู้เรียน  2.วางแผนการนเิทศ พ.ค.59 

5.  เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ 1)จัดท าค าส่ังการนิเทศและมอบหมายงาน  

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล นิเทศ พ.ค.59 

และพัฒนาการทางสตปิัญญา  2)จัดท าตารางปฏิบตัิงานนเิทศ พ.ค.59 

6. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที ่ 3)จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการนเิทศ พ.ค.59 

มุ่งเนน้การการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  3.ด าเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 1)จัดอบรมตามความต้องการการนิเทศ  

7. เพื่อให้สถานศึกษามกีารนิเทศภายใน 2)ตรวจเอกสารที่เกีย่วข้องกับการจัดการเรียน  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

ก ากับติดตามตรวจสอบ และน าผลไป การสอน  

ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  3)สังเกตการสอน  

 4)ประชุมครเูพื่อใหก้ารแนะน า  

เปา้หมายเชิงปริมาณ 4.ประเมินผลการนเิทศ  

1.ครูจ านวน  65 คน   

2.การนิเทศภายในสถานศึกษา 2.2  ภาระงานตาม ตบช. ตลอดปีการศึกษา 

 1. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็น  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  

1.ปัญหาและความต้องการนเิทศได้รบั  จัดการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

การวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา       1)การวิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล  

2.แผนการนิเทศมีการด าเนินการอย่างม ี 2)การใช้ข้อมูลผูเ้รียนวางแผนการจัดการ  

ประสิทธิภาพ เรียนรู้  (7.2)  

3.ผลประเมินการนเิทศได้รับการปรับปรุง  3)การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน  

แก้ไขและพัฒนา 2.ครูออกแบบและจัดการเรยีนรู ้  

4.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ  

และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ พัฒนาการทางสตปิัญญา (7.3)  

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   

5.ครูออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู ้  

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 1)การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้  

และ พัฒนาการทางสติปญัญา 2)การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ  

6.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ จัดการเรยีนรู ้  

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที่  3. ครูมีการวัดและประเมินผลที ่  

หลากหลาย     มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

7. สถานศกึษามีการนเิทศภายใน ก ากับ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  (7.5)  

ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง 1)ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมนิผลการ  
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเมินผลสอดคล้องกับทกุมาตรฐานและ  

1. ปัญหาและความต้องการนเิทศจ านวน  ตัวชี้วัดตามกจิกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อม  

ร้อยละ 85 ได้รับการวางแผนและสู่การ ทั้งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ  



178 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559       ฝ่ายวิชาการ                                                                      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

แก้ไขและพัฒนา 2)วัดและประเมนิผลพัฒนาการของผูเ้รียน  

2. แผนการนเิทศจ านวนร้อยละ 85 มีการ ด้วยวิธีการและเครื่องมือทีห่ลากหลายและ  

ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนน  

3.  ผลประเมนิการนเิทศจ านวนร้อยละ 90 พัฒนาการ  

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 4. นิเทศภายใน ก ากับติดตาม  

4. ครูร้อยละ 85 มีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็น ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ  

รายบุคคลและ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ สอนอย่างสม่ าเสมอ  (10.5)  

จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ 1)แผนการนเิทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ  

 ผู้เรียน  จัดการเรยีนการสอน(ระบุประเดน็จุดเนน้  

5.ครูร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ รูปแบบปฏิทินและทีมนเิทศที่ชดัเจน)  

เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 2)การด าเนนิการนเิทศติดตามการใชห้ลักสูตร  

บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา เป็นไปตามเกณฑ ์  

6. ครูร้อยละ 85  มีการวัดและประเมินผล 3)การประเมนิสรุปผลและรายงานผลการ  

ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นิเทศทุกภาคเรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย      4)การใช้ผลการนิเทศการตดิตามตรวจสอบ  

7.  ครูร้อยละ95  ได้รับการนิเทศภายใน   มาปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ของครูทกุกลุ่ม  

ก ากับ ติดตาม    ตรวจสอบ และน าผลไป สาระ  

ปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ 2.3 ภาระงานร่วม  

    -  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม  

1. แบบบนัทึกการนิเทศรายบคุคล   -  
2. แผนการจัดการเรียนรู้   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
  3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม มิ.ย. – ส.ค. 59 
 แผน ธ.ค.59-ก.พ.60 
 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ มิ.ย. – ส.ค. 59 
  สมบูรณ ์ ธ.ค.59-ก.พ.60 
 3.3 ประเมินผลการนเิทศ มี.ค.60 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบคุคลและภาพรวม เม.ย. 60 
  4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย. 60 
 หน่วยงาน  
  4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและ พ.ค. 60 
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.5 แผนงานหน่วยงาน  งานนิเทศการสอน   ฝ่ายวิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2 2,000 - ด าเนินการ 
      
      
     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สองพันบาทถ้วน) 

 
2,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  2,000 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา................บาท  
 
 
ลงชื่อ..........................................................   
            (นางสาวจีรนันท์   เทยีนประเสริฐ)  
                         ผู้เสนองาน  
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.5.1  งาน/กิจกรรม  นิเทศกลุม่สารการเรียนรู้ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานนิเทศการสอน    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
 -จากสถานศึกษา 2,000 2,150 2,300 2,500 
 -อ่ืน ๆ     

รวม 2,000 2,150 2,300 2,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่ากระดาษ 800 900 1.000 1,100 
ค่าใช้สอย     
-ค่าถ่ายเอกสาร 400 420 430 450 
-ค่าเยบ็เล่ม 500 520 550 600 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 300 310 320 350 
ค่าครุภัณฑ์     

     
รวม 2,000 2,150 2,300 2,500 

 
 

ลงชื่อ..........................................................   
            (นางสาวจีรนันท์   เทยีนประเสริฐ)                                                   
                         ผู้เสนองาน                                                       
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  6   แผนงานหน่วยงาน  งานวิจัยและพัฒนา 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางบุญสม    ไพศาลพานิช 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี………     ยุทธศาสตร์ท่ี……..…    กลยุทธท่ี์……… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  7 ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ หลกัท่ี 7.7 ร่วม  - 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 7.7.1  ร่วม............. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อให้ครูรู้นโยบายเกี่ยวกบัการวิจัยของ  1.1 ประชาสัมพันธใ์ห้ครเูหน็ความส าคัญ มิ.ย.59 
โรงเรียน ของการวิจัยในชัน้เรียน  
2.เพื่อให้มีผลงานวิจัยของโรงเรยีน  1.2วางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน มิ.ย.59 
3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของบุคลากรและของ   
โรงเรียนได้รับการเผยแพร่ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
4. เพื่อให้ครูมีการศกึษา  วิจัยและ งานร่วม/โครงการ)  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน 2.1 ภาระงานประจ า  
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 1.งานวิจัยในชัน้เรียน  
 1) วางเค้าโครงงานวิจยั 30 มิ.ย.59 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2) ศึกษาความเป็นมาและความส าคญั 29 ก.ค.59 
1.ผลงานการวิจัยในชัน้เรยีนจ านวน   ของปัญหา  
65ผลงาน 3)  ศึกษาเอกสารทเีกีย่วข้องกับงานวจิัย 31 ส.ค.59 
2.ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่จ านวน.  4)  วิธีด าเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือที ่ 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. เผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนสู ่  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ของโรงเรียนอยู่ในระดับด ี ภายนอก  
2.  ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ม ี 2.2 ภาระงานตาม ตบช.  
ประสิทธิภาพ   1. ครูมีการศึกษาวิจัยและ ตลอดปีการศึกษา 
3.  ผลงานวิจัยของครไูด้รับการเผยแพร ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน  
อย่างมีระบบ รับผิดชอบและใช้ผลในปรับการสอน (7.7)  
4.ครูน าผลการศึกษาวิจยัมาพัฒนาการ 2.3 ภาระร่วม  
จัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    -  
 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ    -  
1.  ครูร้อยละ 95 รับทราบนโยบายเกีย่วกับ   
การวิจัยของโรงเรียน   
2.  ครผูู้สอนร้อยละ  90  มีผลงานวิจัยใน   
ชั้นเรยีน   
3.  ผลงานวิจัยของครู ร้อยละ 80   
ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ   
4.ครรู้อยละ 80 น าผลการศึกษาวิจัยมา 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
พัฒนาการเรียนรู ้ 3.1 ตรวจสอบติดตามการท าวิจัยในชั้นเรียน ก.พ.60 
  3.2 ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยทีย่ังไม่สมบูรณ ์ ก.พ.60 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล  3.3 ประเมินผลการท าวิจัย มี.ค.60 
1. แบบบันทึกผลงานวิจยัของครู   
2. แบบสรุปผลงานการวิจัยของคร ู 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
  4.1 สรุปผลงานวิจัยรายบุคคลและภาพรวม มี.ค.60 
  4.2 จัดท ารายงานผลการวิจัย มี.ค.60 
  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค.60 
 ในปีการศกึษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.6 แผนงานหน่วยงาน  งานวิจัยและพัฒนา   ฝ่าย วิชาการ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน ประเภท
งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. วิจัยในชัน้เรียน 2 5,000 - ด าเนินการ 
      
      
     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(ห้าพันบาทถ้วน) 

 
5,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 5,000 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา................บาท  

 
ลงชื่อ..........................................................   

(นางบญุสม  ไพศาลพานิช)   
                          ผู้เสนองาน                                                      
            
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.6.1  งาน/กิจกรรม   วิจยัในชั้นเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
 แผนงานหน่วยงาน  งานวิจัยและพฒันา    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
 -จากสถานศึกษา 5,000 5,300 5,600 5,900 
-อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
รายจ่าย     

ค่าวัสด ุ     

-ค่ากระดาษ 1,000 1,050 1,100 1,500 

ค่าใช้สอย     
-ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 1,050 1,100 1,500 
-ค่าเยบ็เล่ม 2,500 2,600 2,700 3,000 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 500 600 700 900 

     

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
 
 
ลงชื่อ..........................................................   

 (นางบุญสม   ไพศาลพานิช)  
                           ผู้เสนองาน                                                           
 

                                         ผู้อนุมัต ิ
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  7   แผนงานหน่วยงาน  งานห้องสมุด 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกิตติยา    สตัยวณิช 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี………     ยุทธศาสตร์ท่ี…………   กลยุทธท่ี์………… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 3.1  ร่วม........ 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั.............ร่วม........................ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี้หลักท่ี..........ร่วม...................... 
                                 เกณฑ์ท่ี............................................................................. 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อจัดท าปฏิทนิปฏิบัติงาน และคู่มือใน   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด เม.ย.59 
การปฏิบัติงาน   1.2 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด เม.ย.59 
2. เพื่อจัดปฐมนิเทศการใชห้้องสมุดและให ้ 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานห้องสมุด พ.ค.59 
ความรู้เบื้องต้นในการใชห้้องสมุดแก ่   1.4 ปฏิบัติงานตามแผนงาน  
นักเรยีน   
3. เพื่อจัดท าตารางการใช้ห้องสมดุในการ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
เรียนการสอน งานร่วม/โครงการ)  
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที ่ 2.1 ภาระงานประจ า  
หลากหลายให้กบัผู้เรยีน    1.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน และคู่มือในการ เม.ย.59 
5. เพื่อบ ารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน ปฏิบัติงาน  
สภาพที่พร้อมให้บริการอยูเ่สมอ 2.จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อให ้ มิ.ย.59 
6.เพื่อให้ผู้เรยีนมนีิสัยรักการอ่านและ ความรู้เบื้องต้นในการใชห้้องสมุดแกน่ักเรยีน  
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  3.มีการจัดท าตารางการใช้ห้องสมดุเพื่อ พ.ค.59 
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตัว (3.1) การเรียนการสอน  
 4. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปลายภาคเรียน 
 5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานเทคนิค พ.ค.59 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที ่ ตลอดปีการศึกษา 
1. แผนงานการใช้และพัฒนาห้องสมุด  หลากหลายเพื่อส่งเสริมการอ่านของผู้เรียน  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
จ านวน 1 แผน 7.จัดซื้อวัสดุอุปกรณใ์นการจัดกิจกรรม มิ.ย. 59 
2. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 1ครั้ง/ป ี ส่งเสริมการอ่าน  
การศึกษา 8.บ ารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน ปลายภาคเรียน 
3. นักเรียนจ านวน  30 ห้องเรียน  ใช ้ สภาพที่พร้อมให้บริการอยูเ่สมอ  
ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
4. นักเรียนจ านวน 1,070คน เข้าร่วม 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให ้ ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผู้เรียนมนีิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้  
5. การบ ารุงรักษาหนังสือเทอมละ 1 ครั้ง ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ  
 ต่างๆ รอบตัว (3.1)  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 1)อ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
1. แผนงานการใชห้้องสมุดได้รับการ ทุกทีเ่มื่อมีเวลาและโอกาส  
พัฒนาและน าไปใช้อย่างมีคณุภาพ 2)ยืมหนงัสือสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือ  
2. ห้องสมุดด าเนินการปฐมนิเทศการใช ้ สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่าน  
ห้องสมุดใหก้ับนกัเรยีนอย่างม ี เพิ่มเตมิ  
ประสิทธิภาพ 3)สืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนริเริ่ม  
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรยีนการสอน ด้วยตนเองตามความสนใจ  
4. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการ 4)ค้นหาความรู้จากห้องสมุด  
อ่านตามความสนใจ แหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่างๆ  
5. ห้องสมุดมีการบ ารุงรักษาวัสดุสารนเิทศ 2.3 ภาระงานร่วม  
6.นักเรียนมีนิสัยรกัการอ่าน และแสวงหา       -  
    ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม ปลายภาคเรียน 
เรียนรูแ้ละสื่อต่าง ๆ รอบตัว      - ปลายภาคเรียน 
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ปลายภาคเรียน 
1. แผนงานการใช้และการพัฒนาห้องสมดุ  3.1 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน สิ้นสุดโครงการ 
ถูกน าไปใช้ร้อยละ 100 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่  
2. นักเรียนได้รับการปฐมนิเทศการใช ้       สมบูรณ์ มี.ค.60 
ห้องสมุดร้อยละ 100 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่าง ๆ  
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรยีนการสอน  3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม เม.ย. 60 
ร้อยละ 81 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
4. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรส่งเสริมการอ่าน 4.1สรุปผลการด าเนินงาน/ กิจกรรมต่าง ๆ เม.ย.60 
ที่ห้องสมุดจดัขึ้น ร้อยละ 81 ของห้องสมุด  
5. ห้องสมุดบ ารุงรักษาวัสดุสารนเิทศ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
ร้อยละ 81      ห้องสมุดในภาพรวม  
6.นักเรียนมีนิสัยรกัการอ่าน และแสวงหา 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด        พัฒนางานในปกีารศึกษาต่อไป  
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวร้อยละ 81   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินผลการด าเนินงาน   
2. แบบบันทึกการใชห้้องสมุด   
3. สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด   
4. แบบประเมินความพึงพอใจ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.7 แผนงานหน่วยงาน  งานห้องสมุด ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน 
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมปฐมนเิทศการใช้ห้องสมุด 1 1,000 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  160,000 - ลงทุน 
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  18,000 - พัฒนา 

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเกา้พันบาทถ้วน) 

 
179,000 - 

 
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 1,000 บาท  งบลงทุน  160,000  บาท  งบพัฒนา 18,000 บาท  

 
 

  ลงชื่อ..........................................................   
   (นางสาวกิตติยา    สัตยวณิช)                                                

                              ผู้เสนองาน                                                         
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.7.1  งาน/กิจกรรม   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานห้องสมุด ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 1,000 1,100 1,200 1,300 
-อ่ืน ๆ     

รวม 1,000 1,100 1,200 1,300 
รายจ่าย     
ค่าวัสดุ      
-ค่ากระดาษ 300 350 400 450 
-ค่าหมึกพมิพ ์ 700 750 800 850 

     
รวม 1,000 1,100 1,200 1,300 

 
 

  ลงชื่อ..........................................................   
   (นางสาวกิตติยา    สัตยวณิช)                                                

                              ผู้เสนองาน                                                         
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.7.2 งาน/กิจกรรม    จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน   งานห้องสมุด  ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 160,000 168,000 176,400 185,220 

-อ่ืน ๆ     

รวม 160,000 168,000 176,400 185,220 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
 -  ค่าหนังสือ 145,000 152,750 160,500 168,890 
 -  ค่าสมาชิกวารสาร 6,000 6,100 6,200 6,300 
 -  พลาสติกส าหรับห่อปก 3,000 3,100 3,200 3,300 
 -  กาวลาเท็กซ ์ 300 320 340 350 
 -  สกอตเทปใส ขนาด 1 นิ้ว 500 520 540 550 
 -  สกอตเทปใส ขนาด 2 นิ้ว 500 520 540 550 
 -  ด้ายส าหรับเย็บหนังสือ 300 320 340 350 
 -  สติกเกอร์ส าหรบัติดสันหนังสือ 500 520 540 550 
 - ใบคัตเตอร ์ 300 350 400 450 
- เทปผ้าติดสันหนังสือ 500 520 540 550 
- ลูกแม็กซ์ No.10 400 420 440 450 
- กรรไกร 200 210 220 230 
 - หมึกพิมพ ์ 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)์ 
                                   ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.7.3  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมการอ่าน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานห้องสมุด     ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
 -จากสถานศึกษา 18,000 19,000 20,000 2,1000 
 -อ่ืน ๆ     

รวม 18,000 19,000 20,000 2,1000 
รายจ่าย     
ค่าวัสดุ      
 -  กระดาษโปสเตอร ์ 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 
-  ลูกแม็กซN์o.10 300 320 340 350 
-  ฟิวเจอร์บอร์ด 300 320 340 350 
-  โฟมอัด 300 320 340 350 
 -  ริบบิ้น 1,500 1,550 1,600 1,650 
 -  หมึกพิมพ ์ 1,200 1,250 1,300 1,350 
 -  เชือกปอ 200 230 240 280 
 -  ปากกาหัวตัด 200 230 240 280 
-  พลาสติกส าหรับเคลือบงาน 500 500 560 580 
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รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

-สติกเกอร์ตัดตัวอักษร 800 850 900 1,000 
-กระดาษพริสมา 1,000 1,100 1,200 1,300 
-กระดาษ 100 ปอนด ์ 400 450 500 580 
-ไส้ปืนกาว 300 320 340 350 
-ปืนกาว 300 320 340 350 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 300 400 500 600 

รวม 18,000 19,000 20,000 2,1000 
 

 
  ลงชื่อ..........................................................   

   (นางสาวกิตติยา    สัตยวณิช)                                                
                              ผู้เสนองาน  
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 


