ก
คํานํา
โรงเรียนไดแปลงแผนกลยุทธ 4 ป ไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในแตละไตรมาส โดยกลุมสาระการเรียนรู/กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน/ฝาย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/แผนการใชเงิน รายงานผลการดําเนินงาน
แลว งานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการจะทําหนาที่ตรวจสอบ วิเคราะห สรุปผลเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณาแลวนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบตั ิการ เปนระยะๆ
แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ตามแผนกลยุ ท ธ 4 ป โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ปทุ ม วั น (ป พ.ศ. 2562 – 2565) ฉบั บ นี้
เปนแผนปฏิบัติการประจําป ที่จัดทําขึ้นเปนประจําทุกป ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญของโรงเรียนที่ใชเปนกรอบและคูมือการดําเนินงาน การติดตามและการประเมินผลให
บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคที่กําหนดไวอยางเปนรูปธรรมตอไป

งานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ฝายแผนและประกันคุณภาพ

ข
สารบัญ
หนา
คํานํา
ปรัชญา ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร
คานิยม สมรรถหลัก อัตลักษณ เอกลักษณ
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รายละเอียดแผนปฏิบัติการตามกลุมสาระการเรียนรู/ฝาย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
กลุมกิจกรรมพัฒนานักเรียน

ง
จ
ฉ
ช
ช
ฌ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค
สารบัญ (ตอ)
หนา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการตามกลุมสาระการเรียนรู/ฝาย (ตอ)
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ
ฝายกิจการนักเรียน
ฝายบริหาร
ฝายแผนและประกันคุณภาพ
ฝายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอม
ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ฝายพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ฝายวิจัย นิเทศและฝกประสบการณวิชาชีพ
ฝายวิชาการ

10
12
13
14
15
16
17
19
20

ง
แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2562
ปรัชญา (Philosophy)
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Education is growth” และตรงกับภาษาบาลีวา “สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา” คือ การเจริญงอกงาม
ดวยอารยวัฒิ 5 ประการ ไดแก
งอกงามดวยศรัทธา งอกงามดวยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหนาที่ของตน
งอกงามดวยศีล
งอกงามดวยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง
งอกงามดวยสุตะ งอกงามดวยการสดับตรับฟงและเรียนรูตลอดเวลา
งอกงามดวยจาคะ งอกงามดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผและเอื้ออาทรตอผูอื่น
งอกงามดวยปญญา งอกงามในการดํารงชีวิต คิด และทําดวยปญญา
การศึกษาเปนการสรางองคความรูในศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติสุขมีดุลยภาพ และสรางกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมีฃีวิต
อยูในสังคมดวยภูมิปญญา อันเปนความเจริญงอกงามโดยสวนบุคคลและโดยสวนรวมของสังคม
ปณิธาน (Pledge)
คุณธรรม ภูมิปญญา นําพาความสุข สูสังคมแหงการเรียนรู
Moral Wisdom Bring Happiness to Knowledge Society
วัฒนธรรมองคกร (Organization Value)
ยึดมั่นหนาที่และจรรยาบรรณ ดํารงไวซึ่งเกียรติคุณและศักดิ์ศรี สรางศรัทธาและเปนแบบอยางที่ดี
Adhere to the duties and Morals, maintain a good name and honor and confirm faith and be a role model

จ
คานิยม (Values)

Head - คิดรวมกัน
Hands - ยึดมั่นรวมมือ
Heart - ถือจิตใจเปนสําคัญ
Habit - สรางสรรคมุมมองทีด่ ี
Harmony - สมานสามัคคี
High Performance - มีสมรรถนะที่เปนเลิศ
สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competencies)
ความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
The expertise in enhancing the educational level of teachers, students and educational personnel to internationally recognized standards
เอกลักษณโรงเรียน (School Identity)
วิชาการเดน เนนกิจกรรม มีคุณธรรมนําชีวิต
Outstanding academic performance, various activities and an ethical life
อัตลักษณนักเรียน (Student Identity)
อตฺตสารูเป สมตฺโถ ชีวิตสมฺปตฺโต สมรรถภาพในการปรับตัว คือความสําเร็จในชีวิต
self- adjustment is the most important element of a successful life

ฉ
วิสัยทัศน
เปนสถานศึกษาชั้นนํา ตนแบบดานนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อผลิตผูเรียนที่มีคุณธรรมและคุณภาพในระดับสากล บนฐานความเปนไทย
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศดานวิชาการ กิจกรรม สามารถเปนผูนําที่มีคุณภาพ และมีความเปนสากล
ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพรความภาคภูมิใจสูสากล
สงเสริมคณาจารยและบุคลากรใหยึดมั่นหนาที่ มีจรรยาบรรณ ดํารงไวซึ่งเกียรติคุณและศักดิ์ศรีสรางศรัทธาในมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษา และการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อบริการวิชาการ
พัฒนาแหลงการเรียนรูและการฝกประสบการณวิชาชีพครู
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อมุงสูสถานศึกษาชั้นนํา มีมาตรฐานระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาผูเรียนโดยกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2. การปลูกฝงคุณธรรม สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
3. การสงเสริมคุณคาและศักยภาพคณาจารย บุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. การบริหารหลักสูตรและการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อจัดการศึกษาและบริการวิชาการแกสังคม
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สารสนเทศ และระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเปนองคกรมาตรฐานสากล

ช
เปาประสงค
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8

ผูเรียนมีคุณภาพและมีความเปนผูนําในระดับสากล
ผูเรียนมีคุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนพลเมืองไทยที่มีคุณภาพ
การเสริมสรางอัตลักษณของผูเรียน การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
คณาจารยและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
การบริหารหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมการผลิตงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและการบริการวิชาการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการอาน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการคํานวณและทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและการแกปญหาอยางมีเหตุผล
สงเสริมผูเรียนใหมีความกาวหนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติตลอดจนการเตรียมความพรอมในการเขาสอบมหาวิทยาลัย
สรางภาวะผูนําใหผูเรียนมีความกลาคิด กลาทําในการสรางสรรค ควบคูกับการจัดโอกาสใหไดแสดงความสามารถดานวิชาการและโครงงานสูความเปน
เลิศดานวิชาการ
ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและคุณลักษณะของพลเมืองไทยที่มีคุณภาพ
สงเสริมผูเรียนใหมีความรูในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการทํางานและรูจักหลักเลี่ยงเรื่องยาเสพติด
สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุนทรียภาพและสุขภาพจิตที่ดี
เสริมสรางอัตลักษณของผูเรียนใหมีสมรรถภาพในการปรับตัว รูจักเคารพสิทธิของผูอื่นและพัฒนาตนเองใหมีความสําเร็จในชีวิต

ซ
กลยุทธ (ตอ)
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25

ปลูกฝงผูเรียนใหตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักความเปนไทย
พัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เสริมสมรรถนะอาจารยในการผลิตและใชสื่อการสอน รวมทั้งสรางเครื่องมือเพื่อประเมินความกาวหนาของผูเรียนใหมีความหลากหลาย ครอบคลุม
การประเมินทักษะการคิด การแกปญหา การประเมินผลงานกลุมและการประเมินทักษะชีวิต
เสริมสรางคุณภาพชีวิตอาจารยและบุคลากรใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มตามศักยภาพ
พัฒนาเนื้อหา โครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา
กับผูเกี่ยวของ
กํากับ ติดตาม นิเทศภายในเพื่อสงเสริมการจัดการความรูในองคกรและการใชกระบวนการทางวิจัยเพื่อจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมเพื่อดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนและสากล
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ
จัดบรรยากาศและการดําเนินงานที่รองรับการฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางเหมาะสม
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเสริมสรางกิจกรรมบริการวิชาการตามความตองการของชุมชนและสังคมที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไกการรักษาความปลอดภัยและระบบสุขาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและกํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อสื่อสารกับผูเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม แหลงการเรียนรู และบรรยากาศการเรียนรู
พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพภายในและการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ
พัฒนามาตรฐานและประเด็นการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสม มีกระบวนการตรวจสอบและการรายงานที่นําไปสูการใชประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพไดอยางตอเนื่อง

ฌ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)
PDS 1 รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุมสาระฯ อยูในเกณฑดี
PDS 2 รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติอยูในระดับเกินคาเฉลี่ยของระดับประเทศ
PDS 3 รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทักษะการคิด ระดับดีขึ้นไป
PDS 4 รอยละของนักเรียนในการสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐได
PDS 5 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีขึ้นไป
PDS 6 รอยละของนักเรียนที่มีน้ําหนัก – สวนสูง ผลการตรวจสุขภาพผานเกณฑมาตรฐาน
PDS 7 จํานวนกิจกรรมที่บรรลุเปาหมายในการสงเสริมอัตลักษณของผูเรียน
PDS 8 จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนรูที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี
PDS 9 รอยละของอาจารยและบุคลากรที่ไดเขารับการพัฒนาอยางนอย 20 ชั่วโมง/คน/ป
PDS 10 รอยละของอาจารยที่มีทักษะในการใชสื่อการเรียนรูและมีความสามารถในการประเมินความกาวหนาของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
PDS 11 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ดัชนีคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองคกรดานขวัญและกําลังใจ/สวัสดิการ ดานความสัมพันธ ดานสภาพแวดลอม
การทํางาน)
PDS 12 ระดับความสําเร็จในผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
PDS 13 จํานวนอาจารยที่มีการจัดการความรูและใชกระบวนการทางวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
PDS 14 จํานวนกิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและสากล
PDS 15 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ไดรับการตีพิมพเผยแพร
PDS 16 รอยละจํานวนนิสิตนักศึกษาที่ผานเกณฑการฝกประสบการณในระดับดีขึ้นไป
PDS 17 ผลเฉลี่ยจากขอมูลผลการประเมินระบบ กลไกการใหบริการวิชาการและคารอยละความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของในระดับดีขึ้นไป
PDS 18 ระดับความสําเร็จในการจัดการและกลไกของระบบรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย

ญ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) (ตอ)
PDS 19 คาเฉลี่ยผลประเมินระดับภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผลดําเนินการสําเร็จของโครงการและกิจกรรมที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป
PDS 20 ขอมูลผลการประเมินการรับรูขาวสารการประชาสัมพันธของสถานศึกษาและผลประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการประชาสัมพันธของสถานศึกษา
ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยรวมกัน
PDS 21 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู
PDS 22 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน
PDS 23 ผลการประกันคุณภาพภายในทั้ง 4 มาตรฐานเฉลี่ยไมนอยกวาคุณภาพระดับดีขึ้นไป
PDS 24 ระดับผลการประเมินโรงเรียนพระราชทานผานเกณฑการประเมิน

