แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดบวรมงคล
ประจําปงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
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แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0- 2424 – 7483 โทรสาร 0-2883 – 3650

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564
ของโรงเรียนวัดบวรมงคล
--------------------------------------------------ตามที่โรงเรียนวัดบวรมงคล ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมที่สถานศึกษาตองดําเนินการในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพิจารณาแลว
1. เห็นชอบในการแบงสัดสวนงบประมาณ ดังนี้
1.1 กลุมบริหารวิชาการไดรับงบประมาณรอยละ 50 ของเงินรายได
จํานวน 349,836 บาท
1.2 กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารงบประมาณ และกลุมบริหารบุคคล ไดรับ
งบประมาณรอยละ 40 ของเงินรายได จํานวน 279,870 บาท
1.3. งบสํารองจายไดรับงบประมาณรอยละ 10 ของเงินรายได
จํานวน 69,965 บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 699,671 บาท คิดเปนรอยละ 100
2. เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 ได

พลเอก
(ดุษฎี รามสมภพ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดบวรมงคล

คํานํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารเป น หั ว ใจสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เนื่องจากเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งในดานเนื้อ
งาน งบประมาณคาใชจาย ขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนและตอเนื่อง ผูบริหารสามารถตรวจสอบและนํา
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคมาใชเปนบรรทัดฐานในการแกไข ปรับปรุง และ
พัฒนางานใน ปตอไป
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดบวรมงคล สําเร็จไดดวยความ
รวมมือของครูและบุคลากรทุกฝาย ที่ต้ังใจวางแผนและเขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนบริหาร
การจัดงานในสวนที่ รับ ผิดชอบไดอยางมี ป ระสิท ธิภาพ สามารถนํามาสรุปหลอมรวม และประสาน
งบประมาณตามความจําเปนและสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาการดําเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารนี้ จ ะสามารถขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นวั ด บวรมงคลไปสู ม าตรฐานคุ ณ ภาพเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล
ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ ทําใหงานสําเร็จลุลว งไปตามเปาหมายทุกประการ

( นายชาตรี จินดามณี )
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

สารบัญ
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 โรงเรียนวัดบวรมงคล ตั้งอยูเลขที่ 1121 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
สังกัด สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธยมศึก ษา เขต 1 สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
ก ระท รวงศึ ก ษ าธิ ก าร โท รศั พ ท 0 -2 4 2 4 -7 7 0 2, 0 -2 4 3 4 -7 4 8 3 โท รส าร 0 -2 8 8 3 -3 6 5 0
เว็บไซต www.bm.ac.th ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส bmksch@gmail.com
1.2 โรงเรียนวัดบวรมงคล เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.3 เนื้อที่ของสถานศึกษา 9 ไร - งาน 52 ตารางวา
1.4 เขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา ไดแก เขตบางพลัดทุกแขวง, เขตบางกอกนอย
แขวงอรุณอัมรินทร แขวงบางขุนนนท
ที่ตั้งของโรงเรียนมีเขตติดตอสถานที่ตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับโรงเรียนทิวไผงาม

ทิศใต

ติดตอกับชุมชนวัดบวรมงคล

ทิศตะวันออก

ติดตอกับวัดบวรมงคลริมแมน้ําเจาพระยา

ทิศตะวันตก

ติดตอกับชุมชนและมีทางออกสูถนนจรัญสนิทวงศ ซอย 46

1.5 ประวัติสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบวรมงคล เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แขวงบางยี่ ขั น เขตบางพลั ด กรุ งเทพมหานคร
เดิมเรียกกันวาโรงเรียน “วัดลิงขบ” ซึ่งเรียกตามชื่อวัดบวรมงคล วัดลิงขบ ชื่อนี้ มีคําเลาลือตอกันวาแต
แรกเริ่มนั้นเรียกกันทั่วไปวา “วัดลิงขบ” สันนิษฐานวา “ลุงขบ” เปนผูสราง อนึ่งนามวัดที่เปลี่ยนจากวัดลิง
ขบมาเปนวัดบวรมงคลนั้น ปรากฏตามบันทึกเรื่องราววัดบวรมงคลวา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชทานนามใหมให และไดทรงสถาปนาเปนพระอารามหลวง เมื่อป พ.ศ.
2352 แตไมมีผูนิยมเรียก ครั้นตอมาในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา

โปรดเกลาให กรมขุนธิเบศรบวรปฏิสังขรณอีกครั้งหนึ่ง และพระราชทานใหมอีกครั้งหนึ่งวา “วัดบวรมงคล
ราชวรวิหาร”
โรงเรียนวัดบวรมงคลกอตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2498 ในเขตธรณีสงฆ วัดบวรมงคล
ดานทิศตะวันตก เนื้อที่ประมาณ 9 ไร – งาน 52 ตารางวา อยูระหวางสะพานพระรามแปดกับสะพานกรุงธน
ผูกอตั้งโรงเรียนคือ ทานเจาคุณพระราชศรีวิสุทธิวงศ อดีตรองเจาอาวาสวัดบวรมงคล
1.6 แผนที่สถานศึกษา

2. ขอมูลผูบริหารสถานศึกษา
2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน นายชาตรี จินดามณี วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( สิ่งแวดลอมศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหนงที่
โรงเรียนนี้ ตั้งแตวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบัน
3. ขอมูลครูและบุคลากรปการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 1 ก.ย. 63)
รายการ
3.1 ครูประจําการ
1) กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย
2) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
3) กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
4) กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
6) กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
7) กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
9) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
10) บรรณารักษ
3.2 ครูอัตราจาง
3.3 ครูชาวตางชาติ
3.4 ลูกจาง
3.5 อื่นๆ (ระบุ)
เจาหนาทีธ่ ุรการ
ครูภูมิปญญา
ครูผูทรงคุณคา
รวม

จํานวน
28
3
3
4
4
2
1
5
4
1
1
5
1
7
1
1
1
44

4. ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 1 ก.ค. 63 )
ระดับชัน้

จํานวนหอง

มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งหมด

3
3
3
9
4
4
4
12
21

เพศ
ชาย
33
33
51
117
36
17
32
85
202

หญิง
19
28
25
72
18
21
18
57
129

รวม
52
61
76
189
54
55
50
142
331

สวนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบวรมงคลมีแนวคิด ทิศทางของการจัดการศึกษาและหาความตองการของโรงเรียนโดย
จัดประชุมสัมมนาทบทวนนโยบายสภาพแวดลอมภายในและภายนอก แลวนํามากําหนดทิศทางดังนี้
วิสัยทัศน
ภายในปี พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดบวรมงคลจะมีนกั เรียน ระบบบริหารจัดการ และระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมาตรฐานสากลโดยอยูภ่ ายใต้
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.ผูเรียนไดรับการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ทีห่ ลากหลาย เพื่อใหสามารถคนพบความถนัดตามที่สนใจและ
ไดลงมือปฏิบัติจริง
2.สงเสริมผูเรียนใหฝกการอาน คิด วิเคราะหอยางถูกตอง มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางนอย 2
ภาษา และใชเทคโนโลยีไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.ผูเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม การเปนพลเมืองที่ดีตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4.ครูมีการพัฒนาตนเอง จัดการสอนแบบบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยนความรู มีงานวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมแกวิชาชีพ
5.เนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การบริหารจัดการที่ดี จัดการทรัพยากรเหมาะสม โปรงใส
ตรวจสอบได
6.จัดและพัฒนาการศึกษา โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงค
1. ดานคุณภาพผูเ รียน
1.1 ผูเรียนสามารถคนควาหาความถนัดของตนเอง และสงเสริมกิจกรรมตามความถนัด
1.2 ผูเรียนไดรับการสงเสริมการอาน คิด วิเคราะห มีการใชเครื่องมือประเมินอยางเปน
ระบบ สามารถอานออก เขียนไดคลองในภาษาไทย และสงเสริมการใชภาษาตางประเทศ คือ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
1.3 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนไดอยางสรางสรรค
1.4 ผูเรียนมีความตระหนัก รูคุณคาการใชทรัพยากรตาง ๆ ในโรงเรียน และมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคานิยมที่พึงประสงค
2. ดานคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูไดรับการพัฒนาความรูความถนัดในวิชาชีพที่สอน ใชเทคโนโลยีเปน สามารถบูรณา
การการสอนในกลุมสาระอื่นหรือวิธีการอื่นมาใชในการสอนได มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคระหวางกัน
ผลักดันการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ ( BEST PRACTICE)
2.2 ครูเปนผูมคี ุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมตามวิชาชีพแกลูกศิษยและบุคลากร ใช
ทรัพยากรในโรงเรียนอยางตระหนักและรูคณ
ุ คา
3. ดานคุณภาพบริหารจัดการ
3.1 ผูบริหารเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นจากนักเรียน บุคลากร และชุมชน เขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
4. ดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.1 มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได
4.2 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นโดยสรางโอกาส
ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
4.3 ตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบมีเครื่องมือและ
วิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
1. ผูเรียนเปนผูมีความรู ไดรบั การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
3. ผูเรียนเปนคนดี มีความสุข มีทักษะการดํารงชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีไทยและสากล และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4. สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปใชในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนและใชไดอยางสรางสรรค
อัตลักษณ
“ลูกบวรมงคล มีทกั ษะชีวิต มีจิตอาสา ”
เอกลักษณ
“ศิลปะดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม”
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรมงคล
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย

2. ซื่อสัตยสุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝเรียนรู

5. อยูอยางพอเพียง

6. มุงมั่นในการทํางาน

7. รักความเปนไทย

8. มีจิตสาธารณะ

9. คนดีศรีสังคม
คําขวัญโรงเรียนวัดบวรมงคล
ลูกบวรมงคล “รูปลักษณงามสงา วาจางามเสนาะ ไมทะเลาะวิวาท ไมเปนทาสยาเสพติด ไม
ประพฤติผิดศีลธรรม”

กลยุทธระดับแผนงาน มีงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ รียน
โครงการที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ รียน
ผูรับผิดชอบโครงการ นายธนัท อูดนอย
กิจกรรมความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
- คลินกิ ภาษา
- วันสุนทรภู (ไทย)
- วันภาษาไทย
- รักการอาน
- สงเสริมการเรียนภาษาจีนกับผูเชี่ยวชาญทางภาษา
- สงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษกับผูเชี่ยวชาญทางภาษา
กิจกรรมความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญ
 หา
- แขงขันทางวิชาการ(ภายใน)
- แขงขันทางวิชาการ(ภายนอก)
- การอาน คิด วิเคราะห (ภาษาไทย)
กิจกรรมความสามารถในการสรางนวัตกรรม
- สัปดาหวันวิทยาศาสตร
- บวรมงคลนิทัศน
- หนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงาน
กิจกรรมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การประกวดแขงขันดาน ICT
- เทาทันเทคโนโลยี
กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- เตรียมความพรอมทดสอบความรูระดับชาติ (O - NET)
- เรียนปรับพื้นฐาน (ม.1 + ม.4)
- ตามทันเพื่อน

กิจกรรมความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีตองานอาชีพ
- คนหาอาชีพตนเองและแนะแนวอาชีพ
- ชมรมอาชีพ
แผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียน
โครงการที่ 2 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียน
ผูรับผิดชอบโครงการ นายกรุงไกร พวงนอย
กิจกรรมคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
- คายคุณธรรม
- วันไหวครู
- วินัยความประพฤตินักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
- รณรงคเกี่ยวกับยาเสพติด
- สงเสริมประชาธิปไตย
- จิตสาธารณะและบําเพ็ญประโยชน
- อบรมผูนํานักเรียน/หองเรียนสีขาว
- โรงเรียนสวยดวยมือเรา/ปลอดขยะ
- กิจกรรมพิเศษสพฐ/สพม.
- คายปรับพฤติกรรม
- ธนาคารโรงเรียน
- รักษาดินแดน
- บริจาคโลหิต
กิจกรรมความภูมิใจในทองถิน่ และความเปนไทย
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจาสิริกิติ์ ฯ
- วันคลายวันพระบรมราชสมภพ ร.9
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
- วันสําคัญตามประเพณีไทย (แหเทียน, หลอเทียน)
- วันสําคัญ (ลูกเสือ เนตรนารี)
- ธรรมศึกษา

กิจกรรมการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
- สงเสริมการศึกษาพิเศษ
- อบรมผูนํานายหมู (ม.1)
- ปฐมนิเทศ
- คายลูกเสือ(เรียนฟรี15ป)
- วันอาเซียน (สังคม)
- วันคริสตมาส
กิจกรรมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
- วันเอดสโลก
- กีฬาภายในสถานศึกษา (กีฬาสี)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนและสมรรถภาพ
- ลีลาศ
แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
(กลุมบริหารวิชาการ, กลุมบริหารงบประมาณ ,กลุมบริหารงานบุคคล , กลุมบริหารงานทั่วไป )
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต
กิจกรรมดานเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
- สงเสริมความเปนเลิศดานศิลปะ
- สงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา (เปตอง,ฟุตซอล)
- แขงขันกีฬาภายนอก
กิจกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- โรงเรียนมาตรฐานสากล
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
- พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
- ศิลปหัตถกรรม
- พัฒนาหลักสูตรที่เนนความตองการเฉพาะบุคคล
- สงเสริมการสรางภูมิพลังแหงปญญา (Best Practice)
- สงเสริมนักเรียนสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุม สาระ
- ประชุมสัมมนา (อบรมและพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ)
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
- พัฒนาแหลงเรียนรู (เชน บวรมงคลนุสรณ)
- พัฒนาแหลงเรียนรูของกลุมสาระฯ หองเรียนรู
กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู
- ประชาสัมพันธภายในและภายนอกสถานศึกษา
- พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชน สัญญาณอินเตอรเน็ต
สาย LAN)
แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการที่ 4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(กลุมบริหารวิชาการ, กลุมบริหารงานทั่วไป)
ผูรับผิดชอบโครงการ นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ
กิจกรรมจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได
- คายคณิต
- ทัศนศึกษา/คายวิชาการ ม.ตน
- ทัศนศึกษา/คายวิชาการ ม.ปลาย
- การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม Best Practice

กิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
- พัฒนาแหลงเรียนรูออนไลน (เว็บไซต)
- สนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(โสตทัศนศึกษา)
กิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- ประชุมผูปกครอง Classroom Meeting
- พัฒนาทักษะบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสําหรับครู
กิจกรรมตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน
- วิจัยในชั้นเรียน
- การพัฒนาแบบทดสอบ (คลังแบบทดสอบสอบมาตรฐาน)
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
- ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (ประชุม PLCกลุมยอย)
- อบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาและ
- ทบทวนกระบวนการทํางานและการจัดการเรียนการสอน (ของร.ร.)
- COACHING เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
งานประจํา (4 กลุมบริหาร )
กิจกรรมพัฒนา 4 กลุมบริหาร
(รองฯ 4 กลุม บริหาร)
* กลุมบริหารงบประมาณ
- งานวิเคราะหและจัดทําแผนสถานศึกษา
- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารการบัญชี
- งานพัสดุและสินทรัพย
- งานควบคุมภายในสถานศึกษา
- งานสารสนเทศ
- สํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ
- งานพัฒนาบุคลากรกลุมบริหารงบประมาณ
- งานสวัสดิการ

- งานตรวจสอบภายใน
- งานระดมทรัพยากร
* กลุมบริหารวิชาการ
- สํานักงานกลุมบริหารวิชาการ
- งานทะเบียน
- งานการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอ
- งานวัดผลประเมินผล
* กลุมบริหารงานบุคคล
- สํานักงานกลุมบริหารงานบุคลากร
- งานสรรหา(ลูกจาง)
- จัดสรรหาครูในสาขาที่ขาดแคลน
- งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
* กลุมบริหารทั่วไป
- สํานักงานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ (ธุรการ)
- งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
- งานยานพาหนะ
- งานโภชนาการ
- สงเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา
- พัฒนาเจาหนาที่และแมบาน
- งานประสานชุมชนและเครือขายการศึกษา

สวนที่ 3
รายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการ

การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดบวรมงคล ปงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

คําสั่งโรงเรียนวัดบวรมงคล
ที่ 73/2563
เรื่อง แผนการใชเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2564
……………………………………………...............
โรงเรียนวัดบวรมงคลไดพิจารณาแผนการใชเงินอุดหนุนรายหัวและเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ) ของกลุมบริหาร กลุมสาระการเรียนรู
งาน และประสานแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 พรอมอนุมัติแผนการใชเงินตางๆ ดังรายละเอียด
ทายคําสั่งเพื่อเปนขอกําหนดและแนวปฏิบัติไวดังนี้
1. ใหกลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/งาน ใชเงินตรงตามหมวดรายจายที่ไดรับอนุมัติและ
ตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
2. เงินหมวดรายจายเดียวกันถัวเฉลี่ยในวัตถุประสงคเดียวกัน แตไมเกินวงเงินที่ไดรับการ
อนุมัติ (โดยแบงระยะการเบิกจายเปน 2 ภาคเรียน)
3. ถามีความประสงคตองโอนเงินหมวดเงินรายจายไปใชในรายจายอื่นตองไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการกอน
4.ก อนใชเงินทุ ก ครั้งติ ดตองานวิเคราะหแ ละจัดทําแผนสถานศึกษา งานบริหารพั ส ดุแ ละ
สินทรัพย งานบริหารการเงิน เนื่องจากจํานวนเงินที่จัดสรรไวเปนเพียงประมาณการเทานั้น
5. การใชเงินถูกตองตามระเบียบฯ และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
6. ประมาณการนี้เริ่มใชตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยแบงเปน 2 งวด
7. ใหหัวหนากลุมบริหาร / หัวหนากลุมสาระการเรียนรู / หัวหนางาน ดําเนินการใชเงินตาม
แผนการจัดสรรเงินตามเอกสารที่แนบทายมานี้
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

( นายชาตรี จินดามณี )
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดบวรมงคล
เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณและรายไดสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 )
------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 การจัดสรรอัตราสวนรอยละของเงินจัดสรร
โรงเรียนวัด บวรมงคลมี เงิน อุ ดหนุ น ประมาณการในป งบประมาณ 2564 โดยใชในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 1,248,350 บาท ( หนึ่งลานสองแสน
สี่หมื่นแปดพันสามรอยหาสิบบาทถวน ) มาจากยอดงบอุดหนุนรายหัวที่ไดรับและหักคาสาธารณูปโภคและ
คาใชจายจําเปน จํานวน 1,248,350 บาท ( หนึ่งลานสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามรอยหาสิบบาทถวน) จึงไมมี
เงินอุดหนุนคงเหลือเงินที่นํามาจัดสรร ดังนั้นจึงนําเงินในสวนของเงินรายได 699,671 (หกแสนเกาหมื่นเกาพัน
หกรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน ) ซึ่งเมื่อพิจารณาตามวิสัยทัศน พันธกิจ งาน / โครงการตามกลยุทธ แลวไดจัดสรร
เงินตามรายละเอียดดังนี้
1. กลุมบริหารวิชาการไดรับงบประมาณรอยละ 50 จํานวน 349,836 บาท
2. กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารงบประมาณ และกลุมบริหารบุคคล ไดรับงบประมาณรอยละ 40
จํานวน 279,870 บาท
3. งบสํารองจายรอยละ 10 จํานวน 69,965 บาท
มีเงินรายไดสถานศึกษา(เงินบํารุงการศึกษา)ประมาณการทั้งหมด 2,464,558 บาท (สองลานสี่แสนหก
หมื่นสี่พันหารอยหาสิบแปดบาทถวน) เงินเรียนฟรี 15 ป ประมาณการทั้งหมด 1,375,005 บาท (หนึ่งลานสาม
แสนเจ็ดหมื่นหาพันหาบาทถวน)
ตอนที่ 2 กลยุทธโรงเรียนวัดบวรมงคล จัดเปนแผนงานหลัก 4 แผน ดังนี้
1. แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
2. แผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
3. แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
4. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผูเรียน
แผนงานหลักที่ 1 แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
กลุมบริหารวิชาการ
สอดคลองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 1.1
สอดคลองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่ 1.1
ผูรับผิดชอบโครงการ นายธนัท อูดนอย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดบวรมงคล ไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองดําเนินการใหครูทุกคนในโรงเรียนและผูบริหาร
ตองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยรวมกันวางแผนจัด
กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการอาน การเขียน
และการคิดคํานวณ คิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและ
ปลอดภัย มีทักษะพื้นฐานตองานอาชีพในอนาคต เปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ เปนไปตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
2. เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแกไขปญหาได
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม
4. เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาเองไดอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัย
5. เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
6. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี องานอาชีพ

3.กิจกรรมและเปาหมาย
ตัวบงชี้
1.1.1
1
2
3
4
5
6

1.1.2

กิจกรรม
ความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคํานวณ
คลินิกภาษาไทย
วันสุนทรภู
วันภาษาไทย
รักการอาน
สงเสริมการเรียนภาษาจีน
กับผูเชี่ยวชาญทางภาษา
สงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
กับผูเชี่ยวชาญทางภาษา

กิจกรรมความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา
7 แขงขันทางวิชาการ(ภายใน)
8 แขงขันทางวิชาการ(ภายนอก)
9 การอาน คิด วิเคราะห ( ภาษาไทย)

ผูรับผิดชอบ

สาระฯภาษาไทย
สาระฯภาษาไทย
สาระฯภาษาไทย
สาระฯภาษาไทย
สาระฯภาษา
ตางประเทศ
สาระฯภาษา
ตางประเทศ

กลุมสาระ
กลุมสาระ
สาระฯ
ภาษาไทย

วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
ผูเรียนมีทกั ษะในการอาน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ เปนไปตาม
ที่สถานศึกษากําหนด
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของนักเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรม
ที่สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการอาน
การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคํานวณ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 80 ของนักเรียนที่ผา นการประเมิน
คุณลักษณะดานการอานเขียน ตั้งแตระดับดีขนึ้ ไป
2. รอยละ 80 ของนักเรียนที่มผี ลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ
ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
3. รอยละ 80 ของนักเรียนที่มผี ลการประเมิน
สมรรถนะดานการสื่อสารตัง้ แตระดับดีขึ้นไป
หมายเหตุ ขอ 1 และ 3 ทํา rubic
และ นําขอมูลจาก Bookmark มาตอบ
วัตถุประสงค
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกไขปญหาได
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของนักเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนออนไลน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะการคิดและการแกปญ
 หาตั้งแต
ระดับดีขึ้นไป
หมายเหตุ ทํา rubic ดานการวิเคราะห
ดานอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และ ดานแกปญหา

ตัวบ่งชี้

1.1.3

1.1.4

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมความสามารถในการสราง
นวัตกรรม
10 สัปดาหวันวิทยาศาสตร
11 บวรมงคลนิทัศน
12 หนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงาน

สาระฯ วิทย ฯ
ครูธนัท
ครูวทัยพรรณ

กิจกรรมความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13 การประกวดแขงขันดาน ICT
14 เทาทันเทคโนโลยี

ครูบพิตร
ครูบพิตร

วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

วัตถุประสงค
ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสราง
นวัตกรรม
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของนักเรียนที่มสี วนรวมในการ
จัดทําโครงงานของหองเรียน
(ประเมินจากรายชื่อผูเขารวมในเลมโครงงาน)
2. รอยละ 90 ของนักเรียนที่มสี วนรวมใน
กิจกรรมเสริมสรางความรูและทักษะพื้นฐาน
ในการสรางนวัตกรรม
(เชน ดูจากงานบวรมงคลนิทัศน)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 90 ของนักเรียนไดรับผลการประเมิน
โครงงานหองเรียนในระดับดีขนึ้ ไป
(ในชวงปแรกดูจากหองเรียนทีผ่ านการคัดเลือก
มาคิดคํานวณจํานวนนักเรียนโดยคิดทัง้ หอง)
วัตถุประสงค
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เสริมสรางความสามารถในการใช ICT เพื่อพัฒนา
ตนเองอยางเหมาะสมและปลอดภัย (เชน
ใหความรูห นาเสาธง ,การแขงขัน )
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะดานเทคโนโลยีตั้งแตระดับดีขึ้นไป
( ใช rubic)

ตัวบงชี้
1.1.5

กิจกรรม
กิจกรรมผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
15 เตรียมความพรอมทดสอบความรู
ระดับชาติ (O-NET)
16 เรียนปรับพื้นฐาน (ม.1 + ม.4)
17 ตามทันเพือ่ น

1.1.6

กิจกรรมความรูทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ
18 คนหาอาชีพตนเองและแนะแนวอาชีพ
19 ชมรมอาชีพ

ผูรับผิดชอบ

ครูธนัท
ครูธนัท
กลุมสาระ

ครูจุฑามาศ
ครูตนไผ

วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เชน การติว O-NET หรือติว อืน่ ๆ
( ยกเวนคายตางๆ , ธรรมศึกษา )
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.มีผลคะแนน O-NET เพิ่มขึ้นรอยละ 3
2.รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวม 2.75 ขึ้นไป
วัตถุประสงค
ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตอ งานอาชีพ
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
สรางความรูพ ื้นฐานดานอาชีพ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 80 ของนักเรียนที่มีเปาหมายดานอาชีพ
และมีเจตคติที่ดตี ออาชีพ
หมายเหตุ ใชแบบสํารวจความตองการอาชีพ

4. งบประมาณ
ที่

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17

18
19

กิจกรรม
กิจกรรมความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคํานวณ
คลินิกภาษาไทย
วันสุนทรภู
วันภาษาไทย
รักการอาน
สงเสริมการเรียนภาษาจีนกับผูเชีย่ วชาญทางภาษา
สงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษกับผูเชี่ยวชาญ
ทางภาษา
กิจกรรมความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา
แขงขันทางวิชาการ(ภายใน)
แขงขันทางวิชาการ(ภายนอก)
การอาน คิด วิเคราะห ( ภาษาไทย)
กิจกรรมความสามารถในการสรางนวัตกรรม
สัปดาหวันวิทยาศาสตร
บวรมงคลนิทัศน
หนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงาน
กิจกรรมความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การประกวดแขงขันดาน ICT
เทาทันเทคโนโลยี
กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
เตรียมความพรอมทดสอบความรู
ระดับชาติ (O-NET)
เรียนปรับพื้นฐาน (ม.1 + ม.4)
ตามทันเพื่อน
กิจกรรมความรูทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ
คนหาอาชีพตนเองและแนะแนวอาชีพ
ชมรมอาชีพ

พัสดุ

งบประมาณ
รายได
เรียนฟรี

1,259
1,058
1,185
1,375
-

1,014
บกศ.
บกศ.

-

-

ตลอดภาคเรียน
25 มิ.ย. 64
29 ก.ค.64
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

759
113

4,000
-

-

-

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

3,000
1,100

32,000
-

-

-

16-20 ส.ค.64
ม.ค. 64
ม.ค. 64

-

-

-

-

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

2,452

29,600

-

-

ตลอดภาคเรียน

650

-

-

-

11-13 พ.ค. 64
ตลอดภาคเรียน

1,514
3,200

-

-

-

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

บริจาค

แผนดําเนินการ

5.สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
6.ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ วิธีการติดตาม/ เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1.1ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของนักเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา
ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.รอยละ 80 ของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะดานการ
อานเขียน ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
2.รอยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาการคํานวณตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
3.รอยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะดานการ
สื่อสารตั้งแตระดับดีขึ้นไป
1.1.2.กิจกรรมความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของนักเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนออนไลน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะการคิดและ
การแกปญ
 หาตัง้ แตระดับดีขึ้นไป
หมายเหตุ ทํา rubic ดานการวิเคราะห
ดานอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และ ดานแกปญหา
1.1.3.กิจกรรมความสามารถในการสรางนวัตกรรม
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของนักเรียนที่มสี วนรวมในการจัดทําโครงงานของ
หองเรียน (ประเมินจากรายชื่อผูเขารวมในเลมโครงงาน)

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สังเกต

แบบสังเกต

RUBIC / BOOK MARK

แบบประเมิน

BOOK MARK

BOOK MARK

RUBIC / BOOK MARK

แบบประเมิน

สังเกต

แบบสังเกต

RUBIC

แบบประเมิน

สังเกต

แบบสังเกต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2. รอยละ 90 ของนักเรียนที่มสี วนรวมในการทํากิจกรรม
เสริมสรางความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม
(เชน ดูจากงานบวรมงคลนิทัศน)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 90 ของนักเรียนไดรับผลการประเมินโครงงานหองเรียน
ในระดับดีขึ้นไป(ในชวงปแรกดูจากหองเรียนทีผ่ านการคัดเลือก
มาคิดคํานวณจํานวนนักเรียนโดยคิดทัง้ หอง)
1.1.4.กิจกรรมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมสรางความ
สามารถในการใช ICT เพื่อพัฒนาตนเอง
อยางเหมาะสมและปลอดภัย (เชนใหความรูหนาเสาธง ,
การแขงขัน )
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 80 ของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีตั้งแตระดับดีขึ้นไป
1.1.5 กิจกรรมผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเชน การติว O-NET หรือติว อื่นๆ
( ยกเวนคายตางๆ , ธรรมศึกษา )
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. มีผลคะแนน O-NET เพิ่มขึ้น รอยละ 3
2. รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป
1.1.6 กิจกรรมความรูทักษะพืน้ ฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 90 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสรางความรูพื้นฐานดาน
อาชีพ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 80 ของนักเรียนที่มีเปาหมายดานอาชีพและมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพ

วิธีการประเมิน
สังเกต

เครื่องมือ
แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

RUBIC

แบบประเมิน

สังเกต

แบบสังเกต

การทดสอบO-NET

แบบรายงาน

BOOK MARK

BOOK MARK

สังเกต

แบบสังเกต

ความตองการดานอาชีพ

แบบสํารวจ

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ผูเรียนมีทกั ษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ เปนไปตามที่สถานศึกษา
กําหนด
2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นและแกไขปญหาได
3. ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม
4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาเองไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย
5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด
6. ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

( ) เห็นชอบ
( ) ไมเห็นชอบ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายธนัท อูดนอย)
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ

( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายชาตรี จินดามณี)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

โครงการที่ 2 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
แผนงานหลักที่ 2 แผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล
สอดคลองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 1.2
สอดคลองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่ 1.2
ผูรับผิดชอบโครงการ นายกรุงไกร พวงนอย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดบวรมงคล ไดตระหนักถึงความจําเปนเกี่ยวกับการศึกษาวาจะตองดําเนินการไปตามแนวทาง
แหงการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นการที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดมีคุณลักษณะดังกลาว
ไดนั้นจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จะตองมีการรวมมือกันในการสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มี
ความพรอมในการเรียนเพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหสูงขึ้น รวมทั้งคุณภาพทางการศึกษาใหได
ตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งโรงเรียนถือวาเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะวางแผนและขับเคลื่อนผูเรียนให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โรงเรียนจึงจําเปนที่จะตองมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนแนวทางใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางการศึกษาใหไปถึงเปาหมายที่กําหนดไดอยางสมบูรณ และสามารถที่
จะเปนกําลังที่สําคัญของการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามเปาหมายทีส่ ถานศึกษากําหนด
2. เพื่อใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถอยูร วมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4. เพื่อใหผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

3.กิจกรรมและเปาหมาย
ตัวบงชี้
1.2.1

กิจกรรม
กิจกรรมคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากําหนด
1 ค่ายคุณธรรม
2 วันไหว้ครู
3 วินยั ความประพฤตินกั เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4 รณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด
5 ส่งเสริมประชาธิปไตย
6 จิตสาธารณะและบําเพ็ญประโยชน์

1.2.2

ผูรับผิดชอบ

กลุมสาระฯสังคม
กลุมสาระฯสังคม
ครูพนอจิตร

7 อบรมผูน้ าํ นักเรียน/ห้องเรียนสีขาว
8 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา/ปลอดขยะ

ครูบพิตร
ครูสุรัสวดี
ครูวิรัช
ครูวิรัช
ครูวิรัช

9 กิจกรรมพิเศษสพฐ/สพม.
10 ค่ายปรับพฤติกรรม
11 ธนาคารโรงเรียน

ครูวิรัช
ครูวิรัช
ครูทิพยวัลย

12 รักษาดินแดน

ครูวิรัช

13 บริจาคโลหิต

ครูพนอจิตร

กิจกรรมความภูมิใจในทองถิน่
และความเปนไทย
14 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
15 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ ฯ
16 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

กลุมสาระสังคม
กลุมสาระสังคม
กลุมสาระสังคม

17 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี กลุมสาระสังคม
18 วันสําคัญ(ล.ส. - น.น. )

ครูวิรัช

19 ธรรมศึกษา

กลุมสาระฯสังคม

20 วันสําคัญตามประเพณีไทย
(แหเทียน, หลอเทียน)

กลุมสาระฯสังคม

วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
เสริมสรางคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากําหนด
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่ผานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคตงั้ แตระดับดีขึ้นไป

วัตถุประสงค
ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคา
ของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
สรางเสริมความภาคภูมิใจในทองถิ่นและ
ความเปนไทย
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
พฤติกรรมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทยตัง้ แตระดับดีขึ้นไป

ตัวบ่งชี้

1.2.3

กิจกรรม

กิจกรรมการยอมรับที่จะอยูรว มกัน
บนความแตกตางและหลากหลาย
21 ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
22 อบรมผูน้ าํ นายหมู่ (ม.1)
23 ปฐมนิเทศ
24 ค่ายลูกเสือ(เรียนฟรี 15 ปี )
25 วันอาเซียน (สังคม)
26 ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
(วันคริสต์มาส)

1.2.4

กิจกรรมสุขภาวะทางรางกายและ
จิตสังคม
27 วันเอดส์โลก
28 กีฬาภายในสถานศึกษา (กีฬาสี)
29 ตรวจสุขภาพนักเรียนและสมรรถภาพ
30 ลีลาศ

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

วัตถุประสงค
ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย
ครูพนอจิตร
เปาหมายเชิงปริมาณ
ครูสาวิตรี
รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ครูวิรัช
การเรียนรูความแตกตางทางเพศ เชื้อชาติ
ครูวิรัช
กลุมสาระฯสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
เปาหมายเชิงคุณภาพ
กลุมสาระฯ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ภาษาตางประเทศ สมรรถนะดานการใชทักษะชีวิตตั้งแตระดับ
ดีขึ้นไป
วัตถุประสงค
ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ครูวิรัช
เปาหมายเชิงปริมาณ
ครูวิรัช
รอยละ 95 ของนักเรียนทีร่ วมกิจกรรมสงเสริม
ครูพนอจิตร
การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ครูพนอจิตร
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95ของนักเรียนที่มผี ลการตรวจ
สุขภาพในระดับปกติ
2. รอยละ 95 ของนักเรียนที่ผา นการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
3. รอยละ 95 ของนักเรียนที่มผี ลการประเมิน
วุฒิภาวะทางอารมณในระดับปกติ

4. งบประมาณ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
25
26
27

กิจกรรม
กิจกรรมคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากําหนด
คายคุณธรรม
วันไหวครู
วินัยความประพฤตินักเรียนและคุณลักษณะฯ
รณรงคเกี่ยวกับยาเสพติด
สงเสริมประชาธิปไตย
จิตสาธารณะและบําเพ็ญประโยชน
อบรมผูนํานักเรียน/หองเรียนสีขาว
โรงเรียนสวยดวยมือเรา/ปลอดขยะ
กิจกรรมพิเศษสพฐ/สพม.
คายปรับพฤติกรรม
ธนาคารโรงเรียน
รักษาดินแดน
บริจาคโลหิต
กิจกรรมความภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจาสิริกิติ์ ฯ
วันคลายวันพระบรมราชสมภพ ร.9
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันสําคัญ(ลูกเสือ เนตรนารี )
ธรรมศึกษา
วันสําคัญตามประเพณีไทย( แหเทียน,หลอเทียน)
กิจกรรมการยอมรับที่จะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลาย
สงเสริมการศึกษาพิเศษ
อบรมผูนํานายหมู (ม.1)
ปฐมนิเทศ
คายลูกเสือ(เรียนฟรี15ป)
วันอาเซียน (สังคม)
สงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ(วันคริสตมาส)

พัสดุ

งบประมาณ
รายได
เรียนฟรี

600
-

13,800
-

100,000
-

-

มิ.ย. 64
25 มิ.ย. 64
ตลอดภาคเรียน
29 พ.ค. 64
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

-

4,000
-

-

-

28 ก.ค. 64
11 ส.ค. 64

395
1,500

2,500
3,000

20,100
138,580
-

-

บริจาค

แผนดําเนินการ

ส.ค.และ ธ.ค.

4 ธ.ค. 63
3 มิ.ย. 64
25 พ.ย. 63
24 ธ.ค. 63
23 ก.ค. 63

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
พ.ค. 64
17-19 ก.พ. 64
6 ส.ค. 64
25 ธ.ค. 63

ที่
27
28
29
30

กิจกรรม
กิจกรรมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
วันเอดสโลก
กีฬาภายในสถานศึกษา (กีฬาสี)
ตรวจสุขภาพนักเรียนและสมรรถภาพ
ลีลาศ

อุดหนุน
-

งบประมาณ
รายได
เรียนฟรี
-

45,450
-

อื่นๆ
-

แผนดําเนินการ
1 ธ.ค. 63
29 ธ.ค. 63
ตลอดภาคเรียน
สิ้นภาคเรียน

5.สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
6.ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ วิธีการติดตาม/ เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.2.1 กิจกรรมคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะ
และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตั้งแตระดับดีขนึ้ ไป
1.2.2.กิจกรรมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสรางเสริมความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยตั้งแตระดับดีขึ้นไป
1.2.3.กิจกรรมการยอมรับที่จะอยูรว มกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ความแตกตางทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สังเกต

แบบสังเกต

RUBIC / BOOK MARK

แบบประเมิน

สังเกต

แบบสังเกต

RUBIC

แบบประเมิน

สังเกต

แบบสังเกต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะดานการใช
ทักษะชีวิตตัง้ แตระดับดีขึ้นไป
1.2.4 กิจกรรมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของนักเรียนทีร่ วมกิจกรรมสงเสริมการมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของนักเรียนที่มผี ลการตรวจสุขภาพในระดับปกติ
2. รอยละ 95 ของนักเรียนที่ผา นการประเมินสมรรถภาพทางกาย
3. รอยละ 95 ของนักเรียนที่มผี ลการประเมินวุฒิภาวะ
ทางอารมณในระดับปกติ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

RUBIC

แบบประเมิน

สังเกต

แบบสังเกต

สํารวจ
RUBIC
SDQ

แบบสํารวจ
แบบประเมิน
แบบประเมิน

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะและคานิยมที่ดีตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาไทย
3. ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม
4. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
5. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
( ) เห็นชอบ
( ) ไมเห็นชอบ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายกรุงไกร พวงนอย)
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายชาตรี จินดามณี)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

โครงการที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนโรงเรียน
แผนงานหลักที่ 3 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานทั่วไป กลุมบริหารงานบุคคล
สอดคลองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
สอดคลองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ จิตตภิรตั

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดบวรมงคลตระหนักถึงโครงสรางการบริหารแบบมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลที่ผูบริหารได
รวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา วางแนวทาง
ความสําคัญตอการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล การมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มี
แผนพัฒนาดานการบริหาร จึงมีความสําคัญมาก ใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน โปรงใส เปนระบบ มีแบบแผน มี
การพัฒนา มีการวิเคราะหจัดทําแผนสถานศึกษาใหทันสมัย บรรลุตามแผนกลยุทธ วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนนที่
กําหนดขึ้น และตรงตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เกิดประสิทธิภาพ ในการทํางานและกาวไปขางหนาโดยสู
ความเปนสากล
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน
2. เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชดั เจน มีประสิทธิภาพ
สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความรวมมือของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
3. เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตร สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
4. เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
5. เพือ่ ใหมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอ ยางมีคณ
ุ ภาพและมีความ
ปลอดภัย
6. เพื่อใหมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

3.กิจกรรมและเปาหมาย
ตัวบงชี้
2.1

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมด้านเป้ าหมายวิสัยทัศน์

และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
1 ส่งเสริมความเป็ นเลิศด้านศิลปะ
2 ส่งเสริมความเป็ นเลิศด้านกีฬา

ครูตนไผ
ครูวิรัช

(เปตอง+ฟุตซอล)

3 แขงขันกีฬาภายนอก

2.2

ครูวิรัช

กิจกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา
4 โรงเรียนมาตรฐานสากล
5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
6 การพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ครูวทัยพรรณ
ครูจิราวรรณ
ครูสาวิตรี

วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถาน
ศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการชุมชน
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ
เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของโครงการกิจกรรมที่มีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาน
ศึกษา
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนอง
วิสัยทัศนพันธกิจของโรงเรียนทีม่ ีผลการ
ประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป
วัตถุประสงค
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความรวมมือของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของโครงการกิจกรรมที่ตอบสนอง
ตอมาตรฐานการศึกษา
2. รอยละ 95 ของโครงการ กิจกรรมที่
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของโครงการ มีกิจกรรมที่มีผล
การประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป
2. รอยละ 95 ของผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอ การบริหารจัดการ
ของโรงเรียนตัง้ แตระดับดีขึ้นไป

ตัวบ่งชี้

2.3

กิจกรรม

กิจกรรมดําเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย
7

ศิลปหัตถกรรม

พัฒนาหลักสูตรที่เน้นความต้องการ
เฉพาะบุคคล
9 ส่งเสริมการสร้างภูมิพลังแห่งปั ญญา
(Best Practice)
10 ส่งเสริมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
ให้กบั โรงเรียน

8

2.4

ผู้รับผิดชอบ

ครูวิรัช
ครูธนัท
ครูตนไผ
ครูตนไผ

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
11 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุม่ สาระฯ
12 ประชุมสัมมนา (อบรมและพัฒนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ)

ครูธนสิทธิ์
ครูธนสิทธิ์

วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

วัตถุประสงค
มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร สถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของโครงการกิจกรรมทางวิชาการ
ที่ตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ดานความรู คุณลักษณะทักษะ และสมรรถนะ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของโครงการ มีกิจกรรมที่มีผล
การประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป
วัตถุประสงค
มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารพัฒนาตนเอง
ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป
2. รอยละ 95 ของครูที่มีแผนการพัฒนาตนเอง
(เชน เทียบกับของปกอนของตนเองวาจะพัฒนา
อะไรทําหรือไม)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของครูที่มกี ารพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาตนเอง

ตัวบงชี้
2.5

กิจกรรม
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่เอือ้ ตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ

13 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ (เช่น บวรมงคลนุสรณ์) ครูสาวิตรี
14 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- ห้องเรียนรูข้ องกลุม่ สาระ ฯ
ทุกกลุมสาระฯ
- ห้องสมุด
ครูบพิตร

2.6

กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู
15 ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
16 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ(เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต
สายLAN)

ครูไอรดา
ครูบพิตร

วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของแหลงเรียนรูที่มสี ภาพพรอม
ตอการจัดการเรียนรูท ั้งคุณภาพและ
ความปลอดภัย
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการใชแหลงเรียนรูในระดับดีขึ้นไป
วัตถุประสงค
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา
เปาหมายเชิงปริมาณ
มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู
(ผูที่ปฏิบัติงานตองเขียนรายงานวาไดทําอะไรบาง)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีขึ้นไป

4. งบประมาณ
ที่

1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
12

13
14

กิจกรรม
กิจกรรมดานเปาหมายวิสัยทัศน
และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
สงเสริมความเปนเลิศดานศิลปะ
สงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา
(เปตอง+ฟุตซอล)
แขงขันกีฬาภายนอก
กิจกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
การพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมดําเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
ศิลปหัตถกรรม
พัฒนาหลักสูตรที่เนนความตองการ
เฉพาะบุคคล
สงเสริมการสรางภูมิพลังแหงปญญา
(Best Practice)
สงเสริมนักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุมสาระ
ประชุมสัมมนา(อบรมและพัฒนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ)
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
พัฒนาแหลงเรียนรู (เชน บวรมงคลนุสรณ)
พัฒนาแหลงเรียนรูของกลุมสาระ ฯ
- หองเรียนรู
- หองสมุด

พัสดุ

งบประมาณ
รายได
เรียนฟรี

บริจาค

แผนดําเนินการ

-

13,360
-

-

-

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

-

-

-

-

ตลอดภาคเรียน

1,040
1,701
-

4,900
1,000

-

-

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

-

50,000
-

-

-

รอประกาศ
ตลอดภาคเรียน

1,090

-

-

-

ตลอดภาคเรียน

2,578

-

-

-

ตลอดภาคเรียน

-

16,000
20,000

-

-

ตลอดภาคเรียน
พ.ย. 63

-

10,000

-

-

ตลอดภาคเรียน

2,770
-

14,760
-

-

-

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

ที่

กิจกรรม

กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู
15 ประชาสัมพันธภายในและภายนอก
สถานศึกษา
16 พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ(เชน สัญญาณอินเตอรเน็ต สายLAN)

พัสดุ

งบประมาณ
รายได
เรียนฟรี

บริจาค

แผนดําเนินการ

1,000

-

-

-

ตลอดภาคเรียน

-

-

-

-

ตลอดภาคเรียน

5.สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
6.ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ วิธีการติดตาม/ เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 กิจกรรมดานเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของโครงการกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน
และพันธกิจของสถานศึกษา
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนอง
วิสัยทัศนพันธกิจของโรงเรียนทีม่ ีผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป
2.2 กิจกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองตอมาตรฐาน
การศึกษา
2. รอยละ 95 ของโครงการ มีกิจกรรมที่ดําเนินการตามวงจร
คุณภาพ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของโครงการ มีกิจกรรมที่มีผลการประเมินตั้งแต
ระดับดีขึ้นไป
2. รอยละ 95 ของผลการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวน
เกี่ยวของที่มีตอ การบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งแตระดับดีขนึ้ ไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

ประเมิน

แบบประเมิน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.3 กิจกรรมดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของโครงการกิจกรรมทางวิชาการทีต่ อบสนองตอการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานความรู คุณลักษณะทักษะ และสมรรถนะ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของโครงการ มีกิจกรรมที่มีผลการประเมิน
ตั้งแตระดับดีขนึ้ ไป
2.4.กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารพัฒนาตนเองไมนอ ยกวา
20 ชั่วโมงตอป
2. รอยละ 95 ของครูที่มีแผนการพัฒนาตนเอง
(เชน เทียบกับปกอนของตนเองวาจะพัฒนาอะไรทําหรือไม)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของครูที่มีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง
2.5 กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของแหลงเรียนรูที่มสี ภาพพรอมตอการจัดการ
เรียนรูทงั้ คุณภาพและความปลอดภัย
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของผลการประเมินความพึงพอใจตอการใช
แหลงเรียนรูในระดับดีขึ้นไป
2.6 กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
เปาหมายเชิงปริมาณ
มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู
(ผูที่ปฏิบัติงานตองเขียนรายงานวาไดทําอะไรบาง)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

ประเมิน

แบบประเมิน

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. การบริหารจัดการโรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน
2. การบริหารจัดการโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความรวมมือของผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย
3. การบริหารจัดการโรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตร สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
4. การบริหารจัดการโรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
5. มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย
6. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
( ) เห็นชอบ
( ) ไมเห็นชอบ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต)
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานงบประมาณ

( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายชาตรี จินดามณี)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

โครงการที่ 4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แผนงานหลักที่ 4 แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานทั่วไป
สอดคลองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
สอดคลองมาตรฐานสพฐ. มาตรฐานที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
ผูรับผิดชอบโครงการ นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดบวรมงคล ไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองดําเนินการใหครูทุกคนในโรงเรียนและผูบริหาร
ตอ งเขามามี ส วนรวมในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู เรีย นทุ ก กลุม สาระการเรียนรูโดยรวมกั น วางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหครูและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลสะทอนกลับนําไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูนํามาพัฒนาผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มีการบริหารจัดการเรียน
เชิงบวก แสวงหาความรูและเผยแพรการใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น เปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการจัดการเรียนรูผา นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติ ได มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูแ ละมีการเผยแพร
2. เพื่อใหมีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก ผูเรียนรักทีจ่ ะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม
4. เพื่อใหการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครือ่ งมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอ มูลยอนกลับแกผูเรียนและนํามาพัฒนาผูเรียน
5. เพื่อใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูทเี่ กี่ยวของเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ครู และผูที่เกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอ มูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

3.กิจกรรมและเปาหมาย
ตัวบงชี้
3.1

1
2
3
4

3.2

กิจกรรม
กิจกรรมจัดการเรียนรูผานกระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริงและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได
คายคณิต
ทัศนศึกษา/คายวิชาการ ม.ตน
ทัศนศึกษา/คายวิชาการ ม.ปลาย
การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม
Best Practice

ผูรับผิดชอบ

ครูธิติมา
ครูวิรัช
ครูธนัท
ครูจิราวรรณ

กิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
5 พัฒนาแหลงเรียนรูออนไลน(เว็บไซต)
ครูบพิตร
6 สนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
ครูบพิตร
การจัดการเรียนการสอน (โสตทัศนศึกษา)

วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ ัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา
มีแผนการจัดการเรียนรูท ี่สามารถนําไป
จัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูและมีการเผยแพร
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารจัดการเรียนรูที่
เนนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (เชน active
learning)
2. รอยละ 95 ของครูที่มีวจิ ัยในชั้นเรียนหรือ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู (เชนเรื่องสื่อ
การสอน)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารเผยแพร
กระบวนการจัดการเรียนรู BEST PRACTICE
วิจัยในชั้นเรียน หรือนวัตกรรมการเรียนรู
2. รอยละ 95 ของครูผลการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนรู BEST PRACTICE วิจัยในชั้นเรียน
หรือนวัตกรรมการเรียนรูในระดับดีขึ้นไป
หมายเหตุ การเผยแพร อาจทําที่หนาweb
หรือจัดงานภายใน ร.ร.
วัตถุประสงค
ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
รวมทัง้ ภูมิปญญาทองถิ่นทีเ่ อื้อตอการเรียนรู
โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู
ดวยตัวเอง
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของครูที่มีการใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญา
ทองถิ่น(ดูจาก SAR ตรวจสอบการใชสื่อ
แหลงเรียนรูอะไร)

ตัวบงชี้

3.3
7
8

3.4

กิจกรรม

กิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก
กิจกรรม Classroom Meeting
พัฒนาทักษะบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกสําหรับครู

กิจกรรมตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน
9 วิจัยในชั้นเรียน
10 การพัฒนาแบบทดสอบ
(คลังแบบทดสอบสอบมาตรฐาน)

ผูรับผิดชอบ

ครูสาวิตรี
ครูธนสิทธิ์

ครูจิราวรรณ
ครูวทัยพรรณ

วัตถุประสงคและเปาหมาย
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของครูที่มีผลการประเมินการ
ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
รวมทัง้ ภูมิปญญาทองถิ่นในระดับดีขึ้นไป
(ใชrubic)
วัตถุประสงค
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ผูเรียนรักทีจ่ ะเรียนรู และเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารบริหาร
การจัดชั้นเรียนเชิงบวก (ดูจากแผนการสอน
ฝายนิเทศเปนคนตรวจสอบ)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของครูที่มีผลการประเมินความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูใ นระดับดีขึ้นไป
( ใหนกั เรียนเปนผูประเมินแบบสอบถาม)
วัตถุประสงค
การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจ
ของผูเรียนอยางเปนระบบ มีขนั้ ตอนโดยใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
ใหขอ มูลยอนกลับแกผูเรียนและนํามาพัฒนา
ผูเรียน
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารบันทึกหลังแผน
การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารนําผลการประเมิน
ผูเรียนมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
หรือทําวิจัยในชัน้ เรียน

ตัวบงชี้
3.5

กิจกรรม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
11 ประชุม(PLCกลุมยอย)
12 อบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและ
ทบทวนกระบวนการทํางานและการจัด
การเรียนการสอน (ของร.ร.)

ผูรับผิดชอบ

วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
มีชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพระหวางครูและ
ผูที่เกี่ยวของเพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับ
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของครูที่มีชั่วโมง PLC ครบตามเกณฑ
ที่กําหนด
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของครูที่เขารวมชุมชนทางวิชาชีพ
นอกเหนือจากการ PLC ในโรงเรียน

ครูธนัท
ครูธนสิทธิ์

13 COACHING เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ครูวทัยพรรณ

4. งบประมาณ
ที่

1
2
3
4

5
6

กิจกรรม
กิจกรรมจัดการเรียนรูผานกระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริงและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได
คายคณิต
ทัศนศึกษา/คายวิชาการ ม.ตน
ทัศนศึกษา/คายวิชาการ ม.ปลาย
การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม
Best Practice
กิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
พัฒนาแหลงเรียนรูออนไลน(เว็บไซต)
สนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
(โสตทัศนศึกษา)

พัสดุ

งบประมาณ
รายได เรียนฟรี

อื่นๆ

300
1,090

-

13,500
-

-

-

-

-

-

แผนดําเนินการ

พ.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ตลอดภาคเรียน

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

ที่
7
8

9
10

11
12

13

กิจกรรม
กิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
กิจกรรม Classroom Meeting
พัฒนาทักษะบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกสําหรับครู
กิจกรรมตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน
วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาแบบทดสอบ
(คลังแบบทดสอบสอบมาตรฐาน)
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
ประชุม(PLCกลุมยอย)
อบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและ
ทบทวนกระบวนการทํางานและการจัด
การเรียนการสอน (ของร.ร.)
COACHING เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

งบประมาณ

แผนดําเนินการ

พัสดุ

รายได้

เรียนฟรี

อื่นๆ

-

-

-

-

1,117
800

-

-

-

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

1,639

-

-

-

ตลอดภาคเรียน
เม.ย. 64

400

-

-

-

ตลอดภาคเรียน

ม.ค. 64
ตลอดภาคเรียน

5.สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
6.ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ วิธีการติดตาม/ เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 กิจกรรมจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารจัดการเรียนรูทเี่ นนกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง (เชน active learning)
2. รอยละ 95 ของครูที่มีวจิ ัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู (เชน เรื่องสื่อการสอน)

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารเผยแพรกระบวนการจัดการเรียนรู
BEST PRACTICE วิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมการเรียนรู
2. รอยละ 95 ของครูผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู
BEST PRACTICE วิจัยในชั้นเรียน หรือนวัตกรรมการเรียนรูใ น
ระดับดีขึ้นไป
หมายเหตุ การเผยแพร อาจทําที่หนาweb หรือจัดงานภายใน ร.ร.
3.2 กิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น(ดูจาก SAR ตรวจสอบ
รายการใชสื่อ แหลงเรียนรูอะไร)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของครูที่มีผลการประเมินการใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นในระดับดี
ขึ้นไป
3.3 กิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารบริหารการจัดชั้นเรียนเชิงบวก (ดู
จากแผนการสอนฝายนิเทศเปนคนตรวจสอบ)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของครูที่มีผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูใ นระดับดีขึ้นไป ( ใหนักเรียนเปนผูประเมิน
แบบสอบถาม)
3.4 กิจกรรมตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. รอยละ 95 ของครูที่มกี ารนําผลการประเมินผูเรียนมาพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมหรือทําวิจัยในชั้นเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

RUBIC

แบบประเมิน

แผนการสอน

ฝายนิเทศ

ประเมิน

แบบประเมิน

สํารวจ

แบบสํารวจ

ประเมิน

แบบประมิน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.5 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอ มูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละ 95 ของครูที่มีชั่วโมง PLC ครบตามเกณฑ
ที่กําหนด
เปาหมายเชิงคุณภาพ
รอยละ 95 ของครูที่เขารวมชุมชนทางวิชาชีพนอกเหนือ
จากการ PLC ในโรงเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สํารวจ

แบบสํารวจ

สํารวจ

แบบสํารวจ

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วดั ของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพร
2. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผูเรียนรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรว มกันอยางมีความสุข
3. ผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม
4. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอ มูลยอนกลับแกผูเรียนและ
นํามาพัฒนาผูเรียน
5. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูที่เกี่ยวของเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
ครู และผูที่เกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
( ) เห็นชอบ
( ) ไมเห็นชอบ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูเ ห็นชอบโครงการ
(นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ)
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุม บริหารงานทัว่ ไป
( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายชาตรี จินดามณี)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

งานประจํากลุม บริหารวิชาการ
แผนงานหลักที่ 3 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ นายธนัท อูดนอย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณครบเพียงพอสําหรับการบริหารงานในกลุมบริหารวิชาการ
2. เพื่อใหการดําเนินงานติดตอประสานงาน ใหบริการกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการ
ไดรับความสะดวกความเรียบรอย
3. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามขั้นตอน
2.กิจกรรมและเปาหมาย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

งานประจํา
สํานักงานกลุมบริหารวิชาการ
งานทะเบียน
งานการรับนักเรียน
งานวัดผลประเมินผล
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
งานหองสมุด
งานแนะแนว
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
กลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรฯ
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาพลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะและดนตรี
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานกยศ.
พัฒนาหลักสูตร
ประเมินการใชหลักสูตร
งานนิเทศพัฒนาและแกปญหา

ผูรับผิดชอบ
ครูสุรัสวดี
ครูสุรัสวดี
ครูรัตนา
ครูรัตนา
ครูวทัยพรรณ
ครูบพิตร
ครูวรานันท
ครูวรรณวรี
ครูวทัพยพรรณ
ครูฉวีวรรณ
ครูกรุงไกร
ครูยิ่งนรา
ครูทิพยวัลย
ครูวิรัช
ครูปมุข
ครูวิรัช
ครูสุรัสวดี
ครูธนัท
ครูธนัท
ครูวทัยพรรณ

เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของความพึงพอใจผูมาติดตอรับ
บริการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. งานเสร็จบรรลุตามเปาหมายตามกําหนดเวลา

3. งบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

งานประจํา
สํานักงานกลุมบริหารวิชาการ
งานทะเบียน
งานการรับนักเรียน
งานวัดผลประเมินผล
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
งานหองสมุด
งานแนะแนว
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะและดนตรี
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานกยศ.
พัฒนาหลักสูตร
ประเมินการใชหลักสูตร
งานนิเทศพัฒนาและแกปญหา

พัสดุ
12,212
9,745
1,680
13,121
6,324
4,000
600
1,258
5,907
1,332
500
400

งบประมาณ
รายได
เรียนฟรี
6,160
5,500
24,00
2,000
6,194
29,570
1,000
-

อื่นๆ
-

แผนดําเนินการ

ตลอดภาคเรียน

4.สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ วิธีการติดตาม/ เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของความพึงพอใจผูมาติดตอรับบริการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. งานเสร็จบรรลุตามเปาหมายตามกําหนดเวลา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สอบถาม

แบบสอบถาม

สํารวจ

แบบสํารวจ

6.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณครบเพียงพอสําหรับการบริหารงานในกลุมบริหารวิชาการ
2. เพื่อใหการดําเนินงานติดตอประสานงาน ใหบริการกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มา
ขอรับบริการไดรับความสะดวกความเรียบรอย
3. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามขั้นตอน

( ) เห็นชอบ
( ) ไมเห็นชอบ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายธนัท อูดนอย)
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ

( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายชาตรี จินดามณี)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

งานประจํากลุม บริหารงานบุคคล
แผนงานหลักที่ 3 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล นายกรุงไกร พวงนอย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณครบเพียงพอสําหรับการบริหารงานในกลุมบริหารงานบุคคล
2. เพื่อใหการดําเนินงานติดตอประสานงาน ใหบริการกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการ
ไดรับความสะดวกความเรียบรอย
3. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามขั้นตอน
2.กิจกรรมและเปาหมาย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานประจํา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทะเบียนบุคลากร
สํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล
สรรหาลูกจาง
สรรหาครูในสาขาทีข่ าดแคลน
รักษาความปลอดภัย

ผูรับผิดชอบ
ครูศุภวรรณ
ครูวรรณวรี
ครูวรรณวรี
ครูกรุงไกร
ครูกรุงไกร
ครูสามารถ

เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของความพึงพอใจผูมาติดตอรับ
บริการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. งานเสร็จบรรลุตามเปาหมายตามกําหนดเวลา

3. งบประมาณ
ที่

งานประจํา

1
2
3
4
5
6

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทะเบียนบุคลากร
สํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล
สรรหาลูกจาง
สรรหาครูในสาขาที่ขาดแคลน
รักษาความปลอดภัย

พัสดุ
-

งบประมาณ
รายได
เรียนฟรี
2,000
-

อื่นๆ
บกศ
บกศ
-

แผนดําเนินการ

ตลอดภาคเรียน

4.สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ วิธีการติดตาม/ เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของความพึงพอใจผูมาติดตอรับบริการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. งานเสร็จบรรลุตามเปาหมายตามกําหนดเวลา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สอบถาม

แบบสอบถาม

สํารวจ

แบบสํารวจ

6.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณครบเพียงพอสําหรับการบริหารงานในกลุมบริหารงานบุคคล
2. เพื่อใหการดําเนินงานติดตอประสานงาน ใหบริการกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มา
ขอรับบริการไดรับความสะดวกความเรียบรอย
3. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามขั้นตอน

( ) เห็นชอบ
( ) ไมเห็นชอบ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายกรุงไกร พวงนอย)
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายชาตรี จินดามณี)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

งานประจํากลุม บริหารงานทั่วไป
แผนงานหลักที่ 3 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทัว่ ไป นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณครบเพียงพอสําหรับการบริหารงานในกลุมบริหารงานทั่วไป
2. เพื่อใหการดําเนินงานติดตอประสานงาน ใหบริการกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการ
ไดรับความสะดวกความเรียบรอย
3. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามขั้นตอน
2.กิจกรรมและเปาหมาย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

งานประจํา
ประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน
จัดหายาและเวชภัณฑ
พัฒนาภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียน
พัฒนาสภาพแวดลอมและสุขาภิบาล
ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่
สํานักงานบริหารทั่วไป
คณะกรรมการสถานศึกษา
สารบรรณ(ธุรการ)
ยานพาหนะ
โภชนาการ
สงเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา
พัฒนาเจาหนาที่
ประสานสัมพันธชุมชนและเครือขาย
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
ครูพนอจิตร
ครูพนอจิตร
ครูอุดร
ครูบพิตร
ครูอุดร
ครูวรานันท
ครูศุภวรรณ
ครูธิติมา/ครูอภิชาต
ครูรัตนา
ครูอุมาพันธุ
ครูพนอจิตร
ครูบพิตร
ครูศุภวรรณ

เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของความพึงพอใจผูมาติดตอรับ
บริการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. งานเสร็จบรรลุตามเปาหมายตามกําหนดเวลา

3. งบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

งานประจํา
ประกันอุบัติเหตุนักเรียน
จัดหายาและเวชภัณฑ
พัฒนาภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียน
พัฒนาสภาพแวดลอมและสุขาภิบาล
ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่
สํานักงานบริหารทั่วไป
คณะกรรมการสถานศึกษา
สารบรรณ(ธุรการ)
ยานพาหนะ
โภชนาการ
สงเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา
พัฒนาเจาหนาที่
ประสานสัมพันธชุมชนและเครือขาย
การศึกษา

พัสดุ
15,065
-

งบประมาณ
รายได
เรียนฟรี
15,000
5,000
54,500
14,000
70,600
-

อื่นๆ
-

แผนดําเนินการ

ตลอดภาคเรียน

4.สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ วิธีการติดตาม/ เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของความพึงพอใจ ผูมาติดตอรับบริการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. งานเสร็จบรรลุตามเปาหมายตามกําหนดเวลา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สอบถาม

แบบสอบถาม

สํารวจ

แบบสํารวจ

6.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณครบเพียงพอสําหรับการบริหารงานในกลุมบริหารงานทั่วไป
2. เพื่อใหการดําเนินงานติดตอประสานงาน ใหบริการกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มา
ขอรับบริการไดรับความสะดวกความเรียบรอย
3. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามขั้นตอน

( ) เห็นชอบ
( ) ไมเห็นชอบ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ)
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป

( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายชาตรี จินดามณี)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

งานประจํากลุม บริหารงบประมาณ
แผนงานหลักที่ 3 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณครบเพียงพอสําหรับการบริหารงานในกลุมบริหารงานงบประมาณ
2. เพื่อใหการดําเนินงานติดตอประสานงาน ใหบริการกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการ
ไดรับความสะดวกความเรียบรอย
3. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามขั้นตอน
2.กิจกรรมและเปาหมาย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

งานประจํา
สํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบริหารบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย
งานควบคุมภายในสถานศึกษา
งานสารสนเทศ
พัฒนาบุคลากรกลุมบริหารงบประมาณ
งานสวัสดิการ
งานตรวจสอบภายใน
งานระดมทรัพยากร

ผูรับผิดชอบ
ครูธิติมา
ครูยิ่งนรา
ครูฐานียา
ครูจุฑามาศ
ครูธิติมา
ครูสามารถ
ครูฉวีวรรณ
ครูศุภวรรณ
ครูกรุงไกร
ครูฉวีวรรณ

เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของความพึงพอใจผูมาติดตอรับ
บริการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. งานเสร็จบรรลุตามเปาหมายตามกําหนดเวลา

3. งบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งานประจํา
สํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบริหารบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย
งานควบคุมภายในสถานศึกษา
งานสารสนเทศ
พัฒนาบุคลากรกลุมบริหารงบประมาณ
งานสวัสดิการ
งานตรวจสอบภายใน
งานระดมทรัพยากร

พัสดุ
5,104
838
6,500
-

งบประมาณ
รายได
เรียนฟรี
-

แผนดําเนินการ
อื่นๆ
1,248,350
ตลอดภาคเรียน
-

4.สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดบวรมงคล
5.ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ วิธีการติดตาม/ เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. รอยละ 90 ของความพึงพอใจผูมาติดตอรับบริการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. งานเสร็จบรรลุตามเปาหมายตามกําหนดเวลา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สอบถาม

แบบสอบถาม

สํารวจ

แบบสํารวจ

6.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณครบเพียงพอสําหรับการบริหารงานในกลุมบริหารงบประมาณ
2. เพื่อใหการดําเนินงานติดตอประสานงาน ใหบริการกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มา
ขอรับบริการไดรับความสะดวกความเรียบรอย
3. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามขั้นตอน

( ) เห็นชอบ
( ) ไมเห็นชอบ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูเห็นชอบโครงการ
(นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต)
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .........................................................................................................................
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายชาตรี จินดามณี)
ผูอาํ นวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

สวนที่ 4
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
โรงเรียนวัดบวรมงคลไดกําหนดแผนการกํากับ ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมี
ระบบและมีประสิทธิภาพดังนี้
1.การกํากับ ( Monitoring)
1. การกําหนดแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. กําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามจุดเนน ยุทธศาสตรอยางเปนระบบ
3. จัดใหมีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งกอนดําเนินการระหวางดําเนินการ
และสิ้นสุดการดําเนินงาน
2. การตรวจสอบ ( Auditing )
1. การตรวจสอบคุณภาพภายใน ( Internal Quality Audit )
เปนการประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน
แบงเปน 2 ระดับ ไดแก
1.1 ผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเปนผูประเมิน
1.2 คณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งเปนผูประเมิน
2. การตรวจสอบคุณภาพภายนอก (External Quality Audit )
เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพจากองคกรภายนอก เพื่อเปนการ
ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่โรงเรียนกําหนดไว
3. การรายงาน ( Reporting )
1. ผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามงาน / โครงการที่กําหนดไว จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงาน
ทุกสิ้นภาคเรียน
2. โรงเรียนจัดทํารายงานประจําป เพื่อรายงานภาพรวมผลการดําเนินงานโรงเรียน รวมทั้ง
ผลสําเร็จ อุปสรรคและสิ่งทีจ่ ะดําเนินการตอไป
3. โรงเรียนจัดทํารายงานประจําป เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตอสาธารณะ
4. โรงเรียนจัดทํารายงานสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจําทุกปการศึกษา
สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตอสาธารณชน

ภาคผนวก

คําสั่งโรงเรียนวัดบวรมงคล
ที่ 72/ 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564
……………………………………………...............
ดวยโรงเรียนวัดบวรมงคลไดมอบหมายใหงานวิเคราะหนโยบายและแผน จัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน
ประจําปงบประมาณ 2564 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 (1) จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายชาตรี
2. นางฉวีวรรณ

จินดามณี
จิตตภิรัต

3. นายกรุงไกร

พวงนอย

4. นายวิรัช

ศรีโกเศรษฐ

5. นายธนัท

อูดนอย

6. นางสาวสาวิตรี

สุพัฒน

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ครูชํานาญการ
กรรมการ
ปฏิบตั ิหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
ครูชํานาญการ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ใหคําปรึกษา ดูแล อํานวยการใหคณะทํางานดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย
2. คณะกรรมการดําเนินงาน
1. นางฉวีวรรณ
2. นายกรุงไกร
3. นายธนัท
4. นางทิพวัลย
5. นายอุดร
6. นางรัตนา
7. นางพนอจิตร
8. นายวิรัช

จิตตภิรัต
พวงนอย
อูดนอย
มนทิรมาโนชญ
เรือนติ๊บ
เกิดชาง
ศิริพล
ศรีโกเศรษฐ

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

9. นางปณิดา
10. นางยิ่งนรา
11. นางสาววรรณวรี
12. นางสาวสาวิตรี
13. นางสาวสุรัสวดี
14. นางสาวธิติมา
15. นายบพิตร
16. นางสาววทัยพรรณ
17. นางสาวศุภวรรณ
18. นายตนไผ
19. นางสาวจุฑามาศ
20. นางสาววรานันท
21. วาที่ รอยตรีสามารถ
22. นายธนสิทธิ์
23. นางสาวจิราวรรณ
24. นางสาวฐานียา
25. นางสาวอุมาพันธุ
26. นางสาวไอรดา
27. นางสอางคทิพย
28. นางสาววิภาพร
29. นายศิริเทพ
30. นางสาวธนพร
31. นางสาวนัฐติยา
32. นายอภิชาต
33. นายปมุข
34. นายภูวเดช

วรรณบุตร
พวกขุนทด
วันชุม
สุพัฒน
บุญนิกูล
ขันตรี
ชูพยุง
ธนปญญาวรกุล
เทวกุล
ฤทธิธรรม
มั่งมี
วรวัฒนานนท
สีดาพันธ
วงษพาณิช
ใจเพิ่ม
ศรีคราม
รชตเวศน
อายดวง
พานิชเจริญ
จันทรสมมิตร
พรมภูงา ม
วิทยาอํานวยยศ
วงษพิทักษ
วงษโนนงิ้ว
ภูเกิดลักษณ
ภัทรจิตรา

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูธุรการ
ครูผูทรงคุณคา
ครูภูมิปญญา

หนาที่ วางแผนการดําเนินการประสานงานกับฝาย งาน กลุมสาระฯ เกี่ยวกับขอมูลตางๆ
ที่จะนํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

2.1 คณะกรรมการจัดทําแผนกลุมบริหารทั่วไป
1. นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ
2. นางรัตนา เกิดชาง
3. นายอุดร เรือนติ๊บ
4. นายบพิตร ชูพยุง

ครูชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู

5. นางสาวธิติมา ขันตรี
6. นางสาววรานันท วรวัฒนานนท
7. นางสาวไอรดา อายดวง
8. นายอภิชาต วงษโนนงิ้ว

ครู
ครู
ครู
ครูธุรการ

หนาที่ วางแผนการดําเนินการประสานงานกับฝาย งาน กลุมสาระฯ เกี่ยวกับขอมูลตางๆ
ที่จะนํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
2.2 คณะกรรมการจัดทําแผนกลุมบริหารวิชาการ
1. นายธนัท อูดนอย
ครูชํานาญการปฏิบัติหนาที่
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
2. นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต
ครูชํานาญการพิเศษ
3. นายกรุงไกร พวงนอย
ครูชํานาญการ
4. นางทิพวัลย มนทิรมาโนชญ
ครูชํานาญการ
5. นางรัตนา เกิดชาง
ครูชํานาญการ
6. นางยิ่งนรา พวกขุนทด
ครูชํานาญการ
7. นางปณิดา วรรณบุตร
ครูชํานาญการ
8. นายบพิตร ชูพยุง
ครู
9. นางสาววทัยพรรณ ธนปญญาวรกุล ครู
10. นางสาววรรณวรี วันชุม
ครู
11. นางสาวสุรัสวดี บุญนิกลู
ครู
12. นางสาววิภาพร จันทรสมมิตร
ครูอัตราจาง
หนาที่ วางแผนการดําเนินการประสานงานกับฝาย งาน กลุมสาระฯ เกี่ยวกับขอมูลตางๆ
ที่จะนํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
2.3 คณะกรรมการจัดทําแผนกลุมบริหารงานบุคคล
1. นายกรุงไกร พวงนอย
ครูชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
2. นางพนอจิตร ศิริพล
ครูชํานาญการ
3. นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ
ครูชํานาญการ
4. นางปณิดา วรรณบุตร
ครูชํานาญการ
5. นางสาวสุภาศิริ ไสยกิจ
ครูชํานาญการ
6. นางสาววรรณวรี วันชุม
ครู
7. นางสาวสาวิตรี สุพัฒน
ครู
8. นายตนไผ ฤทธิธรรม
ครู
9. วาที่ รอยตรีสามารถ สีดาพันธ
ครู

10. นายธนสิทธิ์ วงษพาณิช
11. นางสาวฐานียา ศรีคราม
12. นางสาวไอรดา อายดวง
13. นางสอางคทิพย พานิชเจริญ

ครู
ครู
ครู
ครูอัตราจาง

หนาที่ วางแผนการดําเนินการประสานงานกับฝาย งาน กลุมสาระฯ เกี่ยวกับขอมูลตางๆ
ที่จะนํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
2.4 คณะกรรมการจัดทําแผนกลุมบริหารงบประมาณ
1. นางฉวีวรรณ จิตตภิรัต
ครูชํานาญการพิเศษปฏิบัติหนาที่
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
2. นางทิพวัลย มนทิรมาโนชญ
ครูชํานาญการ
3. นางปณิดา วรรณบุตร
ครูชํานาญการ
4. นางยิ่งนรา พวกขุนทด
ครูชํานาญการ
5. นางสาวสาวิตรี สุพัฒน
ครู
6. นางสาวธิติมา ขันตรี
ครู
7. นางสาวศุภวรรณ เทวกุล
ครู
8. นายตนไผ ฤทธิธรรม
ครู
9. นางสาวจุฑามาศ มั่งมี
ครู
10. นางสาวจิราวรรณ ใจเพิ่ม
ครู
11. นางสาวฐานียา ศรีคราม
ครู
12. นายศิริเทพ พรมภูงาม
ครูอัตราจาง
หนาที่ วางแผนการดําเนินการประสานงานกับฝาย งาน กลุมสาระฯ เกี่ยวกับขอมูลตางๆ
ที่จะนํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมายพึงปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแกทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

( นายชาตรี จินดามณี )
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

