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คำนำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำและสถำนศึ ก ษำมี ก รอบในกำร
ดำเนินงำน ที่สอดรับและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี ง บประมำณ 2563 ( 1 ตุ ล ำคม 2562 – 30 กั น ยำยน 2563) ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทำงในกำร
ดำเนิ น งำนของโรงเรีย น ให้ เกิดควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนพัฒ นำกำรศึกษำแห่ งชำติ
นโยบำยด้ำนกำรศึก ษำของรั ฐ บำล นโยบำยกระทรวงศึ ก ษำธิก ำร นโยบำยของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน นโยบำย กลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้นของโรงเรียน ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำคุณภำพเยำวชนของชำติให้ดีขึ้นอย่ำงรอบด้ำน
แผนปฏิบัติกำรเล่มนี้จะเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของโรงเรียน ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง
ขอบพระคุ ณ คณะท ำงำน บุ ค ลำกรทุ ก ท่ ำน คณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน และผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้เอำใจใส่กำรดำเนิ นงำนตำมแผนงำน/โครงกำร และกำหนดขั้นตอนกิจกรรมต่ำงๆที่
สอดคล้องกับแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้เป็นอย่ำงดี จนแผนปฏิบัติกำรเล่มนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประกำร
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ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์
1 ตุลำคม 2562
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บันทึกควำมเห็นชอบและกำรมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ข้ำพเจ้ำ นำยบุญจันทร์ ทองด้วง ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์
พร้อมด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของโรงเรี ยนศิ ล ำทองพิ ท ยำสรรค์ ในกำรประชุ ม ครั้งที่ 5/2562 มี ม ติ ร่ว มกั น ว่ำเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ำร ที่
ตอบสนองต่อกำรพัฒ นำโรงเรียนและคุณภำพของนักเรียนโดยแท้จริง จึงอนุมัติใช้แผนปฏิบั ติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังกล่ำวได้

บุญเมือง บุญทศ
(นำยบุญเมือง บุญทศ)
ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์
เล่มนี้ นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและจัดทำ

นพดล ศรีมันตะ
(นำยนพดล ศรีมันตะ)
ประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน
โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. เหตุผลและควำมจำเป็น
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองทองหลาง ตาบลหนองหิน อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบลหนองหิน ที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียน ได้รับบริจาคจาก
ชาวบ้านที่บริจาคให้หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ เจ้าคณะตาบลหนองหิน และเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้ เพื่อ
เตรียมจัดตั้งเป็นสถานที่ของทางราชการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ซึ่งก่อนหน้านั้น
เป็นสาขาโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ตั้งอยู่ถนน ร.พ.ช.สายคาเกิด–ยางเดี่ยว หลักกิโลเมตรที่ 9 ตาบลหนอง
หิน อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
28 กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จึงจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบาย ด้าน
การศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบทิศทางการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีระสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำตินโยบำยที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนด
บทบัญญัติในหมวดต่างๆทั้งในเรื่องความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา
แนวการจัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การลงทุนเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ

3. ทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2574
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระยะยาว เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาไปเป็นกรอบและแนวทางการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของ
โลกที่เป็นพลวัตร และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการ
เรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่ อให้พลเมืองสามารถเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่ 1)การเข้าถึง 2)ความเท่าเทียม 3)คุณภาพ
4)ประสิทธิภาพ และ 5) การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ(Vision)
ให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษา การเรียนรู้และความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Goals)
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 4 (เป็นคนดี มีวินัย
เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความ
ถนัดความสนใจ) และดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒ นธรรมที่เป็นพลวัตในโลก
ศตวรรษที่ 21 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ควำมคำดหวังของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ(Aspiration)
 ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา
- สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่าที่
รัฐกาหนด
- สถานศึกษามีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนากาลังคนที่สนองตอบ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ประชากรทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคั บ ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล
- ประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒ นาประเทศ ผ่ านระบบการทดสอบ วัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning Outcome) ทั้งการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์จากการทางาน ผ่านการสะสมหน่วยการเรียน และการเทียบ
โอน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
 กระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
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- สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน แต่ขาดศักยภาพและความพร้อม ได้รับการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
 เพิ่มประสิทธิภ าพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ภายใต้การกากับของรัฐ
- ลดบทบาท อานาจหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบและขนาดของหน่ ว ยงานส่ ว นกลางและส่ ว น
ภูมิภาค จากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลักมาเป็นผู้กากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม
ประเมินผล ควบคู่กับการกระจายอานาจการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา
- ควบรวมสถานศึกษาที่มีขนาดและจานวนผู้เรียนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และไม่อยู่ในสภาพ
และสถานะของความเป็นโรงเรียน มีครูไม่ครบชั้น ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อให้มีจานวนและขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของโครงสร้างประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องใน
อีก 30 ปีข้างหน้า โดยเปลี่ยนสถานภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจาเป็น
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในคณะ/สาขาวิ ช าที่ ส ถาบั น มี ค วาม
เชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศ หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และลดการผลิต
บัณฑิตในคณะ/สาขาวิชาที่เกินความต้องการของตลาดแรงงาน
- ควบรวมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้มีจานวนและขนาดที่เหมาะสมกับการผลิตกาลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต
 สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อม เข้ามามีส่วนร่วมใน
การระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคม และ
ผู้เรียน
เป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ(Ends)
ระบบการศึกษาที่ มีคุณ ภาพและประสิทธิภ าพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒ นาศักยภาพและขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์(Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดับของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒ นาแล้วอย่างยั่งยืน
ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
 ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้จาก
ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับ ชนชั้นของ
สังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้( Knowledge Based Economy) ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
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 ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของ
แต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์มีองค์ความรู้ที่สาคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะการดารงชีวิต และทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
 ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอสาหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานจากการ
มีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตามสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
 สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิ ภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ ระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และ
เป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2574 ดังนี
1.ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ด้ ว ยนวั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์ ภายใต้ สั ง คมแห่ ง ปั ญ ญา สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้พลเมืองสามารถเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ยุทธศาสตร์/การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระดับสถานศึกษา
3. ยุทธศาสตร์/การพัฒนาด้านการกระจายอานาจไปสู่สถานศึกษา
4 .ยุทธศาสตร์/การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
5. ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
6 .ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลผู้เรียน
8. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนเพื่ อสนองตอบตลาดแรงงานและการพั ฒ นาประเทศ
(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา)
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
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4. จุดเน้นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรทั้ง 6 ด้ำน ซึ่งสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)
1. การเรียนการสอน เพื่อความปรองดอง ความสามัคคี โดยใช้รูปแบบ Active Learning (ความมั่นคง) โดย
จะต้องดาเนินงานและกิจกรรมสาคัญ อาทิ การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์, ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้, เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ, สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต
เป็นต้น
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนากาลังคนให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน (การผลิต
พัฒนากาลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน) โดยจะต้องดาเนินงานและกิจกรรมสาคัญ อาทิ จัด
การศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญ/เป็นเลิศเฉพาะด้าน, Echo English Vocational, ผลิตกาลังคนด้านอาชีวะ,
ประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา, พัฒนาครูแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot
Camp) เป็นต้น
3. พัฒนาหลักสูตร ผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน) โดยจะต้องดาเนินงานและกิจกรรมสาคัญ อาทิ จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3), วางแผน
ให้ผล PISA สูงขึ้น, ประเมินผล O-NET วิชาสังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์, เพิ่มวิชาภูมิศาสตร์ ICT และ
Design and Technology, ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม, รณรงค์ “เกลียดการโกง”, ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(สพฐ. สอศ.), พัฒนาและอบรมครูเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ เป็นต้น
4. บริหารสถานศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา) โดยจะต้องดาเนินงานและกิจกรรมสาคัญ อาทิ โครงการโรงเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU : Intensive Care Unit), เสริมสร้างคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน, จัดการศึกษาสาหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ, พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
พิเศษ, ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นต้น
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) โดยจะต้อง
ดาเนินงานและกิจกรรมสาคัญ อาทิ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ, ปลูกจิตสานึก/นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
6. ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา (การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ) โดยจะต้องดาเนินงานและกิจกรรมสาคัญ อาทิ ปรับปรุง
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แก้ไข ระเบียบและกฎหมายการศึกษา, เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา, ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เป็นต้น

5. สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ร่าง
กรอบยุ ท ธศาสตร์ช าติร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติพ.ศ. 2558-2564 (ร่าง) แผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ .ศ. 2560-2579 นโยบ ายกระทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร จุ ด เน้ นนโยบ ายของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการ
ดาเนิ น งานของสานั กงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อานาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มา
กาหนดสาระสาคัญ ของแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สาหรับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561) ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่ มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
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4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ คุ ณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากล
5. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน เน้ น การท างานแบบบู รณาการ มี เครือ ข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและ ความ รับผิดชอบ
สู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด การศึกษา
อย่างมีประสิทธภาพ
โดยมียุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำนดังนี้
ยุทธศำสตรที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธีต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพนทื่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
แผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 7

3.4 เขตพื้นทชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ
ยุทธศำสตรที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และสงเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้
่ ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสรมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสรมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสรมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น
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2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรคนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสรมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศำสตรที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ยุทธศำสตรที่ 4 ด้ำนโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบรกำรทำงกำรศึกษำ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
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1.1 ส่งเสรมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่
ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน
เป็นต้น
2.2 ส่งเสรมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศำสตรที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้
่ ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีิต
วี
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสงแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ
1. พฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
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1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

6. กลยุทธ์ จุดเน้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น
1.มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนO–NETทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ 5
2.ส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.3และ ม.6 ให้มีความพร้อมก่อน
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เข้าสอบ O-NET
3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินผล
การสอบนานาชาติ (PISA)
4. รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในปี พ.ศ. 2560
5.มุ่งเน้นลดอัตราการออกกลางคันลดการจบไม่พร้อมรุ่น ลด 0 ร มส และ มผ
6.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศอาเซียนและภาษาต่างประ เทศอื่นๆ ได้
7.จัดระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ควำมสำนึกควำมเป็นชำติไทยและวิถีตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเน้น
1. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงและลดควำมเหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำเต็มศักยภำพ
จุดเน้น
1.เร่งรัดให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ
จุดเน้น
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมี
ส่วนร่วมทุกภำคส่วน
จุดเน้น
1.โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ครบ 8 องค์ประกอบ
2.พัฒนาระบบการนิเทศภายใน กากับ ติดตามความ
ก้าวหน้าของสถานศึกษา
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3.มุ่งให้สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
7. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มี 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคน
เก่ง คนดี และมีควำมสุข
1.1 กาลังกาย กาลังใจที่สมบูรณ์
1.2 ความรู้และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
1.4 ทักษะทางสังคม
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
มำตรฐำนที่ 2 แนวกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนเป็นสำคัญและกำรบริหำรโดย
ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ
2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง เป็นระบบมีคุณภาพ
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้/สังคมแห่ง ควำมรู้ กำรสร้ำงวิถีกำรเรียนรู้และ
แหล่งกำรเรียนรู้ให้เข็มแข็ง
3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้
3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองทองหลาง ตาบลหนองหิน อาเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบลหนองหิน ที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียน ได้รับบริจาค
จากชาวบ้านที่บริจาคให้หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ เจ้าคณะตาบลหนองหิน(ธ) และเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้
เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นสถานที่ของทางราชการ ขณะนี้ที่ดินแปลงนี้ของโรงเรียนได้โอนให้กับราชพัสดุ กรมธนารักษ์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในระยะแรกของการตั้งโรงเรียน พื้นที่ตาบลหนองหิน ตาบลหนองเป็ด ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
โรงเรียนขยายโอกาส รองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงเป็นสาเหตุให้อัตราการเรียนต่อต่ามาก คือ
ไม่ถึง 12% ประกอบกับอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ การคมนาคมก็ไม่สะดวก ทาให้นักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้ายถิ่นเข้าไปทางานในเมืองใหญ่ เมื่อโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ตั้งขึ้น อัตราการเรียน
ต่อจึงสูงขึ้น
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็น
สาขาโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ตั้งอยู่ถนน ร.พ.ช.สายคาเกิด – ยางเดี่ยว หลักกิโลเมตรที่ 9 ตาบลหนองหิน
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร (ใกล้วัดป่าหนองไคร้) เป็นที่ดินของนายสงวน สายหยุด นายเปลี่ยน คูณสุข
นางสีปจัน พรานป่า บริจาคที่ดิน 35 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ผ่านหลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ เจ้า
อาวาสวัดป่าหนองไคร้ ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ กานันเจริญ แสวงผล ผู้ใหญ่บ้านได้
พาประชาชนชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง
โดยมีนายประยงค์ แก่นลา มาเป็นผู้
ประสานงานในการสร้างและบริหาร
ปี พ.ศ.2537 เปิดทาการสอนปีแรก มีนักเรียน
63 คน
ปี พ.ศ.2538 เปิดทาการสอนปีที่ 2 มีนักเรียน
169 คน
และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มอีก
1 หลัง
ปี พ.ศ.2539 เปิดทาการสอนปีที่ 3 มีนักเรียน
314 คน
30 เมษายน 2539 จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศภายใต้ชื่อ “โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์”
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ปีที่ดารงตาแหน่ง
1 นายวิทย์ ส่งศรีโรจน์
ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ รักษาการครูใหญ่
2539
2 นายประยงค์ แก่นลา
ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อานวยการ
2539 – 2550
3 นายเรียง จันทร์แจ้ง
ผู้อานวยการ
2550 – 2552
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4
5
6
7
8
9

นายสังขตะ มรรคญาณ
นายวิวัฒนา ไชยา
นายอัชราวุธ บุปผาชาติ
นายจงมิตร ศรีไชย
นายทรงธรรม ทองประทุม
นายอุทัย สุภาพัฒน์

รักษาการผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

2552 – 2553
2553 – 2554
2554 – 2557
2557 – 2561
2561 – 2562
2562 – ปัจจุบัน

ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบรวมทั้งงบประมาณที่ได้รับดังนี้
ปี 2539
1. อาคารเรียน ก จานวน 1 หลัง (มีห้องเรียน 3 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ห้อง
ห้องบริหาร (วิชาการ , ธุรการ ,บริการ , ห้องประชุม) ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1
ห้อง และห้องประกันคุณภาพ 1 ห้อง
2. อาคารเรียน ข
จานวน
1 หลัง (ใช้เป็นห้องเรียน รวม 4 ห้อง)
3. อาคารเรียน ค
จานวน
1 หลัง (โรงฝึกงาน)
4. บ้านพักครูแบบ 205
จานวน
1 หลัง
5. บ้านพักภารโรง / 39
จานวน
1 หลัง
6. ห้องน้าห้องส้วมแบบ 6 ที่ จานวน
1 หลัง
7. ถังเก็บน้าฝน (ฝ 33)
จานวน
1 ชุด
8. สนามบาสเกตบอล
จานวน
1 สนาม
9. สนานวอลเลย์บอล
จานวน
1 สนาม
10.สนามตะกร้อจานวน
จานวน
1 สนาม
ปี 2540 โรงเรียนเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.)
ปี 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 253,400 บาท เพื่อก่อสร้าง
ห้องน้าห้องส้วมแบบ 6 ที่
จานวน
1 หลัง
ถังเก็บน้าฝน (ฝ 33)
จานวน
1 ชุด
เสาธงโรงเรียน
จานวน
1 ชุด
ครุภัณฑ์การศึกษา
รวม 459,100 บาท
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 440 เมตร ราคา 900,000 บาท
ปี 2542
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ราคา
600,000 บาท
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ครุภัณฑ์สานักงาน

ราคา

97,000 บาท

ปี 2543
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 113 เมตร ราคา 220,000 บาท
เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องอัดสาเนา ราคารวม 97,000 บาท
ปี 2544
วัสดุวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ราคารวม
50,000 บาท
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว จานวน 50 ชุด
ราคา 34,000 บาท
ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด 1 ชุด
ราคา 64,100 บาท
โรงอาหารแบบ 300 ที่นั่ง จานวน 1 หลัง
ราคา 1,894,000 บาท
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 เมตร (เงินเหลือจ่ายและเงินคืนเสาเข็ม )ราคา 34,580 บาท

ปี 2545
- อาคารเรียนกึ่งถาวร จานวน 1 หลัง ราคา 1,080,000 บาท (จัดทาเป็นห้องสมุด และห้องเรียน 3 ห้อง)
- ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนยุวเกษตรซินเจนทาในการส่งเสริมอาชีพเกษตรจานวน 50,000บาท
- ถนนคอนกรีตบริเวณ หน้าอาคารเรียนกึ่งถาวร และเชื่อมต่ออาคารมูลค่า 200,000 บาท
งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ.2546
- ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนยุวเกษตรซินเจนทา ในการส่งเสริมอาชีพเกษตร จานวน 30,000 บาท
- โรงอาหาร แบบ 300 ที่ จานวน 1 หลัง
งบประมาณที่โรงเรียนจัดหาเพิ่มเติม
- บ้านพักครูจานวน 4 หลัง วงเงิน 200,000 บาท
- ถนนคอนกรีตหน้าบ้านพักเชื่อมต่อจากหน้าอาคารกึ่งถาวร
งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ.2547
- อาคารเรียน แบบ 108 ล งบประมาณ 4,580,000 บาท
- ชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเงิน 200,000 บาท
งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ.2548
- จากการระดมทรัพยากรเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน
- ระดมทรัพยากรในการก่อตั้งกองทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษานักเรียนยากจน
งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ.2549
- จากการระดมทรัพยากรเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา
แผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ. 2550
- จากการระดมทรัพยากรเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2551
- ครุภัณฑ์โลหะ จานวนเงิน
79,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2552
- จากผู้อานวยการโรงเรียน คณะครูและชุมชนร่วมกันบริจาคเงินจานวน 45,000 บาท เพื่อ
ก่อสร้างรั้วหน้าโรงเรียน และด้านข้างที่ติดกับ องค์การบริหารส่วนตาบล ตาบลหนองหิน
- ส้วมแบบ สปช. 605/45 4 ที่ จานวน 2 หลัง ได้รับงบประมาณจานวน 410,000 บาท
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( หลังที่ 1 ราคา 200,000 บาท
หลังที่ 2 ราคา 210,000 บาท )
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จานวน 1 ชุด ( 21 เครื่อง )
จานวน 558,150 บาทจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2553
- อาคารเรียน สปช. 102/26 ( 3 ห้อง ) จานวน 1,040,000 บาท
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( งบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP 2 )
- งบซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน 190,000 บาท จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( งบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP 2 )
- งบซ่อมแซมบ้านพักครู จานวน 79,800 บาท
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( งบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP 2 )
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2558
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 39,100 บาท
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 156,000 บาท
- โต๊ะ – เก้าอี้ 40 ชุด
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จานวน 150,000 บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จานวน 140,500 บาท
- งบเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จาก นายสุวรรณ ธิบูรณ์บุญ จานวน 10,000 บาท
- งบเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จาก พระครูอรัญเขต คณารักษ์ (บริจาคถมดิน ทาถนนคอนกรีต
ในสวนป่า) จานวน 44,000 บาท
- งบเงินผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียน จานวน 135,749 บาท
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- งบเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จาก หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ บริจาคสร้างห้องประชุมอาคารศิลา
ธรรม จานวน 1,600,000 บาท
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559
1. เงินสนับสนุนจากภายนอก
ที่
ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน
จานวน
(บาท)
1.1 ทุนการศึกษา
6,000
1) นายมนตรี แจ่มศรี ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
5,000
2) น.ส. อุไรพร ดารงค์ศิริ ตาแหน่งศึกษานิเทศน์
1,000
1.2 บริจาคโดยมีวัถตุประสงค์
74,000
1) นายมนตรี แจ่มศรี ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
6,000
2) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหิน (กองทุนประกันสุขภาพ)
18,000
3) นายณัฐวุฒิ ใบบัว (สมทบทาสนามกีฬาของโรงเรียน)
2,000
4) พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (สมทบการจัดซื้อรถหกล้อของโรงเรียน)
30,000
5) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (เพื่อการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา)
10,000
6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด)
8,000
ที่

ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน

1.3 รายได้สถานศึกษา
1) นายเสรี วงศ์ละคร
2) การศึกษานอกระบบ จังหวัดยโสธร
3) การศึกษานอกระบบ จังหวัดยโสธร
4) การศึกษานอกระบบ จังหวัดยโสธร
5) การศึกษานอกระบบ จังหวัดยโสธร
6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
7) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหิน

จานวน
(บาท)
13,500
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
500

2. งบบริจาค
ที่ ผู้บริจาคหรือผู้ให้การสนับสนุน / รายละเอียดของสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่บริจาคหรือสนับสนุน
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1

2

3
4

พระครูสุมน สารคุณ (หลวงปู่ประสาร)
1.1 กลองสองหน้า
จานวน 1 ชุด
1.8 ฉาบใหญ่ 1 ตัว 1,500 บาท
1.2 กลองทอมบ้า
จานวน 1 ชุด
1.9 ฉาบเล็ก 1 ตัว 500 บาท
1.3 ฉิ่ง
จานวน 1 ชุด
1.10 กลองทาง 4 ตัว พร้อมขาตั้ง 8,500 บาท
1.4 ฉาบ
จานวน 1 ชุด
1.11 กลองรามะนาดอีสาน 1 ตัว 2,500 บาท
1.5 โปงลาง 1 ผืน 12,000 บาท
1.12 ปี่ภูไท
4,000 บาท
1.6 แคนลิ้นเงิน 1 เต้า 1,500 บาท
1.13 พิณไฟฟ้า
8,000 บาท
1.7 โหวด
1 ตัว 200 บาท
1.14 เบสไฟฟ้า
7,500 บาท
พระครูปัญญา วรกิตจาพร (หลวงปู่ผดุง)
2.1 คอมพิวเตอร์ Notebook acer
จานวน 2 เครื่อง
2.2 คอมพิวเตอร์ Notebook
จานวน 1 เครื่อง
2.3 คอมพิวเตอร์ PC
จานวน 3 เครื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธญมศึกษา เขต 28
3.1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการ 7 ชุด เป็นเงิน 190,780 บาท
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4.1 หลอด LED ขนาด 1,200 มิลลิเมตรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
จานวน 203 หลอด เป็นเงิน 101,500 บาท
4.2 หลอด LED ขนาด 600 มิลลิเมตรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
จานวน 22 หลอด เป็นเงิน 9,9000 บาท

3. วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนจากเงินงบประมาณของโรงเรียน
ที่
รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณของโรงเรียน
1 ปั้มหอยโข่งมิตซูบิชิ 2 x 1.5 นิ้ว
5,402 บาท
2 ปั้มหอบโข่ง ECO 2 x 2 นิ้ว
5,826 บาท
3 ปั้มซับเมอร์ส 11/4 นิ้ว 1.5 10 ใบ FK
18,308 บาท
4 กล้องวงจรปิด Watashi WAI 4 ตัว
5 เครื่องสารองไฟ UPS 85 VA 1 ตัว
6 โทรทัศน์ LED 19 ALTV-1905 ราคาเครื่องละ 2,990 บาท จานวน 2 เครื่อง
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งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562
1. รายได้สถานศึกษา (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562 )
ที่
ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ค่าเช่าสถานที่ ห้องคอม จาก กศน.ยโสธร
ค่าเช่าสถานที่ อบรมโครงการส่งเสริมการสานตะกร้าพลาสติก
ค่าสมทบบารุงฝฝฝฝดรงอาหารจากร้านค้า
ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินรายได้
ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม สนง.พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ จ.ยโสธร
ค่าเช่าสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกาจัดขยะครบวงจร
ค่าบารุงสถานที่ขายสินค้าจากรถไอศกรีม
ค่าเช่าสถานที่ อบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง อบต.หนองหิน
ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินรายได้ฯ
ค่าเช่าสถานที่ จาก กศน.ยโสธร

2. สมทบค่าไฟฟ้า
ที่
2.1
2.2
2.3
2.4

ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน

ค่าไฟฟ้าสหกรณ์โรงเรียน
ค่าไฟฟ้าโรงอาหาร
ค่าไฟฟ้าสหกรณ์โรงเรียน
ค่าไฟฟ้าบ้านพักครู

3. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์
ที่
ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน
3.1 ผ้าป่าจากศิษย์เก่าศิลาทองพิทยาสรรค์
3.2 ผ้าป่าจาก ผอ.ทองใจ กิ่งมิ่งแฮ
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จานวน
(บาท)
1,000
3,000
8,100
48
3,000
1,500
1,000
3,500
136
1,000

จานวน
(บาท)
300
300
900
500

จานวน
(บาท)
103,446
500
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

ผ้าป่า นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม
ผ้าป่า นายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์
ค่ายางรถตู้โรงเรียนจาก นายพิพัฒน์ พันธ์พรหม
ทุนการศึกษาจาก คุณครูนันทนา บุญโสภา
สมทบสร้างโรงจอดรถโดย นายมูล มีจอม
สมทบสร้างโรงจอดรถโย นางประมวล แสวงผล
ทุนการศึกษาให้นักเรียนมีคะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 วิชาภาษาไทย
ค่ากิจกรรมสะเต็มศึกษา จากพระครูปัญญาวรกิจจาภรณ์
เงินบริจาคจาก นายศิริพงษ์ เสลวาปีนุสรณ์

500
3,299
3,600
3,000
1,000
2,000
1,200
7,000
1,000

4. วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนจากเงินงบประมาณของโรงเรียน
ที่
รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณของโรงเรียน
1 เครื่อง Visualizer GL-210 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท
2 เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ
จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท
3 เครื่องแต่งกิ่ง
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท
4 ชุดสว่านกระแทก
จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 2,490 บาท
5. สิ่งก่อสร้าง
ที่
1 โรงจอดรถนักเรียน

รายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง
จานวน 1 หลัง
(งบบริจาค)

6. วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนจากโครงการโรงเรียนประชารัฐ
บริจาคโดย บ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ที่
รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณของโรงเรียน
1 ชุดจานแดง TRUE Vision
2 TVS Settop Box HD : HD-H10S (MPEG 4) +SMC
3 ชุดตู้แดง (Know Down)
4 Modulator (ขั้นต่า 5 Channel in 1) S/N : 1299161002697
5 MATV Distribution Amplifier S/N : 1199161002844
ที่
รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณของโรงเรียน
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โทรทัศน์ LED TV ขนาด 43 นิ้ว ยี่ห้อ TCL จานวน 15 เครื่อง
Microphone Mixer + preamp Mixer
ไมโครโฟนคออ่อน
Vedio HD Camera ยี่ห้อ RICH HD880
ขาตั้งกล้อง
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC Desktop + LED Desktop) ยี่ห้อ DELL จานวน 15 ชุด
ลาโพง Speaker 600 watt จานวน 15 ตัว
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 16 ชุด
เครื่องสารองไฟฟ้า UPS 1000 VA/600 W S/N : 1611150609A1406
Switch 5 port 10/100 S/N : 000369
Switch 5 port 10/100 S/N : 000361
Switch 5 port 10/100 S/N : 000371
Switch 8 port 10/100 S/N : R3UO1G9018901

ปรัชญา คติพจน์ สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน สีประจาโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
"ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน ประสานชุมชน"
คติพจน์ประจาโรงเรียน
"อัตตะนา โจททะยัตตานัง"
จงเตือนตน ด้วยตนเอง
สีประจาโรงเรียน
"น้าเงิน-ขาว"
น้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ เพราะโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ตั้งขึ้นในปีกาญจนาภิเษก (พ.ศ.
2539)
ขาว หมายถึง พระพุทธศาสนา หรือความบริสุทธิ์ หรือหมายถึงหลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ ซึ่งเป็น
ผู้ผลักดันในการก่อสร้างและอุปถัมภ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
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คือ ต้น ปาริชาด (ต้นทองหลาง) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจากรมสามัญศึกษา และเป็นต้นไม้ที่มีชื่อพ้องกับ
หมู่บ้านหนองทองหลาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งและมีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ :

เอกลักษณ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ :

จิตอาสา

สถานศึกษาพอเพียง
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16
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18
8
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17

7

12
8
9

4

13 15

6
11

1.อาคารศิลาทอง
2.อาคารปาริชาติ
3.อาคารศิลาธรรม
4. โรงฝึกงาน
5.อาคารไทรทอง
6.โรงอาหาร
7.อาคารตักศิลา
8.เรือนเกียรติยศ

10
9.สหกรณ์โรงเรียน
10.บ้านพักครู จานวน 5 หลัง
11. บ้านพักนักการภารโรง
12. ประชาสัมพันธ์
13. โรงรถ
14. โรงเลี้ยงสัตว์และแปลงเกษตร
15. สวนผู้อุปถัมภ์โรงเรียน
16. โรงจอดรถนักเรียน

17. สวนป่าลานคุณธรรม
18. ประปาโรงเรียน
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จาก Google Earth
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ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ลักษณะของชุมชน ขนาดของชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มี 2 ตาบล
ด้วยกัน คือ ตาบลหนองหินและตาบลหนองเป็ด
ข้อมูลตาบลหนองหิน
หมู่ที่

ชื่อบ้าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ้านหนองหิน
บ้านหนองบก
บ้านหนองทองหลาง
บ้านหนองบ่อ
บ้านโนนกุง
บ้านหนองหงอก
บ้านหนองหิน
บ้านโนนอุดม
บ้านหนองหงอก
รวม
ที่มา ข้อมูล จปฐ ปี 2559 ตาบลหนองหิน
ข้อมูลตาบลหนองเป็ด
หมู่ที่

ชื่อบ้าน
1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านโต่งโต้น
บ้านโนนสวาท
บ้านโนนค้อ
บ้านหนองเป็ด
บ้านยางเดี่ยว
บ้านหนองเป็ด
บ้านหนองถ่ม
บ้านหนองถ่ม

ชาย
384
219
301
296
108
222
331
81
216
2,158

ชาย
304
121
122
397
268
199
335
196

จานวนประชากร
จานวนครัวเรือน
หญิง
รวม
417
801
232
190
409
87
316
617
161
268
564
148
102
210
50
239
461
113
331
662
188
88
169
38
212
428
120
2,163
4,321
1,137

จานวนประชากร
หญิง
289
117
136
415
291
186
321
184
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จานวนครัวเรือน

รวม
593
238
258
812
559
385
658
380

140
78
77
200
150
93
168
93
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9 บ้านยางเดี่ยว
241
240
481
138
รวม
2,183
2,179
4,362
1,137
หมายเหตุ
ข้อมูลจานวนประชากรจากทะเบียนบ้าน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2560
ลักษณะภูมิประเทศของชุมชน มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง สลับเป็นที่ราบลุ่ม คุณภาพดินส่วน
ใหญ่เป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย ดินจืด มีโรงเรียนประถมศึกษา 9 โรงเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง
มีวัด/สานักสงฆ์ 8 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล 2 แห่ง
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน นั้นประชากรมีอาชีพหลักคือ ทานา ทาไร่ อาชีพรองได้แก่ ทา
อุตสาหกรรมครัวเรือน และมีบางส่วนรับราชการ ค้าขาย รับจ้าง
หน่วยธุรกิจของชุมชน ประกอบด้วย ปั๊มน้ามันและก๊าซ 15 แห่ง โรงสีขนาดเล็ก 13 แห่ง ร้านค้า
ส่วนตัว 74 แห่ง ร้านค้าชุมชน/กลุ่ม 65 แห่ง ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 13 แห่ง ร้านตัดผม 5 แห่ง โรงปั่นนุ่น
4 หลัง ร้านอินเตอร์เน็ต 3 แห่ง โรงหล่อเสาปูน 1 แห่ง บ้านเช่า 2 แห่ง
การคมนาคม ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางสลับกับถนนลูกรัง และถนนภายในหมู่บ้าน
เป็นถนนลูกรัง มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางส่วน สภาพการคมนาคมเป็นทางบกพาหนะใช้
รถยนต์โดยสารประจาทาง ใช้รถยนต์ส่วนตัว
การสื่อสาร มีโทรศัพท์สาธารณะ มีโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนมาก
การไฟฟ้า ชุมชนมีไฟฟ้าใช้คิดเป็น 99 %
แหล่งน้าธรรมชาติของชุมชน มีลาน้า ลาห้วย จานวน 18 สาย บึง หนอง จานวน 115 แห่ง
แหล่งน้าที่ชุมชนสร้างขึ้น มีฝาย 6 แห่ง บ่อน้าตื้น 65 แห่ง บ่อโยก 80 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 10
แห่ง บ่อบาดาล 20 แห่ง โรงเรียนจะให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของชุมชนทุกกิจกรรม
ความเข้มเข็งของชุมชน ชุมชนมีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อหารายได้เสริมโดยการประกอบอาชีพ
เย็บที่นอน ทาหมอนขิด เบาะรองนั่ง จักสานกระติบข้าว กระด้ง โรงปั่นนุ่น โรงหล่อเสาปูน นอกจากนี้
ประชาชนยังรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาชุมชนโดยการ จัดตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน กองหนุนเพื่อความมั่นคง
แห่งชาติ สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ไทยอาสาป้องกันชาติ คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน อาสาสมัครรักษาความสงบประจาหมู่บ้าน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
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ข้อมูลจานวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ตาราง แสดงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2560 – 2562
จานวนนักเรียน/จานวนห้อง /ปี
ชั้นเรียน
2560
2561
2562
นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
68
3
45
2
52
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
62
3
67
3
48
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
65
3
67
3
52
2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
195
9
174
8
152
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
39
2
45
2
20
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
54
2
40
2
28
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
48
2
54
2
32
1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
141
6
139
6
80
3
รวมทั้งสิ้น
336
15
313
12
233
9
ตาราง แสดงจานวนนักเรียนจาแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562)
จานวนนักเรียน
ชั้น
รวม
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
30
22
52
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
24
24
48
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
21
31
52
2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
75
77
152
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
8
12
20
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
12
16
28
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
15
17
32
1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
35
45
80
3
รวมทั้งสิ้น
102
131
233
9
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ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ตาราง แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2562)
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการ
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย ไม่มีวทิ ยฐานะ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวมบุคลากรครู
ช่างปูน 4
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม
รวมทั้งสิ้น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชาย
หญิง
1
1
6
1
1
3
2
1
1
1
1
6
13
1
3
4
10
11

รวม
1
2
6
2
5
1
2
1
20
1
3
4
24

ตาราง แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามเพศ ระดับวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562
จานวน (คน)
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ

ต่ากว่า ป.
ตรี
-

ชาย
หญิง
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ากว่า ป. ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ตรี
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
2
1
1
-
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1
1
5
4
5
2
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เจ้าหน้าที่ธุรการ
ช่างปูน 4
ยาม
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

1
1
2
4

4

3

-

-

1

3

9

-

1
1
1
2
24

ตาราง แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
วุฒิการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ากว่าปริญญาตรี รวม
1. ฝ่ายบริหาร
1
1
2. ครูฝ่ายปฏิบัติการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
4
3
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2
2
กลุ่มสาระภาษาไทย
2
2
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1
2
3
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
2
2
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
2*
2
พลานามัย
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
3
3. ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน
1
1
รวม
9
11
20
หมายเหตุ 1. * มีบุคลากรที่เป็นครูอัตราจ้าง
2. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูต่อนักเรียนและห้องเรียน
ครู : นักเรียน = 1 : 19
ครู : ห้องเรียน = 1 : 1
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ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจของโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2543 ปี พ.ศ.2547
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา ปี พ.ศ. 2550
โรงเรียนนาร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2552
โรงเรียนดีศรีตาบล พ.ศ. 2557
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข พ.ศ. 2557
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2558
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น 7 พ.ศ. 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลได้ที่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
10. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา ปีการศึกษา 2559
11. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเหรียญเงิน จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2559
12. เป็นสถานศึกษาที่มีผลการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็น
ลาดับที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคเรียน 1/2559 ภาคเรียน 2/2559
และภาคเรียน 1/2560
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ส่วนที่ 3
ทิศทางของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้เรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. ส่งเสริมคุณลักษณะการใช้วิถีชีวิตพอเพียงในการเรียนรู้และการทางานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ปลอดสิ่งเสพติด
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะการใช้วิถีชีวิตพอเพียงในการเรียนรู้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างน้อยคนละ 1 อาชีพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
7. สถานศึกษาเน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จุดเน้นของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
4. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
4.1 บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
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1) มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3) พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา
2) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
3) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษา
5. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางวิถีพุทธ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. พัฒนาส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
6. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางวิถีพุทธ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนได้ 1.จานวนนักเรียนที่เข้ารับ
เข้ารับการพัฒนาด้าน การพัฒนาด้านร่างกาย
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ อารมณ์จิตใจ สังคม และ

กิจกรรมหลัก
1. โครงการโรงเรียน

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง

ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร คณะกรรมการดาเนิน
2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ

แผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 33

สังคม และสติปัญญา
2. นักเรียนทุกคนได้
เข้ารับการปลูกฝังด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12
ประการ
3. นักเรียนทุกคนได้
เข้ารับการสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบ
อาชีพ
5. นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ตาม
ช่วงวัย
6. นั ก เรี ย นทุ ก คนได้
เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น าก ารสื่ อ ส าร
ภ า ษ าอั งก ฤ ษ แ ล ะ
ภาษาอาเซียน

สติปัญญา
2. จานวนนักเรียนที่เข้ารับ
การปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักค่านิยม
หลักของคนไทย 12
ประการ
3. จ านวนนั ก เรี ย นที่ เข้ า รั บ
การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ
5. จานวนนักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย
6. จานวนนักเรียนที่ เข้าร่วม
กิจ กรรมพั ฒ นาการสื่ อ สาร
ภ าษ าอั ง กฤษและภ าษ า
อาเซียน

ชั้นนา
3. โครงการธนาคารขยะ
โรงเรียน
4. โครงการศูนย์บ่มเพาะ
อาชีพวิถีพอเพียง
5. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการสอนเสริม
นักเรียนอ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง
6. กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา
7. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. โครงการพัฒนากิจกรรม
การสอนโดยสะเต็มศึกษา
9. กิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
10. โครงการนักเรียนทัศน
ศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย
11. โครงการ ICT เพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21
12. โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
13. โครงการศูนย์เยาวชน
ต้นแบบโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข วิถีพอเพียง
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- เอกสารหลักฐานแสดง

ถึงการดาเนินงาน
โครงการ
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ
- แบบรายงานผลกร
ดาเนินงานโครงการ
- ผลงานนักเรียน
- ผลการสัมภาษณ์/
สังเกต
- ภาพถ่าย
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เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตรระดับ
คุณภาพดีมาก
2. ผู้เรียนมีสุขภาวะทีดี
และมีสุนทรียภาพใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
4.ผู้เรียนมีทักษะใน
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
5. ผู้เรียนมีทักษะใน
การทางาน รักการ
ทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
6. นักเรียนมีความ
มั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่าง
น้อย 1 ภาษา ระดับ
คุณภาพดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7. ระดับคุณภาพของผู้เรียน

ทีม่ ีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
8.ระดับคุณภาพของผู้เรียน
ทีม่ ีสุขภาวะทีดีและมี
สุนทรียภาพ
9. ระดับคุณภาพของผู้เรียน
ทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
10. ระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนทีม่ ที ักษะในแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
11. ระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนที่มที ักษะในการ
ทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
12. ระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนที่มีความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1
ภาษา

กิจกรรมหลัก

แหล่งข้อมูล

14. กิจกรรม TO BE
NUMBER ONE
15. วงดนตรีลูกทุ่งและวง

ดนตรีโปงลาง
16. กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา
17. กิจกรรมเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
18. กิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย
19. กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
20. กิจกรรมอบรมระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
21. กิจกรรมแก้ไขและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
โดยครูประจาชั้น/ครูที่
ปรึกษา และใช้หลักการ
เสริมแรง และการลงโทษ
อย่างเหมาะสมกับแต่ละ
บุคคล
22. กิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษ
23. กิจกรรมอาเซียนศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมหลัก
แหล่งข้อมูล
เชิงประมาณ
1. กิจกรรมประชุมเชิง
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง
1. สถานศึกษามี
1. จานวนหลักสูตร
ปฏิบัติการทบทวนการใช้ คณะกรรมการดาเนิน
หลักสูตรการศึกษาขั้น การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
โครงการ
พื้นฐาน ที่ได้รับการ ได้รับการปรับปรุงในแต่ละปี หลักสูตรสถานศึกษา
2. กิจกรรมประชุมเชิง
- เอกสารหลักฐานแสดง
ปรับปรุงในแต่ละปี
การศึกษา
ปฏิบัติการทบทวนการใช้ ถึงการดาเนินงาน
การศึกษา จานวน 1 2. จานวนคู่มือวิธีการวัด
โครงการ/กิจกรรม
เล่ม
และประเมินผล ที่ได้รับการ คู่มือวิธีการวัดและ
ประเมินผล
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
2. สถานศึกษามีคู่มือ ปรับปรุงในแต่ละปี
3. การนิเทศ กากับ
โครงการ/กิจกรรม
วิธีการวัดและ
การศึกษา
ประเมินผล ที่ได้รับ
3. จานวนศูนย์รวมสื่อให้ครู ติดตามการจัดกิจกรรมการ - แบบรายงานผลกร
เรียนการสอน
ดาเนินงานโครงการ/
การปรับปรุงในแต่ละ สามารถยืมไปใช้ในการ
4. การจัดตั้งและพัฒนา
กิจกรรม
ปีการศึกษาจานวน 1 จัดการเรียนรู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ของ
- ผลงานนักเรียน
เล่ม
4. ระดับคุณภาพการจัด
โรงเรียน
- ผลการสัมภาษณ์/
3. สถานศึกษามีศูนย์ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
รวมสื่อให้ครูสามารถ หลักสูตร ความจาเป็นและ 5. การรายงานผลการใช้สื่อ สังเกต
เพื่อการเรียนการสอน
- ภาพถ่าย
ยืมไปใช้ในการจัดการ ความต้องการของผู้เรียน
เรียนรู้จานวน 1 ศูนย์ ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 6. กิจกรรมจัดหาและ
เชิงคุณภาพ
5. ระดับคุณภาพการใช้สื่อ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. สถานศึกษาจัด
การเรียนการสอน
กิจกรรมที่สอดคล้อง เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 7. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในโรงเรียน หรือ
กับหลักสูตร ความ
สิ่งอานวยความสะดวกที่
ระหว่างภาคีเครือข่าย
จาเป็นและความ
หลากหลายของคณะครู
ต้องการของผู้เรียน
6. ระดับคุณภาพการวัดและ
ชุมชน ท้องถิ่นและ ประเมินผลผู้เรียนให้มี
สังคม อยู่ในระดับ
คุณภาพตามศักยภาพเป็น
คุณภาพดีมาก
รายบุคคล
2. คณะครูใช้สื่อการ
เรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอานวยความ
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สะดวกที่หลากหลาย
อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุม
ผู้ปกครองและตัวแทน
ชุมชนเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความ
ตระหนักในวิธีการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
2. เผยแพร่กิจกรรม
วิธีการพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา และ
ผลการดาเนินงาน
อย่างน้อย 3 วิธีการ
3. สถานศึกษาจัดทา
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้องใน
การกากับดูแลและ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมหลัก

1. จ านวนครั้ ง การประชุ ม
ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและ
ความตระหนั ก ในวิ ธี ก าร
พัฒ นาการจั ดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา ใน
แต่ละภาคเรียน
2. จ านวนวิ ธี ก ารเผยแพร่
กิ จ กรรมวิ ธี ก ารพั ฒ นาการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึ ก ษา และผลการ
ดาเนินงาน
3. จ านวนบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ ชุ ม ช น
ห น่ วยงาน ป กครองส่ ว น
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ร่ ว ม
รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน
4. ร้อยละความคิดเห็น
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และสาธารณชนที่เข้าใจและ
ตระหนักในวิธีการ

1. จัดประชุมผู้ปกครอง
และตัวแทนชุมชน
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
วิธีการพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา และผลการ
ดาเนินงาน
3. การประสานความ
ร่วมมือ ในการกากับดูแล
และร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
การจัดทาบันทึกข้อตกลง
4. ประสานความร่วมมือ
ผู้นารุ่นใหม่ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้า
ร่วมพัฒนาโรงเรียน
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
6. กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผู้ปกครองและ
ตัวแทนชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และภาคี
เครือข่าย

แผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
- แบบรายงานผลกร
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
- บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU)
- บันทึกการประชุม
- รายงานการสารวจ
ความคิดเห็น
- รายงานประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
- ผลงานนักเรียน
- ผลการสัมภาษณ์/
สังเกต
- ภาพถ่าย
หน้า 37

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร่วมรับ ผิ ดชอบในการ พัฒ นาการจั ดการศึกษาขั้น
พัฒ นาคุณภาพผู้เรียน พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษาใน
อย่างน้อย 5หน่วยงาน ระดั บ คุ ณ ภาพมากถึ ง มาก
ที่สุด
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ปกครอง ชุมชน 5. ระดับคุณภาพของ
สังคมและสาธารณชน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
เข้าใจและตระหนักใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
วิธีการพัฒนาการจัด ร่วมในการกากับดูแล และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
ของสถานศึกษาใน
คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 90
2. ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการกากับดูแล
และร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนระดับคุณภาพดี
มาก

กิจกรรมหลัก
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แหล่งข้อมูล
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 20 ชั่วโมง
2. ครูทุกคนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่
ทันสมัยในการเรียน
การสอนและการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. ครูทุกคนสามารถ
ใช้ทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนรู้และ
การปฏิบัติหน้าที่
เชิงคุณภาพ
1. ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
2. ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่นระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมหลัก

1.จานวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 20 ชั่วโมง
2.จานวนครูที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่ทันสมัยในการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. จานวนครูที่สามารถใช้
ทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่
4. ระดับคุณภาพครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม
5. ระดับคุณภาพครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น
6. ระดับคุณภาพครูมี
กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

1. กิจกรรมสนับสนุนครู
และบุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ/ประชุม/ประชุม
เชิงปฏิบัติทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในโรงเรียน
3. กิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. กิจกรรมยกระดับ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร
5. การศึกษาดูงาน
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาด้านสะเต็ม
ศึกษา
7. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
8. กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ
9.กิจกรรมจัดหาและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
10. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
- แบบรายงานผลกร
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
- ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
- รายงานการใช้
นวตกรรม
- วิจัยในชั้นเรียน
- แบบบันทึกการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอน
- ผลงานนักเรียน
- ผลการสัมภาษณ์/
สังเกต
- ภาพถ่าย
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เป้าหมาย
3. ครูมีกระบวนการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมหลัก
ภายในโรงเรียน หรือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 5 กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กิจกรรมหลัก
เชิงปริมาณ
1. กิจกรรม SBM การ
1. สถานศึกษากาหนด 1. จานวนภาระงานตาม
บทบาทหน้าที่บุคลากร โครงสร้างการบริหารงาน บริหารโรงเรียนเป็นฐาน
2. โครงการพัฒนาระบบ
อย่างชัดเจน ครอบคลุม ของสถานศึกษาที่มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการ
กาหนดบทบาทหน้าที่
บริหารงานของ
บุคลากรผู้รับผิดชอบอย่าง 3.โครงการโรงเรียนประชา
รัฐ
สถานศึกษาบ เป็นไป ชัดเจน
ตามระเบียบและแนว 2. จานวนครั้งการทบทวน 4. โครงการโรงเรียนดีศรี
ตาบล
ปฏิบัติครบทุกภาระงาน แผนพัฒนาการจัด
5.โครงการพัฒนาระบบ
ของสถานศึกษา
การศึกษาในแต่ละ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
2. สถานศึกษามีการ
ปีการศึกษา
ฐาน
ทบทวนแผนพัฒนาการ 3. จานวนด้านความ
6.โครงการปรัชญาของ
จัดการศึกษาปี
ครอบคลุมข้อมูล
การศึกษาละ 1 ครั้ง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร เศรษฐกิจพอเพียง
7. กิจกรรมนิเทศ กากับ
3. มีระบบข้อมูล
จัดการ
สารสนเทศเพื่อการ
4. จานวนโปรแกรมระบบ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุม 4 ด้าน
บริหารจัดการที่ได้รับการ 8. กิจกรรมพัฒนาระบบ
- คุณภาพของผู้เรียน
ปรับให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อ ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- ครูและบุคลากร
เหตุการณ์
- การบริหาร
5. จานวนแผนงานของ
แผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
- แบบรายงานผลกร
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
- แบบบันทึกการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอน
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
- ผลงานนักเรียน
- ผลการสัมภาษณ์/
สังเกต/สารวจ
- ภาพถ่าย
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งบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา

กิจกรรม/โครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการได้
บรรลุผลสาเร็จ

เป้าหมาย
- การจัดสภาพแวดล้อม
และสังคมทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้
4. ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ ทุก
โปรแกรมได้รับการปรับ
ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อ
เหตุการณ์
5. แผนงานของ
กิจกรรม/โครงการ/
กิจกรรมที่กาหนด
สามารถดาเนินการได้
บรรลุผลสาเร็จทุก
แผนงาน
เชิงคุณภาพ
6. ผลการประเมิน
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
7. มีการกาหนดการใช้
งบประมาณ บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และเวลาอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ให้บรรลุตาม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6. ระดับคุณภาพการ
ประเมินกระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
7. ร้อยละของการใช้
งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา
อย่างประหยัด และคุ้มค่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก
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แหล่งข้อมูล
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วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามี
เครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารอบ
ด้านนรูปแบบโรงเรียน
ประชารัฐ อย่างน้อย
5 หน่วยงาน
2. สถานศึกษามี
เครือข่ายการส่งเสริม
ทักษะอาชีพเพื่อการมี
งานทา อย่างน้อย 5
หน่วยงาน
3. สถานศึกษามี
เครือข่ายส่งเสริม
สุขภาพ ปลอดสารเสพ
ติด อย่างน้อย 5
หน่วยงาน
4. สถานศึกษามี
เครือข่ายโรงเรียนวิถี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรมหลัก

1. จานวนหน่วยงานที่เป็น
เครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารอบ
ด้านนรูปแบบโรงเรียน
ประชารัฐ
2. จานวนหน่วยงานที่เป็น
เครือข่ายการส่งเสริม
ทักษะอาชีพเพื่อการมีงาน
ทา
3. จานวนหน่วยงานที่เป็น
เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ
ปลอดสารเสพติด
4. จานวนหน่วยงานที่เป็น
เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ
6. ระดับคุณภาพของการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

1. ประสานความร่วมมือ
กับชุมชน ผู้ปกครอง ภาค
เครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในด้าน
- การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้
- ทักษะอาชีพเพื่อการมี
งานทา
- ส่งเสริมสุขภาพ ปลอด
สารเสพติด
2.โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ
3. โครงการโรงเรียน
ดีศรีตาบล
4. โครงการศูนย์เยาวชน
ต้นแบบโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข วิถีพอเพียง
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แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
- แบบรายงานผลกร
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
- แบบบันทึกการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอน
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
- ผลงานนักเรียน
- ผลการสัมภาษณ์/
หน้า 42

พุทธ อย่างน้อย 5
หน่วยงาน
เชิงคุณภาพ
1. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
2.การจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดโยงกับบริบท
ชุมขนและท้องถิ่น อยู่
ในระดับดีเยี่ยม

คุณภาพและได้มาตรฐาน
7. ระดับคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทชุมขนและ
ท้องถิ่น

5. โครงการโรงเรียน
สังเกต/สารวจ
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร - ภาพถ่าย
6. โครงการศูนย์บ่มเพาะ
อาชีพวิถีพอเพียง
7. โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนา

แผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ส่วนที่ 4
สรุปรายละเอียดแผนงานของ งาน/โครงการ และงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562)
จานวนระดับชั้น
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

จานวนห้อง

จานวนนักเรียน (คน)

2
2
2
6
1
1
1
3
9

154

81
235

รายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
(ประมาณการตามจานวนนักเรียนใกล้เคียงปีการศึกษา 2562) ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ที่
รายละเอียดงบประมาณ
จานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
1 เงินอุดหนุนรายหัว (จานวน 235 คน)
ภาคเรียนที่ 1/2562
539,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (154.x3,500)
307,800
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (81x3,800)
235,000
Top up
(235.x1,000)
รวม
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รายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว : งบเรียนฟรี 15 ปี
ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ประมาณการตามจานวนนักเรียนใกล้เคียงปีการศึกษา 2562) ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ที่
1
-

รายละเอียดงบประมาณ
ภาคเรียนที่ 1/2562 (จานวน 235 คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (154.x880)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (81x950)

จานวนเงิน (บาท)

รวม

หมายเหตุ

135,520
76,950
212,470

หมายเหตุกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์
3. กิจกรรมทัศนศึกษา
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ทั้งนี้ ในการวางแผนกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนต้องให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วม และ พิจารณาโดยที่ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ และ
เด็กด้อยโอกาส ที่พึงจะได้รับ โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยวางแผนดาเนินการใน
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา และสามารถใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ในรายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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รายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
รายการ
1. งบบุคลากร : ค่าจ้างนักการภารโรง
1.1 ค่าจ้างนักการ จานวน 2 คน = 2 x 7,200 x 12
1.2 ค่าจ้างยาม จานวน 1 คน = 1 x 4,000 x 12
2. เงินประกันสังคมสมทบส่วนของนายจ้าง

จานวนเงิน

หน่วย

172,800
48,000

บาท
บาท

15,990

บาท

3. สมทบกองทุนทดแทน

1,000

4. งบบุคลากร : ค่าจ้างครูอตั ราจ้าง 1 คน คนละ 9,000 บาท

99,000

บาท
บาท

204,000

บาท

(11 x 9,000)
5. งบดาเนินการค่าสาธารณูปโภค
5.1 ค่าไฟฟ้า (12x17,000)
5.2 ค่าน้ามันรถตู้และน้ามันเครื่องตัดหญ้า
5.3 ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต (ใช้งบค่าบารุงการศึกษา)
6. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (11x2,400)
7. ค่าซ่อมบารุงรถตู้ /ซ่อมแซมทั่วไป
8. งบประมาณเพื่อการไปราชการคณะครู-บุคลากร
รวม
9. งบเพื่อการบริหาร
9.1 บริหารวิชาการ (60%)
9.2 บริหารงบประมาณ (5%)
9.3 บริหารงานบุคคล (5%)
7.4 บริหารงานทั่วไป (20%)
7.5 งบสารองจ่าย
(10%)

รวมทั้งสิ้น
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120,000

24,462

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,081,800

บาท

26,400
50,000
100,000
837,190
244,610
146,766
12,230
12,230
48,922
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แผนการใช้งบประมาณตามแผนงานของ งาน/โครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถัวจ่ายทุกโครงการ) จาแนกตามกลุ่มบริหารงาน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่

แผนงาน/โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

งานการบริหารวิชาการ
งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งานพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน
งานทะเบียนนักเรียน
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

17
18
19
20

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานนิเทศภายในงานวิชาการ
งานนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้น
งานประเมินผลการดาเนินการกลุ่มบริหาร
วิชาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง
โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา

21
22
23
24

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน
54,000
700
15,566
1,000
1,000
3,000
3,200
1,000
4,200
4,200
12,000
4,200
12,000
4,200
12,000
4,200
1,000
500
0
1,000

ผู้รับผิดชอบ

เรียนฟรี
เกียรติสุดา
อนุวัฒน์
อนุวัฒน์
นภดล
กาญจนา
มยุรี
กฤษณา
เดชากุล
อนุวัฒน์
จิรกาญจน์
ภคพร
กฤษณา
นภดล
เดชากุล
เกียรติสุดา
กองกานต์
เกียรติสุดา
เกียรติสุดา
กฤษณา
เกียรติสุดา

0

กาญจนา

800
3,500
2,000

กนกวรรณ
มยุรี
ภคพร
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25
26
27
28

29
30
31

โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการ ICT เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษ
ที2่ 1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง

โครงการนักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนลูกเสือ/ยุว
กาชาด
รวมทั้งสิ้น

500
500
500
0

เกียรติสุดา
กฤษณา
นพดล

30,000
30,000

0

3,650

อนุวัฒน์

0

70,500

อนุวัฒน์

0

58,750

เกียรติสุดา

146,766

192,900

กาญจนา

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่ได้รับจัดสรร
1

งานการบริหารงบประมาณ

10,230

ครูกนกวรรณ

2

งานแผนงานและสารสนเทศ

2,000

ครูนิยม

3

งานการเงิน/บัญชี

-

ครูจิรกาญจน์

4

งานพัสดุและสินทรัพย์

-

ครูสุวิมล

5

งานตรวจสอบภายใน

-

ครูเกียรติสุดา

6

งานควบคุมภายใน

-

ครูกฤษณา

7

งานกองทุน สวัสดิการ(กองทุนพาแลง)

-

ครูมยุรี

8

งานปฏิคม
งานประเมินผลการดาเนินการบริหาร
งบประมาณ

-

ครูภคพร

-

ครูกนกวรรณ

9

รวม

12,230
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3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่ได้รับจัดสรร
1

การวางแผนอัตรากาลัง

500

ครูภคพร

2

การสรรหา บรรจุแต่งตั้งและการย้าย

500

ครูชนก

3

การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การลา วินัย การลงโทษและการออกจาก
ราชการ
งานทะเบียนประวัติ วิทยฐานะ และการ
ประเมินผลงาน
งานขวัญและกาลังใจ มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ

500

ครูภคพร

-

ครูชนก

3,000

ครูภคพร

3,500

ครูภคพร

4
5
6

วิชาชีพ และงานพัฒนาบุคคลากร
7

งานประเมินผลการดาเนินการบริหารงานบุคคล

1,000

ครูชนก

8

งานธุรการ

1,000

ครูวาลิตา

9

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

2,230

ครูภคพร

รวมทั้งสิ้น

12,230
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4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
อุดหนุน

ผู้รับผิดชอบ

เรียนฟรี

1

สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

2,500

นางสาวสิริกาญจน์

2

งานกิจการนักเรียน
งานกิจกรรมวันสาคัญและกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร

1,000

นายเกรียง

4,000

นางสาวชนก

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
งานส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
(สภานักเรียน)

4,000

นางสาวมยุรี

500

นายเกรียง

500

นายเกรียง

500

นายเกรียง

500

นายปรีชา

3
4
5
6
7
8

งานยานพาหนะและจราจรในโรงเรียน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9 และเอดส์ในโรงเรียน
งานประเมินคุณลักษณะอันพึง
10 ประสงค์และงานธนาคารความดี

500

นายเกรียง

1,500

นายสุริยันต์

11 งานประชาสัมพันธ์

500

นางสาวสุวิมล

12 งานอนามัยโรงเรียน

500

นางสาวกองกานต์

13 งานโภชนาการ

500

นางสาวกองกานต์

14 งานโสตทัศนูปกรณ์
งานเลขานุการคณะกรรมการ
15 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

500

นายเกรียง

500

นางสาวสิริกาญจน์

16 งานสหกรณ์โรงเรียน

500

นางสาวกองกานต์

17 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย

500

นางสาวมยุรี

19 งานนักการภารโรง

500

นายสุริยันต์
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20 งานอาคารสถานที่และบริเวณ

20,422

นายสุริยันต์

21 งานบริการสาธารณะ
งานดนตรี วงดนตรีลูกทุ่งและวงดนตรี
22 โปงลาง

500

นายสุริยันต์

500

นายเดชากุล

23 งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
งานประเมินผลการดาเนินการ
24 บริหารงานทั่วไป

500

นางสาวสุวิมล

2,000

นาสาวสิริกาญจน์

25 โครงการธนาคารขยะโรงเรียน
โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจ
26 พอเพียง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
27 เสพติดและอบายมุข

500

นายปรีชา

500

นางสาวมยุรี

500

นายเกรียง

28 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
29 ระดับเพชร
โครงงานสภาเพื่อนพ้องชวนพี่-น้องเข้า
30 วัด

500

นางสาวกฤษณา

500

นางสาวกองกานต์

3,000

นางสาวชนก

31 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา
รวมทั้งสิ้น

19,570
48,922

นายสุริยันต์

19,570
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ความสอดคล้องแผนงานของงาน/โครงการ กับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์โรงเรียนและกลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จาแนกตามกลุ่มบริหารงาน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

งาน/โครงการ
มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม.28
งานการบริหารวิชาการ
2
2
5
งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3
3
2
งานพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ
1
1
2
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน
3
3
2
งานทะเบียนนักเรียน
2
2
2
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
1
1
1
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4
4
5
งานห้องสมุด
1
1
1
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
1
2
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1
1
2
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1
1
2
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ
1
1
2
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา
1
1
2
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
1
1
2
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1
1
2
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
2
งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3
3
2
งานนิเทศภายในงานวิชาการ
2
2
5
งานนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้น
4
4
5
งานประเมินผลการดาเนินการกลุ่มบริหารวิชาการ
3
3
5
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
1
1
1
โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง
1
1
1
โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา
1,3
1,3
4
โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
2
2
6
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4
4
5
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1
1
1
โครงการ ICT เพิม่ ศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
1
1
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริม
1
1
1
นักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
โครงการนักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย
1
1
1
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด
1
1
1
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5
1
1
1
3
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
5
5
1
1
4
5
5
1
1
1
1
1

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งาน/โครงการ
มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม.28
งานการบริหารงบประมาณ
2
2
5
งานแผนงานและสารสนเทศ
2
2
5
งานการเงิน/บัญชี
2
2
5
งานพัสดุและสินทรัพย์
2
2
5
งานตรวจสอบภายใน
2
2
5
งานควบคุมภายใน
2
2
5
งานกองทุน สวัสดิการ(กองทุนพาแลง)
2
2
4
งานปฏิคม
2
2
5
งานประเมินผลการดาเนินการบริหารงบประมาณ
2
2
5
โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4
4
5

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

งาน/โครงการ

มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม.28
การวางแผนอัตรากาลัง
2
2
4
4
การสรรหา บรรจุแต่งตัง้ และการย้าย
2
2
4
4
การเลือ่ นขั้นเงินเดือน
2
2
4
4
การลา วินัย การลงโทษและการออกจากราชการ
2
2
4
4
งานทะเบียนประวัติ วิทยฐานะ และการประเมินผลงาน
2
2
4
4
งานขวัญและกาลังใจ มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
2
2
4
4
วิชาชีพ และงานพัฒนาบุคคลากร
งานประเมินผลการดาเนินการบริหารงานบุคคล
2
2
5
5
งานธุรการ
2
2
5
5
โครงการพัฒนาบุคคลทางการศึกษา
2
2
4
4
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4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

งาน
สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
งานกิจกรรมวันสาคัญและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มวี ินัย คุณธรรม จริยธรรม
งานส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน)
งานยานพาหนะและจราจรในโรงเรียน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียน
งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และงานธนาคารความดี
งานประชาสัมพันธ์
งานอนามัยโรงเรียน
งานโภชนาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งานสหกรณ์โรงเรียน
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
งาน SBM การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน
งานนักการภารโรง
งานอาคารสถานที่และบริเวณ
งานบริการสาธารณะ
งานดนตรี วงดนตรีลูกทุ่งและวงดนตรีโปงลาง
งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
งานประเมินผลการดาเนินการบริหารงานทั่วไป
โครงการธนาคารขยะโรงเรียน
โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการโรงเรียนวิถีพทุ ธชั้นนา
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โครงงานสภาเพือ่ นพ้องชวนพี-่ น้องเข้าวัด
โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา

มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม.28
2
2
5
5
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
5
5
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
5
4
4
3
5
2
2
1
5
2
2
6
5
4
4
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
5
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
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ชื่องาน
งานการบริหารวิชาการ
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
1.2 เพื่อให้การดาเนินงานสารบรรณของกลุ่มบริหารวิชาการมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อจัดให้บริการการจัดทางานเอกสาร ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ และเอกสารต่างๆ ที่เป็น
ข้อมูลแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิชาการแก่คณะครู นักเรียนและชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
1.4 มีที่จัดเก็บเอกสารงานวิชาการที่เป็นระบบ ระเบียบ และปลอดภัย
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) กลุ่มบริหารงานวิชาการมีพรรณนางานครบทุกงาน
2) การดาเนินการงานธุรการสาเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารประชาสัมพันธ์ดา้ น
งานวิชาการทีถ่ ูกต้อง เป็นปัจจุบัน ระดับคุณภาพมากที่สุด
3) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
4) กลุ่มงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สานักงานที่ทันสมัย และสะดวกเหมาะกับการใช้งาน คณะทางาน
พึงพอใจใน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 54,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางเกียรติสุดา สุดชาฏาและคณะ
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6. การดาเนินการ
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานเพื่อการ
ดาเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอน
2. กิจกรรมจัดทาและเผยแพร่พรรณนางาน
3. กิจกรรมงานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ
4. กิจกรรมจัดทาและให้บริการแบบฟอร์มและ
เอกสารทางวิชาการ และเอกสารการเรียนการสอน
ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป
7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1-2 ต.ค. 62
8-9 มี.ค. 62

นางเกียรติสุดา
สุดชาฎา และ
คณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

54,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
28-30 เม.ย. 63 และ
28-30 ก.ย. 63

-

วิธีการประเมิน

ผู้ปฏิบัติ

เครื่องมือ

7.1 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7.2 จานวนภาระงานที่งานสารบรรณของกลุ่มงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
7.3 ค่าร้อยละของผู้รับบริการพึงพอใจต่อการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเอกสารทางวิชาการ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.4 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

7.5 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านงานวิชาการทีถ่ ูกต้อง เป็นปัจจุบัน
7.6 ระดับคุณภาพการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องมือ

สารวจความคิดเห็น /
สัมภาษณ์/สังเกต

แบบสารวจความคิดเห็น /
แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต

สารวจความคิดเห็น /
สัมภาษณ์/สังเกต

แบบสารวจความคิดเห็น /
แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต

7.7 ระดับความพึงพอใจของคณะทางานต่อการมีวัสดุ สารวจความคิดเห็น /
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สานักงานที่ทันสมัย และสะดวก
สัมภาษณ์/สังเกต
เหมาะกับการใช้งานของกลุ่มงาน

แบบสารวจความคิดเห็น /
แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
(นางเกียรติสุดา

ผู้เสนองาน
สุดชาฎา)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 3
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ ผลิตสื่อ จัดหาสื่อและทานุบารุงสื่อการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
1.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้รอบด้านของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมการใช้สื่อ ผลิตสื่อ จัดหาสื่อและทานุบารุงสื่อการเรียนรู้
2) ครูทุกคนมีตารางสอนของตนเอง
3) นักเรียนทุกคนมีข้อมูลตารางเรียนของตนเอง
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) สถานศึกษามีสื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3) การจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร การจัดกลุ่มการเรียนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 700 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์ และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อการดาเนินงานงานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2.กิจกรรมสารวจข้อมูลรายวิชาที่สอน ทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนใช้และหลังใช้
3.กิจกรรมจัดทาตารางสอน/ตารางเรียน
4.กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ ผลิตสื่อ
จัดหาสื่อและทานุบารุงสื่อการเรียนรู้
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

3-4 ต.ค. 62
10-11 ต.ค. 62

-

นายอนุวัฒน์
ชัยพงษ์
และคณะ

ต.ค. 62, เม.ย. 63

-

ต.ค. 62, เม.ย. 63

-

ต.ค. 62, เม.ย. 63
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

700

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
16-20 มี.ค. 63
28-30 ก.ย. 63

-

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับดีมาก

สารวจ/สอบถามความ
คิดเห็น

แบบสารวจ/แบบสอบถามความ
คิดเห็น

7.2 สถานศึกษามีสื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

วิเคราะห์เอกสาร/สารวจ
ความคิดเห็นของผู้เรียน
และผู้เชี่ยวชาญ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบสารวจ
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.3 การจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตร การจัดกลุ่มการเรียน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

- สอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนและผู้แทน
ชุมชน/ท้องถิ่น

- แบบสอบถามความคิดเห็น

7.4 จานวนครูทมี่ ีตารางสอนของตนเอง

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

7.5 จานวนนักเรียนที่มีข้อมูลตารางเรียนตนเอง

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

7.6 จานวนครูที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ผลิตสื่อ
จัดหาสื่อและทานุบารุงสื่อการเรียนรู้

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมทางด้านงานวิชาการของครูให้มีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
1.3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านวิชาการ
และบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) คณะครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียนครบทุกคนในแต่ละภาคเรียน
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) สถานศึกษาระบบสารสนเทศทางวิชาการที่ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน
ระดับคุณภาพ ดี
3) สถานศึกษามีบรรยากาศทางวิชาการ เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้สนใจ
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 15,566 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ……-… บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดเก็บและให้บริการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านวิชาการจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมและติดตามการทาวิจัย
ในชั้นเรียนของคณะครู
4. กิจกรรมส่งเสริมการจัดทานวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้
5. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
บรรยากาศทางวิชาการ
6. กิจกรรม open house ประจาปี
การศึกษา 2562
7. กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1-4 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ทุกวันที่ 1-5 ของเดือน

-

พ.ย.62 , ม.ค.63 , มี.ค. 63
มิ.ย. 63 , ส.ค. 63 , ก.ย. 63
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

2,000

มี.ค. 63

3,566

ธ.ค. 62, ก.ย. 63

10,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
28-30 เม.ย. 63 และ
28-30 ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ผู้ปฏิบัติ

นายอนุวัฒน์
ชัยพงษ์
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับดีถึงดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7.2 ครูทุกคนส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สารวจ

7.3 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
ครอบคลุมด้าน

วิเคราะห์เอกสาร/สารวจ
ความคิดเห็นของผู้เรียนและ
ผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์เอกสาร/สารวจ
ระบบสารสนเทศ

- นักเรียน
- ครู
- หลักสูตรสถานศึกษา
- ผลดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านต่างๆ
7.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาครบทุกกิจกรรมที่กาหนด

วิเคราะห์เอกสาร/สารวจ
ความคิดเห็นของผู้เรียนและ
ผู้เชี่ยวชาญ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สารวจ

7.5 ครูจานวนอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้วยตนเอง
หรือโดยสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์

7.6 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตามเป้าหมาย

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สารวจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ
8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 3
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่งเสริมการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพ
1.2 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 87
2) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติทุกคน
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) ครูมีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายร้อยละ 98
3. งบประมาณ
4. ระยะเวลา
5. คณะผู้รับผิดชอบ

 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 1,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน
- บาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นายนพดล ภูพานทอง และคณะ

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. จัดเตรียม จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ใน
การปฎิบัติงาน
2. สอบ Pre – ONET ครั้งที่ 1
สอบ Pre – ONET ครั้งที่ 2
สอบ Pre – ONET ครั้งที่ 3
3. สารวจสอบวัดผลกลางภาค
4. สอบวัดผลกลางภาค
5. สอนเสริม เตรียมสอบ O-NET
6. สารวจสอบวัดผลปลายภาค
7. สอบวัดผลปลายภาค
ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1-4 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62

-

ต.ค. 62 , พ.ค. 63

1,000

18 - 22 พ.ย. 62
2 - 6 ธ.ค. 62
6 - 10 ม.ค. 63
16 – 17 ธ.ค. 62, ก.ค. 63
25 – 27 ธ.ค 62, ก.ค.63
21 ต.ค 62 – 29 ก.พ. 63
10 – 14 ก.พ 63
26 – 28 ก.พ. 63

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
27-30 เม.ย. 63 และ
28-30 ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ผู้ปฏิบัติ

นายอนุวัฒน์
ชัยพงษ์
และคณะ

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับดีถึงดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7.2 จานวนครูผู้สอนทุกคนมีแผนการวัดผล
ประเมินผล

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์

7.3 จานวนครูมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์

7.4 จานวนครูสามารถใช้โปรแกรมการวัดผล
ประเมินผล

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์

7.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระทีเ่ ป็นไป
ตามเกณฑ์

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.6 จานวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์

7.7 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตามเป้าหมาย

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายนพดล ภูพานทอง)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานทะเบียนนักเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับนโยนบาย สพม.28 ข้อที่ 1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลงานทะเบียนให้ทันเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อรองรับการย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียน
1.4 เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศและการทาบัตรนักเรียน การทาใบประกาศสาหรับนักเรียนที่จบการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ดาเนินการย้ายเข้า-ออกของนักเรียนเป็นปัจจุบันและทันต่อเวลาครบทุกรายที่แจ้งความประสงค์
2) การส่งข้อมูล และการรายงานข้อมูลตามขอบข่ายงานทะเบียนทันตามกาหนดเวลาทุกรายการ
3) การจัดทาและให้บริการเอกสารหลักฐานตามขอบข่ายงานทะเบียนทุกภาระงาน
4) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มีความสาเร็จอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ระดับ 5) ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
4. ระยะเวลา
5. คณะผู้รับผิดชอบ

 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 1,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน บาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นางกาญจนา โทขันธ์และคณะ

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 69

6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อการดาเนินงานทะเบียนนักเรียน
2. กิจกรรมการติดต่อและประสานงานกับ
ครูผู้สอนในข้อมูลนักเรียน
3. กิจกรรมการรับเอกสารในการรับ
นักเรียนเข้าออก-ให้เป็นปัจจุบัน มีการลง
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
4. กิจกรรมรองรับการขอเอกสารทาง
การศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองที่มา
ติดต่อดาเนินการ
5. กิจกรรมการจัดส่งข้อมูล GPA ตามวัน
และเวลาที่ทางสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาหนด
6. กิจกรรมการเตรียมข้อมูล หลักสูตร
สาหรับการจัดทาในระบบคอมพิวเตอร์
7. กิจกรรมการตรวจสอบวุฒิทางการ
ศึกษา สาหรับสถาบันการศึกษาที่นักเรียน
ไปศึกษาต่อ/เข้าทางาน
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1-4 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
20-24 เม.ย. 63 และ
21-25 ก.ย. 63

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับดีถึงดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7.2 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีความสาเร็จอยู่ในระดับดีเยี่ยม

วิเคราะห์เอกสาร/สารวจ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สารวจ

7.3 จานวนการดาเนินการย้ายเข้า-ออกของนักเรียนที่ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
เป็นปัจจุบันและทันต่อเวลา

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.4 จานวนการส่งข้อมูลและการรายงานข้อมูลตาม
ขอบข่ายงานทะเบียนที่ทันตามกาหนดเวลา

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.5 จานวนการจัดทาและให้บริการเอกสารหลักฐาน
ตามขอบข่ายงานทะเบียน

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.6 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตามเป้าหมายครบ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

(ระดับ 5) ร้อยละ 80 ขึ้นไป

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางกาญจนา โทขันธ์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1,3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1,3
ลักษณะโครงการ ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การดาเนินงานแนะแนวกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว
1.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง ตลอด จนเข้าใจบุคคลและสภาพแวดล้อม สามารถตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้นักเรียนได้รับคาแนะนาและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เพิ่มมากขึ้น
1.3 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ มีโอกาสก้าวหน้า พัฒนาประสบการณ์ และปรับปรุงตนเอง ทุกด้านตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1.4 เพื่อช่วยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) คณะครูทุกคน มีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนในความรับผิดชอบทุกคน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
2) นักเรียนทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา /การประกอบด้วยเทคนิควิธี
ที่หลากหลาย
3) การมอบทุนการศึกษาสามารถทาได้ครบคิดเป็นร้อยละ 100 ตามจานวนทุนที่ได้รับการจัดสรร/แจ้ง
ความประสงค์
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนชั้น ม.1 – 6 ด้รับบริการในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.1) บริการศึกษารวบรวมข้อมูล (Individual Inventory Service)ด้วยวิธีการหลากหลาย
1.2) บริการสารสนเทศ (Information Service)ด้วยกิจกรรมการประชุมและการจัดป้ายนิเทศ
1.3) บริการให้การปรึกษา (Counseling Service)นักเรียนเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล
1.4) บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)
1.5) บริการติดตามผล (Follow-up Service) นักเรียนที่ได้รับบริการไปแล้ว
2) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 73

เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 3,000 บาท
งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562– 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวมยุรี มีแก้ว และคณะ
การดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผู้ปฏิบัติ
(บาท)
ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
3-4 ต.ค. 62
นางสาวมยุรี
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
15-16 ต.ค. 62
มีแก้ว
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
และคณะ
ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดทาแฟ้มสะสมงาน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2.กิจกรรมแนะแนวสัญจร
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
200
3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
มี.ค. 63
2,000
4.กิจกรรมติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
300
5.กิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
6.กิจกรรมติวเข้ม/เรียนต่อ
ธ.ค. 62 , และ
ม.ค. – ก.พ. 63
8. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
มี.ค. 63 , พ.ค. 63
9. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
10. พัฒนาและจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
500

3. งบประมาณ
4.
5.
6.
ที่
1

2

ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
3 2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
20-24 เม.ย. 63 และ
21-25 ก.ย. 63
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 85

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7.2 ดาเนินกิจกรรมของงานดาเนินการได้ครบทุกเรื่อง วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.3 ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร และเอกสารทางวิชาการร้อยละ 85

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7.4 จานวนครูทมี่ ีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนใน
ความรับผิดชอบทุกคน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.5 จานวนการมอบทุนการศึกษา ตามจานวนทุนที่ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ได้รับการจัดสรร/แจ้งความประสงค์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.6 จานวนนักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์การ วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์
เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา /การประกอบด้วยเทคนิควิธี
ที่หลากหลาย

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 นักเรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้านเกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ที่ตนประสบอยู่ ตลอดจนเข้าใจ
บุคคลและสภาพแวดล้อม สามารถตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
8.2 นักเรียนได้รับคาแนะนาและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้น
8.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มี
โอกาสก้าวหน้า พัฒนาประสบการณ์ และปรับปรุงตนเอง ทุกด้านตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
8.4 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวมยุรี มีแก้ว)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมและผดุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
1.2 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
1.3 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับดีมาก-ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 90
2) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีมาก-ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 90
3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก –ระดับมากที่สุด ร้อยละ 90
4) ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามตามค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 3,200 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน
2.กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 8
ขั้นตอนตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงว่า
ด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
3.กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
4.กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. กิจกรรมการจัดทารายงานประจาปี
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

3-5 ต.ค. 62
7-8 ต.ค. 62

-

มี.ค. 63

1,200

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา

-

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา

-

มี.ค. 63

-

มี.ค. – เม.ย. 63

2,000

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา
20-24 เม.ย. 63 และ
21-25 ก.ย. 63

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

7.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระดับดีมาก-ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 90 ขึ้นไป

เครื่องมือ

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม
หน่วยงานต้นสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีมาก-ระดับดีเยี่ยมร้อย
ละ 90 ขึ้นไป

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.3 ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปตามตามค่าเป้าหมายความสาเร็จ

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.4 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ระดับดีถึงดีมาก

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7.5 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตามเป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ลงชื่อ
(นางสาวกฤษณา ชูรัตน์)

ผู้เสนองาน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานห้องสมุดโรงเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 3
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 3

1. วัตถุประสงค์
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1.2 ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดโดยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน อ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากร
สารสนเทศ และสื่อที่หลากหลาย
1.3 เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งสืบค้น ศึกษาหาความรู้ของครู นักเรียน บุคลากร และชุมชน
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างพอเพียงต่อผู้ใช้บริการ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อใช้ในการ
สืบค้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามแผนงานห้องสมุด
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
3) ห้องสมุดโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของโรงเรียนและ
ให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน จานวน 1 แหล่งเรียนรู้
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีมีนสิ ัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ
รอบตัวระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 95
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95 ขึ้นไป
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 1,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายเดชากุล ใจหาญ และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดเก็บและให้บริการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
จากภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
- กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง
- กิจกรรมตะกร้าหนังสือ
- บันทึกรักการอ่าน
4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
บรรยากาศทางวิชาการ
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

7-11 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62

-

ผู้ปฏิบัติ

นายเดชากุล
ใจหาญ

และคณะ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ทุกวันที่ 1-5 ของเดือน
พ.ย.62 , ม.ค.63 , มี.ค. 63
มิ.ย. 63 , ส.ค. 63 , ก.ย. 63

800

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

200

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
20-24 เม.ย. 63 และ
21-25 ก.ย. 63

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.2 ร้อยละ 90 ขึ้นไปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 16 มีนิสัยรักการอ่านการเขียน
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตามเป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.4 ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรม ประเมิน / สัมภาษณ์
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์
ระดับมากถึงมากที่สุด
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ลงชื่อ
(นายเดชากุล

ผู้เสนองาน
ใจหาญ)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
ชื่อกลุ่มงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
ลักษณะโครงการ

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
กลุ่มบริหารวิชาการ
ข้อที่ 1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่
ข้อที่ 1,3 สนองกับนโยบาย สพม. 28
ข้อที่
 ใหม่
 ต่อเนื่อง

2
1,2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านภาษาไทยตามความถนัด
และความสนใจ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและนาความรู้ทางด้านภาษาไทยไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้
1.4 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอทุกรายวิชา
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่าของสถานศึกษา ร้อยละ 80
3) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดการเรียนรู้ร้อยละ 100
4) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาไทย
5) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90
2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 4,200 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ....-....... บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์ และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผน
ปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอน
การดาเนินงานต่อคณะทางานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
1.กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
ภาษาไทย
2.กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้
3.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อการ
เรียนรู้
4.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม
5. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย
6. กิจกรรมวันสุนทรภู่
7. กิจกรรมวันภาษาไทย
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามลาดับ เพื่อ
พัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

14-18 ต.ค. 62

-

21-25 ต.ค. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,200

มิ.ย. 63
ก.ค. 63

1,000
1,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
20-24 เม.ย. 63 และ
21-25 ก.ย. 63

-
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ผู้ปฏิบัติ

นายอนุวัฒน์
ชัยพงษ์
และคณะ

นายอนุวัฒน์
ชัยพงษ์
และคณะ

นายอนุวัฒน์
ชัยพงษ์
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.2จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.3 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป
7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่าของ
สถานศึกษา ร้อยละ 75

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.5 จานวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสื่อ วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม
การเรียนการสอนเพียงพอทุกรายวิชา

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.6 จานวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับ นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์
การนิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดการ
เรียนรู้
7.7จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
ระดับดีขึ้นไป

แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์

7.8 จานวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ที่กาหนด

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1,3 สนองกับนโยบาย สพม. 28
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

2
1,2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ตามความถนัด
และความสนใจ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและนาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้
1.4 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ 75
2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดการเรียนรู้ร้อยละ 100
3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 4,200 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน จานวน ....-..... บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรกาญจน์ ลาเหลือ และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
คณิตศาสตร์
2.กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้
3.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้
4.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม
5. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์
6.กิจกรรมบัญชีครัวเรือนในวิถี
วัยเรียน
7. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1-4 ต.ค. 62
7-11 ต.ค. 62

-

นางสาวจิร
กาญจน์
ลาเหลือ
และคณะ

มี.ค. 63 , ส.ค. 63

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,700
1,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
27-30 เม.ย. 63 และ
28-30 ก.ย. 63

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ มผ ไม่เกิน

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

ร้อยละ 5
7.3 จานวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์
ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดการเรียนรู้

แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์

7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
มีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

7.5 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.6 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.7 จานวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ที่กาหนด

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.6 นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการใช้กับวิถีชีวิต
ตนเองได้
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ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวจิรกาญจน์ ลาเหลือ)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
ชื่อกลุ่มงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
ลักษณะโครงการ

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
กลุ่มบริหารวิชาการ
ข้อที่ 1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 2
ข้อที่ 1,3 สนองกับนโยบาย สพม. 28
ข้อที่ 1,2
 ใหม่
 ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความถนัด
และความสนใจ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้
1.4 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอทุกรายวิชา
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่าของสถานศึกษา ร้อยละ 80
3) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
4) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ครูมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพสาหรับจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้
ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
2) นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิด ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ระดับคุณภาพดีถึงดีเยี่ยม ร้อยละ 80
3) นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีเจคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 12,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ...-...... บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร ผงทอง และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสงบ
ประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2 ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
- กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ
- กิจกรรมอุปกรณ์สานักงานในกลุ่มสาระฯ
3 3. ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

ต.ค. - พ.ย. 62
ต.ค. - พ.ย. 62
ต.ค. - พ.ย. 62

-

นางสาวภคพร
ผงทอง
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ส.ค. 63
ส.ค. 63
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

5,000
5,000
2,000

นางสาวภคพร
ผงทอง
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-

นางสาวภคพร
ผงทอง
และคณะ

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์

รายงานผล

แบบรายงานผล

2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 80
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่าของสถานศึกษา ร้อยละ 80

ทดสอบ

แบบทดสอบ
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
8.6 นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันอย่างเป็น
ระบบ
8.7 ครูมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพสาหรับจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้
ผู้เรียน
8.8 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานกลุม่ สาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1,3 สนองกับนโยบาย สพม. 28
ข้อที่ 1,2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามความถนัดและความสนใจ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและนาความรู้ทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
1.4 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 85
2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน ได้รับการนิเทศ
กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้
3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80
2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 4,200 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน จานวน ....- ...... บาท
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4. ระยะเวลา
5. คณะผู้รับผิดชอบ
6. การดาเนินการ
ที่

1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ และคณะ

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้
3.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้
4.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม
5. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1-4 ต.ค. 62
7-11 ต.ค. 62

-

มี.ค. 63 , ส.ค. 63

1,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,700
1,500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ มผ ไม่เกิน

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.3 จานวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับการนิเทศ กากับ
ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนรู้

นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์

แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์

7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
มีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

7.5 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.6 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.7 จานวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ที่กาหนด

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

ร้อยละ 5

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.6 นั กเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถบูรณาการใช้กับวิถีชีวิตตนเองได้
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวกฤษณา ชูรัตน์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา)
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1,3 สนองกับนโยบาย สพม. 28
ข้อที่
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

2
1,2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านพลศึกษา สุขศึกษาตาม
ความถนัดและความสนใจ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและนาความรู้ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
1.4 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา
1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาพลศึกษา สุขศึกษา
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษาผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 80
2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดการเรียนรู้ร้อยละ 100
3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา
4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา สุขศึกษา ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 12,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน จานวน …….-……. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายนพดล ภูพานทองและคณะ
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้
2.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านพลศึกษา สุขศึกษา
4.กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1-4 ต.ค. 62
7-11 ต.ค. 62

-

นายนพดล
ภูพานทอง
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,000
3,000

พ.ย. – ธ.ค. 62

8,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
เรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษาผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
แบบสอบถาม
7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ มผ ไม่เกิน
ร้อยละ 5
7.3 จานวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา
ทีไ่ ด้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดการ
เรียนรู้
7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความ
พึงพอใจระดับดีถึงดีมาก

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม
นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์

แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์

7.5 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
เรียนรู้

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ

7.6 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้น
ไป

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบประเมิน

7.7 จานวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.6 นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการใช้
กับวิถีชีวิตตนเองได้
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายนพดล ภูพานทอง)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
ชื่อกลุ่มงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
ลักษณะโครงการ  ใหม่

: งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
: กลุ่มบริหารวิชาการ
ข้อที่ 1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่
ข้อที่ 1,3 สนองกับนโยบาย สพม. 28
ข้อที่
 ต่อเนื่อง

2
1,2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์) ตามความถนัดและความสนใจ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและนาความรู้ทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์) ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
1.4 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาศิลปะ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ 90
2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดการเรียนรู้ร้อยละ 100
3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ศิลปะ
4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95
3. งบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 4,200 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) และ
1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายเดชากุล ใจหาญ
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6. วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
1.กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้
2.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้
3.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม
4. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านศิลปะ
5. กิจกรรมนิทรรศการวัน ART SHOW
“ นาฏยะ ดนตรี ศิลป์ 2563 ”
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

7-8 ต.ค. 62
15-16 ต.ค. 62

-

นายเดชากุล
ใจหาญ
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,700
1,500

นายเดชากุล
ใจหาญ
และคณะ

1 พ.ค. 63 ถึง
15 ส.ค. 63

1,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
20-24 เม.ย. 63 และ
21-25 ก.ย. 63

-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ มผ
ไม่เกินร้อยละ 5

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

7.3 จานวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์
ศิลปะที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้

แบบนิเทศติดตาม/แบบสัมภาษณ์

7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
ประเมิน/สัมภาษณ์
ส่วนร่วมทุกฝ่าย ทีม่ ีความพึงพอใจระดับ
ดีถึงดีมาก

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

7.5 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ศิลปะ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

7.6 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.7 จานวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.6 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ตามจินตนาการ
มีเจตคติที่ดีและมีสุนทรียภาพ
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายเดชากุล ใจหาญ)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 105

ชื่องาน
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี)
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1,3 สนองกับนโยบาย สพม. 28
ข้อที่
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

2
1,2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านการงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและนาความรู้ทางด้านการงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยีไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
1.4 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 90
2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 100
3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80
2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 12,000 บาท
งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ....-....... บาท
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4. ระยะเวลา
5. คณะผู้รับผิดชอบ
6. การดาเนินการ
ที่

1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา และคณะ

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้
2.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านการงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี
4.กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง
ภายใน/นอกสถานศึกษา
5. กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ในท้องถิ่น
6. กิจกรรมเชิญวิทยากรในท้องถิ่นสาธิต
อาชีพ
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1-4 ต.ค. 62
7-11 ต.ค. 62

-

นางเกียรติสุดา
สุดชาฎา
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ธ.ค. 62, ก.ย. 63

2,000
8,000

1-30 เม.ย. 63

500

24-28 ส.ค. 63

1,000

1-4 ก.ย. 63

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับดีถึงดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

7.2 สถานศึกษามีสื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์

7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
เรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 90

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.3 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลยีได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

7.5 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.6 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.7 จานวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ที่กาหนด

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1,3 สนองกับนโยบาย สพม. 28
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

2
1,2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศตามความถนัด
และความสนใจ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้
1.4 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนดร้อยละ 75
2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดการเรียนรู้ร้อยละ 100
3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 4,200 บาท
งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ....-....... บาท
4. ระยะเวลา
ช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/ 2562 ระยะเวลา 1 ต.ค. 62 – 15 มี.ค. 63)
ช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/ 2563 ระยะเวลา 1 เม.ย. 63 – 15 ก.ย. 63)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคา และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ
2.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การแข่งขันทักษะ
ต่างๆของนักเรียน
3.กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดการเรียนรู้
5.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้
6.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม
7.กิจกรรมวันคริสต์มาส
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/
ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1-4 ต.ค. 62
7-11 ต.ค. 62

-

น.ส.กองกานต์
แก้วแกมคา
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

2,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25 ธ.ค. 62

2,000
200

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ มผ ไม่เกิน
ร้อยละ 5
7.3 จานวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้
7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
มีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม
แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

7.5 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.6 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.7 จานวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ที่กาหนด

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคา)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชือ่ งาน
: งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อกลุ่มงาน
: กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน : 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
: ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. : 2
สนองกับนโยบาย สพม. เขต 28 : ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาให้แก่นักเรียน กล้าคิด กล้าทา และ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
2. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานครบทุกคน
2) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3) นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผลระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 1,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน
- บาท
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) และ
1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผดชอบ นางเกียรติสุดา สุดชาฎา และคณะ
3. งบประมาณ
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6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมปรึกษาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ
3. กาหนดกิจกรรมและวิธีดาเนินการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
2. ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมยุวกาชาด
และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
3. กิจกรรมชุมนุม
4. กิจกรรมตลาดนัดผลงานของนักเรียนกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรมวิชาการ
5. กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี/
ยุวกาชาด
3. ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/
ปีต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

1- 4 ต.ค. 62
1- 4 ต.ค. 62

-

1- 4 ต.ค. 62
7- 11 ต.ค. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,000

มี.ค. 63, ก.ย. 63

-

ธ.ค. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-
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ผู้รับผิดชอบ
นางเกียรติสุดา
สุดชาฎา
และคณะ

นางเกียรติสุดา
สุดชาฎา และ
คณะ

นางเกียรติสุดา
สุดชาฎา และ
คณะ
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
สารวจ/สอบถามความคิดเห็น
พอใจต่อการดาเนินงาน ระดับดีถึงดีมาก
7.2 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ตามแผนงาน

แบบสารวจ/แบบสอบถามความ
คิดเห็น
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจง
นับ

7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจง
นับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.4 ค่าร้อยละของนักเรียนที่เป็นผู้มี
ประเมิน/สัมภาษณ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

7.5 ค่าร้อยละของนักเรียนที่มี
ประเมิน/สัมภาษณ์
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผลระดับดีขึ้นไป
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทางาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
3. นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ได้ด้วยกิจกรรมนักเรียน
5. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2
อดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
2) เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามีกิจกรรมที่หลากหลายสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
3) เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) มีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จานวน 1 เล่ม และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จานวน 9 เล่ม
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) มีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
2) มีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
3) มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
4. ระยะเวลา
5. คณะผู้รับผิดชอบ

 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1) ประชุมคณะทางาน วางแผนปฏิบัติงาน
2) ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอน
การดาเนินงานต่อคณะทางานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1) ดาเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
2) นิเทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
3) ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บทความ
หรือผลงานทางวิชาการด้านการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร
4) วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
การศึกษา ประเมินหลักสูตร
5) พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการศึกษาฯ
6) จัดทาหลักสูตรการศึกษาฯ ปีการศึกษา
2563
3 ขั้นสรุปผล
1) นิเทศ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน
2) สรุปผลการดาเนินงาน เขียนรายงาน
ผลเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบตามลาดับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงในภาคเรียนและปี
ต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1- 4 ต.ค. 62
7- 11 ต.ค. 62

-

21 ต.ค. 62 – มี.ค. 63

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

1–15 มี.ค. 63

-

16 – 31 มี.ค. 63

-

เม.ย. 63

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-
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ผู้ปฏิบัติ

นางเกียรติสุดา
สุดชาฎา
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

7.1 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
สารวจ/สอบถามความคิดเห็น
ระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 90
7.2 จานวนหลักสูตรการศึกษาฯที่เหมาะสมกับผู้เรียน วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
และท้องถิ่น
การใช้หลักสูตร/แจงนับ
7.3 จานวนหลักสูตรสถานศึกษาที่มีกิจกรรม
หลากหลายนักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
การใช้หลักสูตร/แจงนับ

เครื่องมือ
แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.4 จานวนหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับ วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
การใช้หลักสูตร/แจงนับ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
7.5 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ตามเป้าหมาย
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
(นางเกียรติสุดา

ผู้เสนองาน
สุดชาฎา)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานนิเทศภายในงานวิชาการ
ชื่อกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
อดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สอดคล้องกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒ นาครูผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.2 เพื่อสร้างเครือข่าย บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างเต็มความสามารถและ
ศักยภาพ
1.3 เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้เป็นครูดีเด่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ
เพิ่มขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ในแต่ละภาคเรียนครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้
2) มีเครือข่ายครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 เครือข่าย
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ครูผู้สอนร้อยละ 100 ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) ครูผสู้ อนจัดกระบวนการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพ
3) มีครูดีเด่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ อย่างน้อย 1 คนต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน - บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
 ไม่ใช้งบประมาณ
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางกฤษณา ชูรัตน์ และคณะ
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินงาน
ที่
รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

1 ขั้นเตรียมการ
1) ประชุมคณะทางาน วางแผน
1 – 4 ต.ค. 62
ปฏิบัติงาน
2) ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอน
7 – 11 ต.ค. 62
การดาเนินงานต่อคณะทางานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1) กิจกรรมส่งครูเข้าร่วมการอบรม
1 ต.ค. 62 ถึง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
30 ก.ย. 63
การเรียนรู้และทุกกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
2) กิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
21 - 25 ต.ค. 62 และ
การนิเทศการเรียนการสอน
16 - 31 พ.ค. 63
3) กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน
2 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63 และ
1 มิ.ย. 63 – 31 ส.ค. 63
4) กิจกรรมส่งครูเข้าร่วมการประกวด
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
ประเมินการแข่งขัน เพื่อให้เป็นครู
ดีเด่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ฯลฯ
3 ขั้นสรุปผล
1) นิเทศ ติดตามประเมินผลการ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ดาเนินงาน
2) สรุปผล เขียนรายงานผลการ
27-30 เม.ย. 63 และ
ดาเนินงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
25-30 ก.ย. 63
ตามลาดับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงใน
ภาคเรียนและปีต่อไป

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ

นางกฤษณา ชูรัตน์
และคณะ

-

-

-

-

-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

7.1 ค่าร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจและ
ประเมิน/นิเทศ/สัมภาษณ์
สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7.2 จานวนเครือข่ายครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
7.3 จานวนครูดีเด่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ของแต่ละ ประเมิน/แจงนับ/สัมภาษณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
7.4 จานวนครูที่เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แต่ละภาคเรียน
7.5 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ตามเป้าหมาย
7.6 ค่าร้อยละของผู้รับบริการพึงพอใจต่อการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเอกสารทางวิชาการ

เครื่องมือ
แบบประเมิน/แบบนิเทศ/แบบ
สัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบประเมิน/แบบแจงนับ/
แบบสัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพที่ดี
8.6 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในเข้มแข็งและเป็นระบบ
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวกฤษณา ชูรัตน์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้น
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง สนองนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนนานโยบายกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานเ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนางานให้เข้าสู่
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัตงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2552 ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
2) ผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดการบริการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
อยู่ในระดับมากที่สุด
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
4. ระยะเวลา
5. คณะผู้รับผิดชอบ

 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 1,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน .......-....... บาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา และคณะ

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบข้อมูลการดาเนินงานตามแนวทาง
มาตรฐานมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 และ
สนองต่อนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
มาตรการและตัวชี้วัดการบริหารจัด
การศึกษาของ สพม.28
2.กิจกรรมประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางมาตรฐาน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 และสนองต่อ
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการและ
ตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษาของ สพม.
28
3.กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อการดาเนินงาน
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1-4 ต.ค. 62
7-11 ต.ค. 62

-

นางเกียรติ
สุดา
สุดชาฎา
และคณะ

ก.พ. 63

-

มี.ค. 63

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

7.1 ระดับคุณภาพผลการประเมินการนานโยบาย
วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
กลยุทธ์ จุดเน้น และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 สู่การปฏิบัติได้ครบ
ทุกภาระงานและผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ดีมาก
7.2 ระดับคุณภาพผลการประเมิน ติดตาม
วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัต
งานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ของโรงเรียน

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.3 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 85

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7.4 จานวนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.5 จานวนกิจกรรมตามแผนงานทีด่ าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ลงชื่อ
(นางเกียรติสุดา

ผู้เสนองาน
สุดชาฎา)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานประเมินผลการดาเนินการกลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการดาเนิ นงานนิ เทศ กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) มีเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ ครอบคลุมทุกภาระงาน
2) งานในสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการได้รับการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทุกงาน
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การดาเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 95
2) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 97
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน - บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
 ไม่ใช้งบประมาณ
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางกาญจนา โทขันธ์ และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมศึกษาผลการดาเนินการที่ผ่าน
มาของกลุ่มบริหารวิชาการ
2. กิจกรรมจัดทาและพัฒนาเครื่องมือ
สาหรับการนิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ
3. กิจกรรมนิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการดาเนินงานของกลุ่มบริหาร
วิชาการ
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1-4 ต.ค. 62
7-11 ต.ค. 62

-

นางกาญจนา
โทขันธ์
และคณะ

ธ.ค. 62

-

ม.ค. – ก.พ. 63

-

มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา

-

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนภาระงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ที่มี
เครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงาน

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม
ความคิดเห็น

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถามความคิดเห็น

7.2 จานวนงานในสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการที่ได้รับ
การนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานทีด่ าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของการดาเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการที่
มุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน

7.5 ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานเป็นไป วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
ตามเกณฑ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของ
กลุ่มงานที่ทันสมัย สะท้อนภาพผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางกาญจนา โทขันธ์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้นักเรียนแต่ละระดับได้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบตามโรงการเรียนรู้ ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน
1.3 เพื่อสร้างจิตสานึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเป็นโครงการตามพระราชดาริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.4 เพื่อให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจโรงเรียน
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2) นักเรียนจิตสานึกในคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รักและภาคภูมิใจในโรงเรียน
3) นักเรียนมีผลการประเมินตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 800 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ แสนสาย และคณะ

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 130

6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1. ชี้แจงและเชิญชวนให้บุคลากรต่าง ๆ
1-4 ต.ค. 62
ในโรงเรียน เห็นความสาคัญของการจัดทา
สวน พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2. วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี
7 – 11 ต.ค. 62
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
21 - 25 ต.ค. 62
ดาเนินการและจัดประชุม
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมศึกษาและสารวจพันธุกรรมพืช
พ.ย. 62 และ มิ.ย. 63
ในโรงเรียน
2.กิจกรรมจัดทาแผนผังพันธุกรรมพืช
ธ.ค. 62 และ ก.ค. 63
3.กิจกรรมจัดทาตัวอย่างพืช
ธ.ค. 62 และ มิ.ย. 63
4.กิจกรรมปลูกพืชท้องถิ่นและพืชหายาก
ม.ค. 63 และ ส.ค. 63
5.กิจกรรมจัดทาทะเบียนพืช และ ป้ายชื่อ
ธ.ค. 62 ถึง 30 ม.ค. 63
6.กิจรรมจัดทาสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้
1 พ.ย. 62 และ ก.ย. 63
7. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
เพื่อการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
27-30 เม.ย. 63 และ
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
25-30 ก.ย. 63
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
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งบประมาณ
(บาท)
-

-

ผู้ปฏิบัติ

นางสาว
กนกวรรณ
แสนสาย
และคณะ

300
500
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ทีม่ ีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก

สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

7.2 จานวนนักเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรม
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.3 ระดับคุณภาพผลการประเมินนักเรียนจิตสานึกใน ป ระ เมิ น /ส อ บ ถ าม ค ว าม แบบประเมิน /แบบสอบถาม
คุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รักและ
คิดเห็นของผู้เรียนและคณะ ความคิดเห็น
ภาคภูมิใจในโรงเรียน
ครูและชุมชน
7.4 ค่าร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน ประเมิน/สัมภาษณ์
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

7.5 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตามเป้าหมาย

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
8.2 เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป
8.3 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ที่จะทาการศึกษาเล่าเรียนตามธรรมชาติ ไม่จาเจอยู่เพียง
ในห้องและช่วยเสริมสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้
8.4 นักเรียน เยาวชน จะมีจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์พืชพรรณทั้งพืชพรรณท้องถิ่นและพืชทั่วๆไป
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ทาให้มีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิในการเรียนการ
ทางานมากขึ้น
8.5 การรวบรวมข้อมูลความรู้ การศึกษาค้นคว้า ก่อให้เกิดผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่น
8.6 รู้จักพืชพรรณต่างๆ รู้ถึงคุณค่า ประโยชน์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดว่ามีคุณประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่ได้มี
เพียงประดับ หรือให้ความสวยงามเพียงอย่างเดียว
8.7 นักเรียนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทดี่ ี เพราะผ่านการขัดเกลาด้วยธรรมชาติ และมีความรู้สึกรักและหวงแหน
ต้นไม้พันธุ์ไม้ ช่วยกันปกป้องรักษา เพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยให้สภาพอากาศบริสุทธิ์
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ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 2

1. หลักการและเหตุผล
จากปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านจากการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนดี
ศรีตาบล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้โรงเรียนมีภาพความสาเร็จเป็น “โรงเรียนน่าอยู่
ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ” นั้นคือ เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนว่ามีความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬาและศิลปะ เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาอื่นๆได้
โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่มีความพร้อม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆเพื่อชุมชนได้โดยเฉพาะด้านอาชีพ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีสานึกความเป็นไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ระดับสูง และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ในด้านสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นต้นแบบเป็นด้านต่างๆ
เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ งานอาชีพ การรณรงค์ต่อต้านอบายมุข การพนัน และการทะเลาะวาทในโรงเรียน
หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ขณะเดียวกันมีข้อมูลสาคัญที่น่าสนใจ กล่าวคือ นักเรียน
บางส่วนเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้นหรือธยมศึกษาตอนปลาย แล้วไม่สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้นได้ทันที เพราะสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไม่เอื้ออานวย นักเรียนเหล่านี้จึงไปทางานใน
ระดับแรงงานหรือลูกจ้างเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางส่วนสามารถนาความรู้ความสามารถด้านทักษะอาชีพที่ได้รับ
การพัฒนาจากโรงเรียนไปประกอบอาชีพจนประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่
กาหนดให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานอาชีพให้กับนักเรียน จัดการศึกษา
เพื่องานอาชีพที่ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกอาชีพตามกลุ่มสนใจจับเป็นโครงงานอาชีพ ผู้เรียนมองเห็นภาพอนาคต
เพื่อการมีงานทาตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและพื้นที่ได้ แต่พบว่าการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาภายใน
โรงเรียนยังทาเป็นเพียงกิจกรรมทั่ว ไปในกลุ่มวิชางานอาชีพ หรือกิจกรรมชุมนุมเท่านั้น นักเรียนยังไม่ได้รับ
การเรียนรู้อาชีพครบวงจร
ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหวังของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักการ ทฤษฎี นโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งเสริมให้สถานศึกษา ผู้เรียน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจาวันหรือการปฏิบัติภ ารกิจหน้าที่ได้จริง ดารง
เกียรติไว้ซึ่ง “โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)” เป็นโรงเรียนคุณภาพในท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบหรือศูนย์สาธิตการ
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ให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานมี
ความต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 จึงดาเนินการโครงการต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒ นาสู่ความเป็นเลิศ พัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาให้นักเรียนหรือชุมชนหรือนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่าย สามารถเข้าถึงการฝึกทักษะอาชีพแบบครบวงจร นาไปสู่การมีงานทาสร้างรายได้ระหว่าง
เรีย นหรือหลั งจบการศึกษาให้ ตนเองและครอบครัวได้ ภายใต้บรรยากาศที่ส่งเสริมสนับสนุนที่มีอิสรภาพ
สร้างสรรค์การพัฒนาความรู้ ความอยากรู้อยากเห็น กระบวนการเรียนรู้จะเกิดอย่างมีพลัง การให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเห็นผลงานของตนเอง ทาให้มีความหมายและสร้างความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจที่ดี ปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึ ก ค่านิยมที่ดีงาม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท สร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจการกระทา
เพื่ อให้ เยาวชนได้เรีย นรู้บ ทบาทที่ พึ งประสงค์ สามารถปฏิ บั ติต นได้ ถูก ต้อ งตามกรอบศี ล ธรรมที่ ดี งามขอ ง
สังคมไทย ตลอดการดารงอยู่อย่างพอเพียง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้เป็นต้นแบบด้านงานอาชีพเพื่อการมีงานทาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชนด้านงานอาชีพ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมีคุณภาพ
2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อสร้างโอกาสการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณงาน
1) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม จากกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100
2) กลุ่มโครงงานอาชีพจัดทาแผนธุรกิจ จานวน 11 แผนธุรกิจ จากกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม
3) ศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง จานวน 1 ศูนย์บ่มเพาะ
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 98
2) นักเรียนมีคุณลักษณะของการประยุต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีขึ้นไปร้อยละ90
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95 ขึ้นไป
4. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 3,500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
5. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
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6. คณะผู้รับผิดชอบ
7. การดาเนินการ
ที่

นางสาวมยุรี มีแก้ว และคณะ

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
1-4 ต.ค. 62
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
7-11 ต.ค. 62
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมสารวจความสนใจและความถนัดทาง
พ.ย. 62
ทักษะอาชีพ เพื่อมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต
เพื่อวางแผนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ
2.กิจกรรมฝึกอบรมบ่มเพาะอาชีพตามวิถี
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
พอเพียง
o การเขียนแผนธุรกิจ

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้ปฏิบัติ

นางสาวมยุรี
มีแก้ว
และคณะ

-

3,000
-

o อาชีพร้านเสริมสวย
o อาชีพทาขนมเพื่อการจัดอาหารว่าง

-

o อาชีพการผลิตเครื่องดื่ม
o การเพาะเห็ด
o อาชีพผลิตไม้ประดับ
o อาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด
o แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์งานอาชีพเพื่อการมี
งานทาของนักเรียน เป็น “ผลงานอาชีพคัดสรร
ระดับโรงเรียน”
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/
ปีต่อไป

ก.พ. 63 และ ก.ย. 63

500

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-
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8.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 จานวนคนเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

8.2 จานวนแผนธุรกิจจากกลุ่มโครงงานอาชีพ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

8.3 จานวนศูนย์บ่มเพาะอาชีพ
8.4 ร้อยละของนั กเรีย นมีความรู้สึ กที่ ดีต่ออาชีพสุ จริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป
8.5 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะของการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี
ขึ้นไป
8.6 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับ
มากถึงมากที่สุด

แจงนับ
ประเมิน / สัมภาษณ์

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบแจงนับ
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์

ประเมิน / สัมภาษณ์

แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์

ประเมิน / สัมภาษณ์

แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้
9.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
จิตสานึก ค่านิยมที่ดีงาม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจการกระทา
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกรอบศีลธรรมที่ดีงาม
ของสังคมไทย ตลอดการดารงอยู่อย่างพอเพียง
9.3 นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีรอบด้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.4 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 137

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวมยุรี มีแก้ว)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 3
สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาลังพัฒนาโครงการสะเต็มศึกษาหรือ “STEM”
ซึ่งย่อมาจาก Science Technology Engineering and Mathematics Education โดยมีแนวคิดมาจากหลาย
ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย และเยอรมนี ที่พยายามพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชา
ดังกล่าวโดยทาให้เกิดการบูรณาการของการเรียนการสอนวิ ชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การคิด
แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจาวันและการทางาน ซึ่งเน้นเชื่อมโยงการเรียนการสอน
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และผสานความรู้เข้ากับวิชาอื่นๆ โดยไม่แยกออกเป็นรายวิชา มีการเรียนรู้ทา
โครงงานจากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based Learning) เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม ซึ่งนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง เป็นการเรียนแบบท่องจา ทาข้อสอบ
เพื่อให้ผ่าน เมื่อผ่านไปอีกภาคการศึกษาหนึ่ง เกิดปัญหาลืมบทเรียนที่จบไปแล้ว อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่เข้าใจ
ว่า บทเรียนนั้นนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างไร จึงทาให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมต่อความรู้ได้ STEM
จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบ
ใหม่ ภายใต้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะทาให้การเรียนมีความสนุก ดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน และเข้ากับสิ่งที่จะพบในอนาคตด้วย ซึ่งจะทาให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น และมีเหตุผล ดังนั้นจึงได้มี
การพั ฒ นาหลั ก สู ตร สื่ อการเรี ย นการสอนต้น แบบ และพั ฒ นาครู STEM รวมถึ งแนวทางในการสนับ สนุ น
ห้องปฏิบัติการ และการให้ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในเรื่อง การฝึกงาน
และแหล่งงานรองรับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ และเป็นการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
จากความสาคัญ ดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลัง
เกิดขึ้น ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาครูและจัดทา
สื่อแนวการสอนด้านความมีเหตุผลให้ กับ ครูผู้สอนได้นาไปใช้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรีย นมีคุณ ลักษณะที่
สามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี รวมถึงอีก 5 กลุ่มสาระ ให้มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว STEM
2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความมีเหตุผลให้กับคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) อบรมครูวิทยากรแกนนาตามแนว STEM ร้อยละ 100
2) ขยายผลการอบรม โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแนว STEM
แก่คณะครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
3.2 ด้านคุณภาพ
1) คณะครู สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนว STEM ได้อย่างมีคุณภาพในระดับคุณภาพดี
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95 ขึ้นไป

4. งบประมาณ
5. ระยะเวลา

 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 2,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นางสาวภคพร ผงทอง และคณะ

6. คณะผู้รับผิดชอบ
7. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ชี้แจงบุ คลากรต่าง ๆ ในโรงเรีย น เห็ น
ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็ม
3.อ อ ก ค าสั่ งแ ต่ งตั้ งค ณ ะก รรม ก าร
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 62

งบประมาณ
(บาท)
-

ต.ค. 62

-

ต.ค. 62

-
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ที่

กิจกรรม

2 ขั้นดาเนินการ
1.อบรมครูแกนนาการจั ดการเรีย นรู้ตาม
แนว STEM ด้านแผนการจัดการเรียนรู้
2.ขยายผลการจัดการเรี ย นการสอนตาม
แนว STEM ให้กับครู
3.จัดทาสื่อการจัดการเรียนการสอนด้าน
ความมีเหตุผล สาหรับครู
4.ศึ ก ษาสภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
ด้านความมีเหตุผลของครู
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค. 63

-

ม.ค. 63

-

พ.ค. 63
ส.ค. 63

3000

ผู้ปฏิบัติ
นางสาว
กนกวรรณ
แสนสาย
และคณะ

-

ม.ค. – ก.ย. 63
ก.ย. 63

-

8. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

จานวนครูวิทยากรแกนนาตามแนว STEM

สารวจ / แจงนับ

แบบสารวจ/แบบแจงนับ

จานวนครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตาม
แนว STEM

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ/
สัมภาษณ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ/
แบบสัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร /
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน /
แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบประเมิน /
แบบสัมภาษณ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรี้ยนรู้ วิเคราะห์เอกสาร / สัมภาษณ์
ระดับคุณภาพการประเมินครูด้านการจัดการ
เรียนการสอนตามแนว STEM
ร้อยละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด

ประเมิน / วิเคราะห์เอกสาร
ประเมิน / สัมภาษณ์
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9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี รวมถึงอีก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว STEM อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางการเรียน
9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9.4 นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี สูงขึ้น
9.5 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา

ลงชื่อ
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 6
สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”
ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นัก เรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เกิดความเท่า
เทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเลื่อมล้าด้านการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของชุ ม ชน เป็ น ต้ น แบบโรงเรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพ นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการได้นานโยบายจากนายกรัฐมนตรีมาดาเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
ให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเลื่อมล้าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป ในการนี้ สานักงาน
เขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ดาเนินการคัดเลือก โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ระดับมัธยมศึกษา
และประกาศให้สาธารณชนรับทราบเรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนในจังหวัดยโสธร ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย
การดาเนินงานจะต้องมีการพัฒนาตามโครงสร้างการดาเนินงาน 10 ด้าน ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงจัดทา “โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ (ดีใกล้บ้าน)ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสนับสนุนการระดมทรัพยากรจากบุคคล นิติบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
ทีส่ นับสนุน ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
2) นักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
3) กิจกรรมตามแผนงาน ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 กิจกรรม
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3.2 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีการพัฒนาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2) มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95 ขึ้นไป
4. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 เงินบริจาคนอกงบประมาณ
5. ระยะเวลา
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
6. ผู้รับผิดชอบ
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา และคณะ
7. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้ปฏิบัติ
ดาเนินการ
(บาท)
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงานวาง
1-4 ต.ค. 62
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
แผนการดาเนินการ ตามโครงการโรงเรียนประชา
และคณะ
รัฐ (ดีใกล้บ้าน)
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
21-25 ต.ค. 62
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
และคณะ
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนและ
มี.ค. 63
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
ผู้นาชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตาม
และคณะ
โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

2. อบรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และ
แนวทางในการดาเนินงานบริหารสถานศึกษาตาม

มิ.ย. 63

500

นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
และคณะ

โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

พ.ค. 63

-

นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
และคณะ

-

นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
และคณะ

3. ดาเนินการบริการจัดการศึกษาโดยหลักเกณฑ์
โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

ขั้นสรุปผล
3 1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ก.พ.63 ถึง มิ.ย.63
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ก.ย. 63
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป
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8. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1. จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ประสบความสาเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ผลการประเมินการพัฒนาตามโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจาตาบล

เครื่องมือ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ/
สัมภาษณ์
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ/
สัมภาษณ์
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ/แบบสัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ/แบบสัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ
ประเมิน/วิเคราะห์เอกสาร/ แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์
สังเกต
เอกสาร/แบบสังเกต

5. ร้อยละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่พึงพอใจต่อการจัด
ประเมิน / สัมภาษณ์
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์
กิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด
6. พฤติกรรมชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม/
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
แบบสัมภาษณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ร่วมวางแผน
และบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ
9.2 โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ลงชื่อ
(นางเกียรติสุดา

ผู้เสนอโครงการ
สุดชาฎา)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 4
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 4
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทย
ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2545 จึงกาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
กาหนดให้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการ
นาสู่ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบั นได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และสืบเนื่องจากผลการดาเนินการตามโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และการนิเทศ กากับ ติดตามคุณภาพการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาประสบความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับให้มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ส่งผลให้เสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรีย นศิล าทองพิ ทยาสรรค์ เกิดความเข้มแข็งตามแนวคิด หลั กการ กฎกระทรวงดังกล่ าว
และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก
สมศ. จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดความต่อเนื่องในปีงบประมาณ
2563 อันจะนาสู่การการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561
2.2เพื่อพัฒนาการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ของสถานศึกษา
2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่จาก สมศ. ของสถานศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
1) คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ96
2) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 93
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ตามแนวคิด
หลักการ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากขึ้นไป ร้อยละ95
4. งบประมาณ

 เงินอุดหนุนรายหัว
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. ระยะเวลา

20 มีนาคม 2563 – 15 กรกฏาคม 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)

6. คณะผู้รับผิดชอบ

นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ และคณะ

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

จานวน 500 บาท
จานวน 5600 บาท
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7.การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
1-4 ต.ค. 63
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
7 - 11 มี.ค. 63
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
1-30 พ.ย. 63
พร้อมสู่การรับการประเมินรอบที่สี่ จาก
สมศ.
2. การประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
1-15 ธ.ค. 63
ประเมินรอบที่สี่ จาก สมศ.
3. ศึกษาข้อมมูลสารสนเทศของ
30-31 มี.ค. 63
ปีงบประมาณและผลการดาเนินงานใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
ขั้นสรุปผล
3 1.นิเทศติดตาม ประเมิน
15 พ.ค.– 10 ก.ค. 63
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
14-15 ก.ค. 63
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

-

นางสาวกฤษณา
ชูรัตน์
และคณะ

500

5600
-

-
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8.การประเมินผล
ตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
1. ค่าร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
อยู่ในระดับมาก ถึงระดับมากที่สุด ร้อยละ
85
3. จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล
วิเคราะห์เอกสาร/
สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ/
สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินการจัด
กิจกรรม/วิเคราะห์
เอกสาร
ประเมิน/สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร

แบบประเมินการจัดกิจกรรม/แบบ
วิเคราะห์เอกสาร

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบ
สัมภาษณ์

4. ระดับคุณภาพผลการพัฒนาระบบการ
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/แบบ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศิลาทอง
วิเคราะห์เอกสาร
พิทยาสรรค์ ตามแนวคิด หลักการ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีความเข้มแข็งตามแนวคิด
หลักการ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมีความพร้อมรับ การ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกฤษณา ชูรัตน์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2561 และผลการด าเนิ น งาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนที่ผ่านมาของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ พบว่า การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งผลให้ นั กเรีย นมีคุณ ภาพ นั้ นคือ ผู้เรียนมี มีสุขภาวะทีดีและมีสุ นทรียภาพ มีคุณ ธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีความโดดเด่นในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬาและศิลปะ เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาอื่นๆได้
มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ได้เรียนรู้
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตประจาวัน
แต่ในขณะเดียวกันกลับพบปัญหาว่า ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นในโดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย
สาเหตุของสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เกิดขึ้นจาก
1. นักเรียนขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ไม่รักการอ่าน
2. นักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต จึงทาให้บางส่วนไม่สนใจการเรียน
3. โรงเรียนขาดแคลนครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. การจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นขาดความหลากหลาย ไม่เร้าความ
สนใจนักเรียน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ด้วยขาดงบประมาณในการสนับสนุนให้
จัดหาวิทยากรที่มีความชานาญในการแนะนานักเรียนทาแบบทดสอบระดับชาติ
5. การย้าย การลาออกของบุคลากรส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนขาดความ
ต่อเนื่อง
6. การวัดผลประเมิ น ผลผู้ เรี ย นตามปกติ ยึดตามสภาพที่ แท้ จริง ในระหว่างเรียนและขณะปฏิ บั ติ
กิจกรรม การวัดและประเมินที่เป็นแบบทดสอบของครูไม่สอดคล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ ซึ่งต้องใช้ทักษะ
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ครูยังไม่มีความช านาญในการออกข้อสอบวัดและประเมินผลใน
ลักษณะนี้
7. นักเรียนขาดแบบอย่างที่ดีของบุคคลในชุมชนที่ประสบความสาเร็จจากการเรียน ยกเว้นอาชีพครู
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8. นั กเรีย นบางคนขาดเรี ย นบ่ อย เนื่ องจากผู้ ป กครองให้ ช่ ว ยงานด้ านเกษตรกรรมหรืออาชี พ ของ
ครอบครัว ช่วยดูแลครอบครัวเช่น ปู่ ย่า ตา ยายหรือญาติๆเมื่อผู้ปกครองต้องไปทางานต่างจังหวัด ส่งผลให้
การเรียนไม่ต่อเนื่อง
9. สภาพปัญหาด้านครอบครัวของนักเรียนไม่ดี อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ปกครองขาดความสนใจ เอาใจ
ใส่ในการติดตาม สภาพปัญหาและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะช่วยแนะนา
ช่วยสอนในประเด็นที่นักเรียนพบปัญหาในขณะที่อยู่ที่บ้านได้
แนวทางแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น มีดังนี้
จัดค่ายทบทวนความรู้ให้นักเรียนในระดับ ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2562 โดยจัดหาผู้ที่มีความ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวัดและประเมินผลแบบทดสอบระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาไทย มาเป็นวิทยากรในค่ายแล้วใช้กระบวนการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
เครื่องมือในการสรุปองค์ความรู้ของนักเรียน จัดกิจกรรมทดสอบ pre O-NET จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน
นักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 และจัดกิจกรรมสอนซ่อม/เสริม เพื่อเตรียมพร้อมในการวัดผลระดับโรงเรียน
ระดับเขต และระดับชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95 ขึ้นไป
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3
3) นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 มีผลทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5
4. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน 30,000 บาท
5. ระยะเวลา
3 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
6. คณะผู้รับผิดชอบ นายนพดล ภูพานทอง และคณะ
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7. วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียม
1.1 ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดแนวทางโครงการ
1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
จัดทาโครงการ
1.3 ประชุมคณะดาเนินงานเพื่อชี้แจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน
2 ขั้นดาเนินการกิจกรรม
2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน
1) สอนเสริมเติมความรู้ เตรียมสอบ O-NET ระดับ
ม.3 และ ม.6
2) กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับ ม.1
และ ม.4
2.2 กิจกรรมทดสอบ pre O-NET ระดับ ม.3 และ ม.6
2.3 กิจกรรมการสอนซ่อม/เสริม เพื่อเตรียมพร้อมใน
การวัดผลระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ
3 ขั้นสรุป
3.1 ประเมินผลกิจกรรมกิจกรรม
3.2 สรุปผลและจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

3 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62

-

นายนพดล
ภูพานทอง
และคณะ

*30,000

นายนพดล
ภูพานทอง
และคณะ

7 ต.ค. 62

ม.ค. – ก.พ. 63
พ.ค. 63
ต.ค. 62 – ก.พ. 63
ต.ค. 62 – ก.พ. 63

500

ต.ค. 62 – ส.ค. 63
ส.ค. 63

-

นายนพดล
ภูพานทอง
และคณะ

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ใช้เงินงบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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8. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของนักเรียนม.3 และ ม.6 มีผลทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด
4. จานวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร/ทดสอบ
วิเคราะห์เอกสาร/ทดสอบ
ประเมินความพึงพอใจ/
สัมภาษณ์
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

5.จ านวนกิจ กรรมตามแผนงานดาเนิ น การบรรลุ วิเคราะห์เอกสาร/สังเกต
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบทดสอบ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบทดสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ/
แบบสัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสังเกต

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้
9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายนพดล ภูพานทอง)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ ICT เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1
สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นในการอานวยความสะดวกสบายต่อชีวิตประจาวัน พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุ เป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งปัญหาหนึ่ง ของเยาวชนของ
ชาติในปัจจุบันคือ ขาดการพัฒนากระบวนการคิด ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับสภาพจริงในชีวิตประจาวัน
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ การสร้างคนรุ่นใหม่ในอนาคตของชาติจึงต้องมุ่งให้คนมีความสามารถใน
การคิดครูซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปั้นสมองของชาติมีส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้สร้างสติปัญญาเพื่อให้
เยาวชนบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ จั ด กิ จกรรม จั ด ท าสื่ อ การเรี ยนการสอน อย่า งหลากหลายและ
เหมาะสมจะช่วยให้ครูสามารถสอนเยาวชนให้เข้าใจและช่วยพัฒนากระบวนการคิดได้เป็นอย่างมาก
จากปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้ดาเนินการจัดโครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และห้องเรียนศูนย์บริการ ICT
ระดับสถานศึกษาเพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักคิด “สื่อ ICT เข้าถึงห้องเรียน” ด้วยการใช้โปรแกรมบริหารสื่อ
โรงเรียนและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา(One Tablet Per Child) ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าด้านต่างๆของโรงเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อนาเสนอภาพความสาเร็จของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสาคัญของ
โครงการในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และให้บริการ ICT แก่ชุมชน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดทาโครงการ ICT เพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากิจกรรมตามโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพิ่มกิจกรรมใหม่
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เข้มแข็ง เป็นศูนย์
ให้บริการด้าน ICT แก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักในคุณค่าความสาคัญของสื่อ ICT ที่นาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิด ผลงานสื่อเพื่อนการพัฒนาและปรับปรุง
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้อย่างมีคุณภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) ครูทุกคนสามารถใช้/พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครูตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา
จานวน 1 ศูนย์
3) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมีทักษะที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 95
2) มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. งบประมาณ
 จากเงินอุดหนุนรายหัว
จานวน
- บาท
 จากเงินงบเรียนฟรี 15 ปี
จานวน 30,000 บาท
5. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)

6. คณะผู้รับผิดชอบ

นางกาญจนา โทขันธ์ และคณะ
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7. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการ ICT
3. กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) สู่ศตวรรษที่ 21
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1-4 ต.ค 62
7-11 ต.ค 62

-

นางกาญจนา
โทขันธ์
และคณะ

15 – 16 ต.ค 62

-

ม.ค. 63 และ มิ.ย.63
ม.ค. 63 และ มิ.ย.63
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

30,000*

มี.ค.63 , มิ.ย.63 และ ก.ย.63
27-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ใช้เงินงบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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8. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1. จานวนครูที่สามารถใช้/พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ นิเทศการสอน/แจงนับ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2. จานวนศูน ย์ พัฒ นาการเรียนการสอนเทคโนโลยี วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับการพัฒนาให้
มีความพร้อมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครู ตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานห้ อ งเรี ย น และศู น ย์ บ ริ ก าร ICT
ระดับสถานศึกษา
3. นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

เครื่องมือ
แบบนิเทศการสอน/
แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ
แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์
แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์

4. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีใน
ประเมิน / สัมภาษณ์
การเรียนรู้และนาเสนอผลงานระดับดีขึ้นไป
5. ค่าร้อยละของจานวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความพึง
ประเมิน / สัมภาษณ์
พอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก
9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1 คณะครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนของผู้เรียน
9.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ด้าน ICT
9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9.4 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางกาญจนา โทขันธ์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1
สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
จากปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง เขียน
คาภาษาไทยผิด การเรียงรูปประโยคไม่ถูกต้อง ทาให้ข้อความที่เขียนไม่สามารถสื่อความหมายได้ การจะพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆนั้น ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เริ่มจากสอนให้อ่านออกเขียนได้เป็น
อันดับแรก จึงจะสามารถเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นโครงการพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องนั้นเป็นโครงการหนึ่งซึ่งสามารถ
ช่วยแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มนี้ได้ โดยอ้างอิงได้จากผลการดาเนิ นการของโครงการในปีงบประมาณ 2559 ผล
ปรากฏว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นและ
เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของ
โครงการนี้จึงได้นาโครงการนี้มารองรับเพื่อดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒ นา
กลุ่มนักเรียนที่ยังมีปัญหาในการอ่านไม่คล่องและเขียนไม่ถูกสาหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ที่จะรับเข้าศึกษาต่อที่
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ในปี การศึกษา 2563 ให้ สามารถอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ รู้จัก
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้จนสามารถนาความรู้ที่ ได้รับไปพัฒนาการเรียนในรายวิชาอื่นๆ และ
นาไปใช้ในการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่อ่านไม่คล่อง - เขียนไม่คล่องทุกคนได้รับการพัฒนา
3.2 ด้านคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียน
2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน
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4. งบประมาณ
5. ระยะเวลา
6. คณะผู้รับผิดชอบ
7. การดาเนินการ

 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 3,650 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน
- บาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์ และคณะ

ที่ กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมครูที่สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่
1-6 และวางแผนการทางานทางาน
1.2 เสนอขออนุมัติดาเนินการ
1.3 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
2 ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นดาเนินการ
2.1 กิจกรรมวัดความสามารถการอ่านการเขียน
นักเรียน
2.2 กิจกรรมอ่านออกได้ง่ายนิดเดียว
2.3กิจกรรมอ่านคล่องต้องฝึกฝน
2.4กิจกรรมเขียนได้คล่องต้องลองเขียน
2.5กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา
2.6กิจกรรมรายงานผล (สพม 28)
2.7กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านให้คล่อง เขียน
ให้คล่อง
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน
3.1 ทดสอบประเมินผลการอ่าน การเขียน
3.2 สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4 เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูลวิเคราะห์
เพื่อประกอบการวางแผนครั้งต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

24 ต.ค. 2562

-

25 ต.ค. 2562
28-31 ต.ค. 62

-

1-29 พ.ย. 62

3,650

2-27 ธ.ค. 62
2-31 ม.ค. 63
1-14 ก.พ. 63
17-28 ก.พ. 63
30 ต.ค. 62 ถึง
15 มี.ค. 63
18-29 พ.ค. 63 ถึง
15 ก.ย. 63

-

2 – 6 มี.ค. 63
ก.ย. 63

-

มี.ค.63 และ
ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ผู้ปฏิบัติ

นายอนุวัฒน์
ชัยพงษ์
และคณะ

-
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8. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

8.1 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอ่านคล่อง เขียนคล่อง
8.2 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
มีนิสัยรักการอ่านการเขียน
8.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตามเป้าหมาย
8.4 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ระดับมากถึงมากที่สุด

วิเคราะห์เอกสาร/
สอบถาม
วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์

ประเมิน / สัมภาษณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ นักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1
สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตาราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และอุปกรณ์
การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2563 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากผู้ปกครอง” ซึ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่กาหนดให้สถานศึกษาจัดในส่วนที่เป็นกิจกรรมเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และส่วนของการทัศนศึกษานั้นเป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยกาหนดให้ดาเนินการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
และการทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง
จากปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา พบว่า โครงการนักเรียนทัศนศึกษา ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้รู้จักคิด รู้จักทา รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัย
ในสังคม และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดทากิจกรรมนา
นักเรียนทัศนศึกษาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยใน
ปีงบประมาณนี้ได้เน้นการทัศนศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีไทยในภูมิภาคของตนเอง โดยการจัดทา
“โครงการนักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลัก และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยช่วยกันสืบสาน และอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทยให้คงไว้
2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนาสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ในดารงชีวิตประจาวัน และอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98
2) นักเรียนมีคุณลักษณะในการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 90
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95 ขึ้นไป
4. งบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ………-…………. บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 70,500 บาท
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์ และคณะ
7. วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผู้ปฏิบัติ
(บาท)
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
1-4 ต.ค 62
นายอนุวัฒน์
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
7-11 ต.ค 62
ชัยพงษ์
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
และคณะ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
15 – 16 ต.ค 62
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมนานักเรียนระดับ ม. 1-6
1 – 20 ธ.ค. 62
70,500*
ทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย
3 ขั้นสรุปผล
15 – 20 ธ.ค. 62
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
21 – 30 ธ.ค. 62
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ใช้เงินงบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

1. จานวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยา
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ
สรรค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนคณะครูและบุคลากรทางการ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ
ศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. ค่าร้อยละที่นักเรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ประเมิน/สังเกต
แบบประเมิน/แบบสังเกต
ไป
4. ค่าร้อยละที่นักเรียนมีคุณลักษณะใน
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
ประเมิน/สังเกต
แบบประเมิน/แบบสังเกต
แตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไป
5. ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ
ประเมิน/สัมภาษณ์
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์
ต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและ
มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก
9.2 นั ก เรี ย นได้ รั บ โอกาสและการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามโครงการ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน(ลูกเสือ/ยุวกาชาด/นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม/แนะแนว)
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1
สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตาราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และอุปกรณ์
การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2563 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากผู้ปกครอง” ซึ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่กาหนดให้สถานศึกษาจัดในส่วนที่เป็นกิจกรรมเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และส่วนของการทัศนศึกษานั้นเป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยกาหนดให้ดาเนินการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
และการทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาศัพยภาพผู้เรียน (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/นักศึกษาวิชาทหาร/
ชุมนุม/แนะแนว) ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้รู้จักคิด
รู้จักทา รู้จักการปฏิบั ติตนให้เป็น ผู้มีวินัยในสังคม และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(ลู ก เสื อ /ยุ ว กาชาด/นั กศึ ก ษาวิช าทหาร) เพื่ อตอบสนองนโยบายเรีย นฟรี 15 ปี อย่ างมี คุ ณ ภาพ โดยใน
ปีงบประมาณนี้ได้เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้รู้จักคิด รู้จักทา รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยใน
สังคม ช่วยเหลือสังคม ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดทา “โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักทา รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม
2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนาสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ในดารงชีวิตประจาวัน และอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนพัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98
2) นักเรียนรู้จักคิด รู้จักทา รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม บนความแตกต่าง
และหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 90
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95 ขึ้นไป
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ………-…………. บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 58,750 บาท
5. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มกราคม 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นางเกียรติสุดา สุดชาฎา และคณะ
7. วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผู้ปฏิบัติ
(บาท)
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
1-4 ต.ค 2562
นางเกียรติสุดา
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
7-11 ต.ค 2562
สุดชาฎา
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
และคณะ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
15 – 16 ต.ค 2562
4. งบประมาณ
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7. วิธีดาเนินการ(ต่อ)
ที่
กิจกรรม
2 ขั้นดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมอบรมและนาฝึกภาคสนาม
ของนักศึกษาวิชาทหาร
2. จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
เกี่ยวกับจิตอาสา/ต้านภัยยาเสพติด
/ ส่งเสริมประชาธิไปไตย
3. จัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
4. จัดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมชุมนุม
5. จัดกิจกรรมแนะแนว

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

20-25 พ.ย 2562

1,800*

1 - 6 ธ.ค 2562

2,350*

1 - 6 ธ.ค 2562

18,800*

1 – 15 มี.ค 2563
1-15 มี.ค. 2563

4,700*
2,350*

ผู้ปฏิบัติ

นายสุริยันต์
แก้วพวง
นายนพดล
ภูพานทอง
และคณะ

นางสาวมยุรี
มีแก้ว

3 1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ต.ค. 62 – ม.ค. 63
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ม.ค. 63
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ใช้เงินงบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิเชียร
จันทร์สุข
และคณะ

8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1. จานวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
2. จานวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
3. ค่าร้อยละที่นักเรียนพัฒนาตนเอง และมี
ประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ดี
ยิ่งขึ้น ระดับดีขึ้นไป

วิเคราะห์เอกสาร/
แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/
แจงนับ
ประเมิน/สังเกต
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

4. ค่าร้อยละที่นักเรียนรู้จักคิด รู้จักทา รู้จักการปฏิบัติ
ตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม บนความ
ประเมิน/สังเกต
แตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไป
5. ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัด
ประเมิน/สัมภาษณ์
กิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด

เครื่องมือ
แบบประเมิน/แบบสังเกต
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและ
มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก
9.2 นักเรียนได้รับโอกาสและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.4 นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีวสิ ัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98
9.5 นักเรียนรู้จักคิด รู้จักทา รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม บนความแตกต่าง
และหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 90
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 167

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 168

ชื่องาน
ชื่อกลุ่มงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
ลักษณะโครงการ

งานการบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 2
นโยบาย สพม. 28
 ใหม่
 ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

5
1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา
1.2 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการใช้งบประมาณของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.3 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการใช้งบประมาณของสถานศึกษาสะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) กลุ่มบริหารงานงบประมาณมีพรรณนางานครบทุกงาน
2) การดาเนินการงานธุรการสาเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารประชาสัมพันธ์ดา้ น
งบประมาณทีถ่ ูกต้อง เป็นปัจจุบัน ระดับมากที่สุด
3) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมีประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
4) กลุ่มงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สานักงานที่ทันสมัย และสะดวกเหมาะกับการใช้งาน
คณะทางานพึงพอใจใน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 10,230 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ……-…….. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ แสนสาย และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้ปฏิบัติ

(บาท)

1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
2.กิจกรรมจัดทาเครื่องมือการบริหาร
งบประมาณ
3.กิจกรรมจัดประชุมเชิง/อบรมเชิงปฏิบัติการ
4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ
5. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์
สานักงาน
3 ขั้นประเมินผล
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน

ต.ค. - พ.ย. 62

10,230

ต.ค. - พ.ย. 62
ต.ค. - พ.ย. 62

-

พ.ย. 62
ธ.ค. 62

-

ม.ค. 63
ก.พ. 63

นางสาว
กนกวรรณ
แสนสาย
และคณะ
นางสาว
กนกวรรณ
แสนสาย
และคณะ

-

ต.ค. 62 – ก.ย. 62

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 62 และ ก.ย. 62
มี.ค. 62 และ ก.ย. 62
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จ านวนงานของกลุ่ ม บริ ห ารงบประมาณที่ มี
พรรณนางาน
7.2 ค่าร้อยละของงานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย
7.4 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก
7.5 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านงบประมาณทีถ่ ูกต้องเป็นปัจจุบัน
7.6 ระดับคุณภาพการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน
7.7 ระดับความพึงพอใจของคณะทางานต่อการมี
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สานักงานที่ทันสมัย และ
สะดวกเหมาะกับการใช้งานของกลุ่มงาน

วิธีวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

สารวจความคิดเห็น/
สัมภาษณ์
สารวจความคิดเห็น /
สัมภาษณ์/สังเกต

แบบส ารวจความคิ ด เห็ น /แบบ
สัมภาษณ์
แบบสารวจความคิดเห็น / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต

สารวจความคิดเห็น /
สัมภาษณ์/สังเกต

แบบสารวจความคิดเห็น / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต

สารวจความคิดเห็น /
สัมภาษณ์/สังเกต

แบบสารวจความคิดเห็น / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
8.6 สถานศึกษาปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ
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ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวสุวิมล พันสาย)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
ชื่อกลุ่มงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
ลักษณะโครงการ

งานแผนงานและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 2
นโยบาย สพม. 28
 ใหม่
 ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

5
1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาครอบคลุมด้านผู้เรียน
ครูและบุคลากร สารสนเทศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี ให้มีความเหมาะสม
1.2 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้ดาเนินงานคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาครอบคลุมด้านผู้เรียน
ครูและบุคลากร สารสนเทศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี มีประสิทธิผลสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ใช้ในการดาเนินงานภายในโรงเรียน 15 เล่ม
2) มีรายงาน/การประเมินงานแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนละ 15 เล่ม
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3) กระบวนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 2,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ……-…….. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวนิยม ภาเรือง และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้ปฏิบัติ

(บาท)

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2.กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

ต.ค. - พ.ย. 62

-

นางสาวนิยม ภา
เรือง และคณะ

พ.ย. 62
ธ.ค. 62

1,000

นางสาวนิยม ภา
เรือง และคณะ

ม.ค. 63
ก.พ. 63

500

ต.ค. - พ.ย. 62
ต.ค. - พ.ย. 62

3.กิจกรรมนิเทศ กากับติดตามการดาเนินงาน
ต.ค. 62 – ก.ย. 62
ตามแผนงานในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ
4. กิจกรรมจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนงานในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
มี.ค. 62 และ ก.ย. 62
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/
มี.ค. 62 และ ก.ย. 62
ปีต่อไป
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-

-

นางสาวนิยม ภา
เรือง และคณะ
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จ านวนแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ
2560
7.2 จ านวนรายงาน/การประเมิ น งานแผนงาน
โครงการในปีงบประมาณ 2561
7.3 จ านวนกิ จ กรรมตามแผนงานที่ ด าเนิ น งาน
บรรลุตามเป้าหมาย
7.4 ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด
7.5 ระดับคุณภาพของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
7.6 ระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วิธีวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ
สารวจความคิดเห็น/
สัมภาษณ์/สังเกต
ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ
แบบสารวจความคิดเห็ น/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต
แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต

แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
8.6 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวนิยม ภาเรือง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 175

ชื่องาน
งานการเงินและบัญชี
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
นโยบาย สพม. 28
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

5
1

1. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.2 เพือ่ ส่งเสริมการควบคุม ป้องกันและกากับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภทให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.4 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีคุณภาพ
สูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) สถานศึกษามีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีครบทุกด้าน
2) สถานศึกษามีการจัดทาเอกสารการเงินและบัญชีครบทุกเรื่องในปีงบประมาณ 2562
3) ดาเนินการจัดทาหลักฐานเอกสารทางการเงิน ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา ร้อยละ 100
4) กิจกรรมตามแผนงาน ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทุกประเภทของโรงเรียนหลักฐาน การเงินและการบัญชีที่กาหนด
อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3) กระบวนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
4. ระยะเวลา
5. คณะผู้รับผิดชอบ

 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ..…-…. บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นางสาวจิรกาญจน์ ลาเหลือ และคณะ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
ต.ค. - พ.ย. 62
งบประมาณ
ต.ค. - พ.ย. 62
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ต.ค. - พ.ย. 62
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน
2 ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
1.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน
พ.ย. 62
2. กิจกรรมจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ธ.ค. 62
การเงินและบัญชี
3. กิจกรรมจัดวางระบบการบริหาร
ม.ค. 63
จัดการด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน
ก.พ. 63
4.กิจกรรมมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่งา่ ยต่อการค้นหาและ
ต.ค. 62 – ก.ย. 62
ตรวจสอบ
5.กิจกรรมดาเนินการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ
6. กิจกรรมให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการการเงินและบัญชี
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63
ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้ปฏิบัติ
นางสาวจิรกาญจน์ ลา
เหลือ และคณะ

3,000
-

นางสาวจิรกาญจน์ ลา
เหลือ และคณะ

-

-

-

-

นางสาวจิรกาญจน์ ลา
เหลือ และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จ านวนภาระงานด้ านงานการเงิน และบั ญ ชี ที่ มี
คู่มือการปฏิบัติงาน

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/

7.2 จานวนเอกสารการเงินและบัญชี ในปีงบประมาณ
2561 ที่ได้จัดทาให้เป็นปัจจุบันด้วยความถูกต้อง

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.3 ค่าร้อยละของจานวนหลักฐานเอกสารการเงินและ
บั ญ ชีในปี งบประมาณ 2561 ที่ถูกต้องตามระเบียบ
ทันเวลา

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ

7.4 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนิน งานบรรลุ วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์
เป้าหมาย

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสัมภาษณ์

7.5 ระดับการปฏิบัติ การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
ทุกประเภทของโรงเรียนหลักฐาน การเงินและการ
บัญชีที่กาหนด

ประเมิน / สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร

แบบประเมิน /

7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด

สารวจความคิดเห็น /
สัมภาษณ์/

แบบสารวจความคิดเห็น /

7.7 ระดับคุณภาพกระบวนการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ประเมิน / สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร

แบบประเมิน /

แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
8.6 สถานศึกษามีระบบการบริหารด้านงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบของทางราชการ
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวจิรกาญจน์ ลาเหลือ)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
ชื่อกลุ่มงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
ลักษณะโครงการ

งานพัสดุและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 2
นโยบาย สพม. 28
 ใหม่
 ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

5
1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ให้มีความรู้เรื่องการพัสดุและการจัดทาแผนปฏิบัติการพัสดุที่
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการสูงขึ้น
1.2 เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินการพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นตามระเบียบของทาง
ราชการสูงขึ้น
1.3 เพื่อส่งเสริมการดาเนินการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อยประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) โรงเรียนมีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานพัสดุครบทุกด้าน
2) โรงเรียนมีการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกเรื่องที่มีการการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 2562
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2552
อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด
2) กระบวนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3) ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในงานพัสดุและสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน …..-…… บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวสุวิมล พันสาย และคณะ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2 ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน
- จัดหาวัสดุของสถานศึกษา
- จัดทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
- ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
- ซ่อมบารุงครุภัณฑ์
- จาหน่ายครุภัณฑ์
- ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/
ปีตอ่ ไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ต.ค. - พ.ย. 62
ต.ค. - พ.ย. 62
ต.ค. - พ.ย. 62

งบประมาณ
(บาท)
-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค.- เม.ย. 63

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

ผู้ปฏิบัติ
นางสาวสุวิมล
พันสาย และ
คณะ
นางสาวสุวิมล
พันสาย และ
คณะ

นางสาวสุวิมล
พันสาย และ
คณะ

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จ านวนภาระงานที่ ด้ า นงานพั ส ดุ ที่ มี คู่ มื อ
ปฏิบัติงาน

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/

7.2 จ านวนเอกสารการจั ด ซื้อ จั ด จ้ างที่ ด าเนิ น การ
เรียบร้อยในปีงบประมาณ 2562

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.4 ระดั บ การปฏิ บั ติ การบริ ห ารงานพั ส ดุ แ ละ
สินทรัพย์ของโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม
พ.ศ.2552
7.5 ระดั บ คุ ณ ภาพกระบวนการบริ ห ารและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วิธีการประเมิน
ประเมิน / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร
ประเมิน / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร

7.6 ค่าร้ อยละความพึ งพอใจของผู้ ม ารับ บริการใน ประเมิน / สัมภาษณ์ /
งานพัสดุและสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
วิเคราะห์เอกสาร

เครื่องมือ
แบบประเมิน /
แบบสัมภาษณ์ /
แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบประเมิน /
แบบสัมภาษณ์ /
แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบประเมิน /
แบบสัมภาษณ์ /
แบบวิเคราะห์เอกสาร

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
8.6 งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
8.7 กระบวนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวสุวิมล พันสาย)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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หน้า 182

ชื่องาน
ชือ่ กลุ่มงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
ลักษณะโครงการ

งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 2
นโยบาย สพม. 28
 ใหม่
 ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

5
1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมแนวทางในการการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ดาเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2562 ให้แล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน ครบทุกงาน
2) กิจกรรมตามแผนงาน ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การดาเนินการตวรจสอบภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2552
อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด
2) ผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ……-….. บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางเกียรติสุดา สุดชาฎาและคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัด
สงบประมาณ
2.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน
2 ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
1. จัดทาเครื่องมือการตรวจสอบ
ภายใน
2. ตรวจสอบการใช้เงินตามแผนงาน
3. ตรวจสอบการเงินและบัญชี
4. ตรวจสอบพัสดุและสินทรัพย์
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
6. รายงานผลการดาเนินการ
ตรวจสอบภายในต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามลาดับ เพื่อ
พัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ(บาท)

ต.ค. - พ.ย. 62

-

ต.ค. - พ.ย. 62
ต.ค. - พ.ย. 62

-

พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ม.ค. 2563 และ ส.ค. 2563
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-
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ผู้ปฏิบัติ
นางเกียรติสุดา
สุดชาฎา
และคณะ

นางเกียรติสุดา
สุดชาฎา
และคณะ

-

นางเกียรติสุดา
สุดชาฎา
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

7.1 จานวนภาระงานปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน
7.2 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย
7.3 ระดับปฏิบัติของการตรวจสอบภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2552
7.4 ร้อยละของผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผล
การดาเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด

วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ

เครื่องมือ

แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ
ป ร ะ เมิ น / วิ เค ร า ะ ห์ แบบประเมิน / แบบวิเคราะห์
เอกสาร/สัมภาษณ์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์
ป ร ะ เมิ น / วิ เค ร า ะ ห์ แบบประเมิน / แบบวิเคราะห์
เอกสาร/สัมภาษณ์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
8.6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางเกียรติสุดา สุดชาฎา)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานควบคุมภายใน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
นโยบาย สพม. 28
 ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

5
1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถานศึกษา
1.2 เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ดาเนินกิจกรรมควบคุมภายในปีงบประมาณ 2562 ครบทุกกลุ่มงาน
2) กิจกรรมตามแผนงาน ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การควบคุมภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2552
อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด
2) ผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ……-….. บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร ผงทองและคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสงบ
ประมาณ
2.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน
2 ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
1. กิจกรรมจัดทาเครื่องมือการควบคุม
ภายใน
2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
4. กิจกรรมรายงานผลการดาเนินการ
ควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

ต.ค. - พ.ย. 62

-

ต.ค. - พ.ย. 62
ต.ค. - พ.ย. 62

นางสาวภคพร
ผงทองและคณะ

-

พ.ย. 62

-

ธ.ค. 62

-

ม.ค. 63

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ก.พ. 63

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

นางสาวภคพร
ผงทองและคณะ

นางสาวภคพร
ผงทองและคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

7.1 จานวนภาระงานปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการ
ควบคุมภายในแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน
7.2 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย
7.3 ระดับปฏิบัติของการควบคุมภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2552
7.4 ร้อยละของผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผล
การดาเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด

วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ

เครื่องมือ

แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ
ป ร ะ เมิ น / วิ เค ร า ะ ห์ แบบประเมิน / แบบวิเคราะห์
เอกสาร/สัมภาษณ์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์
ป ร ะ เมิ น / วิ เค ร า ะ ห์ แบบประเมิน / แบบวิเคราะห์
เอกสาร/สัมภาษณ์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
8.6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานกองทุน สวัสดิการ (กองทุนพาแลง)
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
นโยบาย สพม. 28
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

4
1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการของกองทุนพาแลงให้แก่บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดกองทุนพาแลงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนยากจนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน ร้อยละ 100
2) บุคลากรในโรงเรียนได้รับสวัสดิการกู้ยืม ร้อยละ50
3) กิจกรรมตามแผนงาน ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ……-….. บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวมยุรี มีแก้วและคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้ปฏิบัติ

(บาท)

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดสวัสดิการเงินกองทุนเพื่อ
การศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
2.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงาน
กองทุนสวัสดิการฯอย่างเป็นระบบ
3. กิจกรรมจัดบริการเงินกองทุนเพื่อ
สวัสดิการคณะครูและบุคลากร
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ต.ค. - พ.ย. 62
ต.ค. - พ.ย. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
7.1 จานวนนักเรียนยากจนโรงเรียนศิลาทองพิทยา
แจงนับ / สัมภาษณ์ /
สรรค์ทไี่ ด้รับความช่วยเหลือจากกองทุน
วิเคราะห์เอกสาร
7.2 จานวนบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับสวัสดิการกู้ยืม แจงนับ / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงาน ทีด่ าเนินงานบรรลุ แจงนับ / สัมภาษณ์ /
เป้าหมาย
วิเคราะห์เอกสาร
7.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
สารวจ/สอบถามความคิดเห็น
พอใจระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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นางสาวมยุรี มี
แก้วและคณะ

เครื่องมือ
แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
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8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
8.6 กองทุนพาแลงมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุน
8.7 นักเรียนยากจนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
8.8 คณะครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวมยุรี มีแก้ว)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานปฏิคม
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
นโยบาย สพม. 28
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

5
1

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ปฏิคมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.2 เพื่อสนับสนุนการทานุบารุงอุปกรณ์เครื่องใช้ของงานปฏิคมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) งานที่ต้องการให้จัดปฏิคมรับรองแขกหรือผู้เกี่ยวข้องในงาน ได้รับการบริการครบทุกงาน
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ……-….. บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร ผงทองและคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมงาน
1. สารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
วิเคราะห์ ทาโครงการนาเสนอคณะครู ฝ่าย
บริหาร และกรรมการสถานศึกษา
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโอกาส
2. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานเพื่อการ
ดาเนินงานปฏิคม
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1 – 5 ต.ค. 62

-

นางสาวภคพร
ผงทอง
และคณะ

6 – 15 ต.ค. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนงานที่ต้องการให้จัดปฏิคมรับรองแขกหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในงานได้รับการบริการ
7.2 จานวนกิจกรรมตามแผนงานทีด่ าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย
7.3 ร้อยละของผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด

วิธีการประเมิน
แจงนับ / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร
แจงนับ / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร
สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์
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เครื่องมือ
แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์
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8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
8.6 งานปฏิคมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานประเมินผลการดาเนินการบริหารงบประมาณ
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
นโยบาย สพม. 28
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

5
1

1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการดาเนิน งานนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริห ารงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) มีเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ครอบคลุมทุกภาระงาน
2) งานในสังกัดกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ทุกงาน
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การดาเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 95
2) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 97
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ……-….. บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ แสนสาย และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้ปฏิบัติ

(บาท)

ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสงบ
ประมาณ
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน
ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดทาเครื่องมือการประเมิน
นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการบริหาร
งบประมาณ
2. กิจกรรมการประเมิน นิเทศ กากับ
ติดตามการดาเนินการบริหารงบประมาณ
3. กิจกรรมรายงานผลการดาเนินการ
ประเมิน นิเทศ กากับ ติดตามการ
ดาเนินการบริหารงบประมาณ ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดาเนินการประเมิน นิเทศ กากับ
ติดตามการดาเนินการบริหารงบประมาณ
ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาค
เรียน/ ปีต่อไป

ต.ค. - พ.ย. 2562

-

ต.ค. - พ.ย. 2562
ต.ค. - พ.ย. 2562

-

ธ.ค. 2562

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนภาระงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ ที่ วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
มีเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงาน
ความคิดเห็น
แบบสอบถามความคิดเห็น
7.2 จานวนงานในสังกัดกลุ่มบริหารงบประมาณที่
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ได้รับการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการ
แจงนับ
ดาเนินงาน
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานทีด่ าเนินงานบรรลุ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ตามเป้าหมาย
แจงนับ
7.4 ร้อยละของการดาเนินงานกลุ่มบริหาร
วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
งบประมาณทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการที่
ประเมิน
หลากหลาย
7.5 ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานเป็นไป วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ตามเกณฑ์
ประเมิน
7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ สอบถามความคิดเห็น/
แบบสอบถามความคิดเห็น/
ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก
สัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.4 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของ
กลุ่มงานที่ทันสมัย สะท้อนภาพผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวกนวรรณ แสนสาย)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวกนวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ
ชื่อกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
นโยบาย สพม. 28
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

ข้อที่
ข้อที่

5
4

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กรมบั ญ ชีกลางได้พั ฒ นาระบบการปฏิ บัติงานด้านการจั ด ซื้อจัด จ้าง ในระบบ GFMISและได้
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ประกอบกับกรมประมงได้มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงการมอบอานาจการดาเนินการด้านการพัสดุและการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้มีการกระจาย
อานาจให้ หน่วยงานภายในกรมประมง สามารถบริห ารจัดการเร่งรัดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังสาหรับหน่วยงานส่วนกลาง ให้สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน ได้อย่ าง
ถู ก ต้ อ งตามกฏ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี และสามารถด าเนิ น การจั ด ท าใบส าคั ญ เบิ ก เงิ น
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสนองตอบเจตนารมย์ของรัฐบาลและกรมประมงที่ให้
ความสาคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรีย นศิล าทองพิท ยาสรรค์ ในฐานะที่ เป็ น สถานศึกษาของรัฐที่ ต้องใช้ ระเบี ยบวิธีป ฏิบั ติงานด้าน
การเงินการคลังและการพัสดุ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ
ให้แก่คณะครู-บุคลากรของสถานศึกษาซึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชี พัสดุ นาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและวิธี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ นาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และนาความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1. ด้านปริมาณ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3.2. ด้านคุณภาพ
โรงเรียนสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของเจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
4. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ……-….. บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ……-….. บาท
5. ระยะเวลา
และ 12-15 พฤษภาคม 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ แสนสาย และคณะ
7. วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ
(บาท)
1. ขั้นเตรียมการ
นางสาว
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
เม.ษ. 63
กนกวรรณ
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
พ.ค. 63
แสนสาย
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน
พ.ค. 63
และคณะ
2. ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
1. ทาหนังสือเชิญวิทยากร
พ.ค. 63
2. จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้
พ.ค. 63
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง”
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
พ.ค. 63
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
มิ.ย.63
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป
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8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
8.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ/

8.5 ร้อยละของผู้เข่าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ใน สอบถามความคิดเห็น /
ระดับมากถึงมากที่สุด
สัมภาษณ์

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบสอบถมความคิดเห็น /
แบบสัมภาษณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถนาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกนกวรรณ แสนสาย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 201

ชื่องาน
การวางแผนอัตรากาลัง
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4
สนองกับนโยบาย สพม. 28 ข้อที่ 4

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการวางแผนอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวางแผนอัตรากาลังให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 90
2) การวางแผนอัตรากาลังมีผลการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
3. งบประมาณ
4. ระยะเวลา
5. คณะผู้รับผิดชอบ

 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน ..500.… บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นางสาวภคพร ผงทอง

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
1 – 15 ต.ค. 62
งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
16 – 20 ต.ค. 62
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมวิเคราะห์ภารกิจและประเมิน ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
สภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจ
ของสถานศึกษา
2.กิจกรรมจัดทาแผนอัตรากาลัง
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา
3.กิจกรรมจัดทารายงานงบวันลาบุคลากร ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ในแต่ละเดือน
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

งบประมาณ
(บาท)
-

-

ผู้ปฏิบัติ

น.ส.ภคพร
ผงทอง
และคณะ

น.ส.ภคพร
ผงทอง
และคณะ

-

-

-

น.ส.ภคพร
ผงทอง
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จ านวนคณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ

7.2 จ านวนกิ จ กรรมตามแผนงานด าเนิ น การบรรลุ
เป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ

7.3 ค่าร้อยละของมีส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีความพึ ง
พอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 90

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์

7.4 ระดั บ การปฏิ บั ติ ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น การ
วางแผนอัตรากาลังตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ.2552

ประเมิน / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร

แบบประเมิน /แบบ สัมภาษณ์
/แบบวิเคราะห์เอกสาร

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะตรงตามสายงาน มีขวัญกาลังใจที่ดี
และมีวัฒนธณรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 204

ชื่องาน
การสรรหา บรรจุแต่งตั้งและการย้าย
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 4

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการสรรหา บรรจุแต่งตั้งและการย้าย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการสรรหา บรรจุแต่งตั้งและการย้ายให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจรรมตามแผนงาน
2) ดาเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย บรรลุผลสาเร็จและทันตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 100
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2552 ได้ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน …500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวชนก เต็มใจ และคณะ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมเสนอความจาเป็นเพื่อขอ
ความเห็นจาก หน่วยงานต้นสังกัด สรรหา
และบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
2. กิจกรรมดาเนินการเกี่ยวกับการโอน
ย้าย ของข้าราชการและครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. กิจกรรมดาเนินการเกี่ยวกับการจ้าง
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ
4. กิจกรรมบริการเอกสารและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง และการย้าย
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1 – 15 ต.ค. 62

-

16 – 20 ต.ค. 62

-

นางสาวชนก
เต็มใจ
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 62

-
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นางสาวชนก
เต็มใจ
และคณะ

นางสาวชนก
เต็มใจ
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จ านวนคณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน
7.2 จานวนภารกิจเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
โอนย้าย ทีบ่ รรลุผลสาเร็จและทันตามเวลาที่กาหนด
7.3 จ านวนกิ จ กรรมตามแผนงานด าเนิ น การบรรลุ
เป้าหมาย
7.4 ระดั บ การปฏิ บั ติ ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น การ
บริ ห ารงานทะเบี ย นและสถิ ติ ข้ า ราชการครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามมาตรฐานโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา พ.ศ.2552
7.5 ค่าร้อยละของมีส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีความพึ ง
พอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 90

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ
ประเมิน / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
แบบประเมิน /แบบ สัมภาษณ์
/แบบวิเคราะห์เอกสาร

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตรงตามสายงาน มีขวัญกาลังใจที่ดี และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ลงชื่อ ชนก เต็มใจ
(นางสาวชนก เต็มใจ)

ผู้เสนองาน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 4

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคลของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน
2) ดาเนินงานเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
บรรลุผลสาเร็จและทันตามเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100
3) ดาเนินงานจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ของข้าราชการครูและบุคคลากรครบทุกคน
4) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร ผงทอง และคณะ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
เตรียมเอกสาร
2.กิจกรรมจัดทาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากร
3. กิจกรรมปรับปรุงแก้ไขทาเนียบ
บุคลากร
4. กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้างและ
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1 – 15 ต.ค. 62

500

16 – 20 ต.ค. 62

-

นางสาวภคพร
ผงทอง
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ธ.ค. 61 และ มิ.ย. 62

-

มี.ค. 62 และ ก.ย. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

นางสาวภคพร
ผงทอง
และคณะ

นางสาวภคพร
ผงทอง
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
7.1 จ านวนคณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละบุ ค ลากร
วิเคราะห์เอกสาร/
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน
สัมภาษณ์/ แจงนับ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
7.2 ค่าร้อยละของการดาเนินงานเลื่อนขั้นเงินเดือน
วิเคราะห์เอกสาร/
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
สัมภาษณ์/ แจงนับ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
พนักงานราชการทีบ่ รรลุผลสาเร็จและทันตามเวลาที่
กาหนด
7.3 จานวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
วิเคราะห์เอกสาร/
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ
สัมภาษณ์/ แจงนับ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
7.4 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุ
วิเคราะห์เอกสาร/
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
เป้าหมาย
สัมภาษณ์/ แจงนับ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
7.5 ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ สอบถามความคิดเห็น/
แบบสอบถามความคิดเห็น/
ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก
สัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
7.6 ระดับการปฏิบัติของการประเมินผลการ
ประเมิน / สัมภาษณ์ /
แบบประเมิน /แบบ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์เอกสาร
สัมภาษณ์ /แบบวิเคราะห์
โรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกสาร
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.4 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหาร คณะครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาตรงตามสายงาน มีขวัญกาลังใจที่ดี และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานการลา วินัย การลงโทษและการออกจากราชการ
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
1.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการลา
2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับลงโทษทางวินัย
การร้องทุกข์และการออกจากราชการ
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวชนก เต็มใจ และคณะ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
เตรียมเอกสาร
2.กิจกรรมจัดทาเอกสารหลักฐานข้อมูล
การลาทุกประเภทของข้าราชการครู
พนักงานราชการ และบุคลากรทางการ
ศึกษา
3. กิจกรรมเสริมสร้างและป้องกันการผิด
วินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน
4. กิจกรรมดาเนินการสอบสวนวินัย
กรณีที่มีการกระทาผิดวินัย
5. กิจกรรมการจัดทาหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการ
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1 – 15 ต.ค. 62

-

น.ส.ชนก เต็ม
ใจและคณะ

16 – 20 ต.ค. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

น.ส.ชนก เต็ม
ใจและคณะ

น.ส.ชนก เต็ม
ใจและคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนคณะผู้ บ ริห าร คณะครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาทีป่ ฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการลา
7.2 7.2 จานวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับลงโทษทางวินัย
การการร้องทุกข์และการออกจากราชการ
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุเป้าหมาย

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ แบบสัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
7.4 ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผล
สอบถามความ
แบบสอบถามความคิดเห็น /
การดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก
คิดเห็น / สัมภาษณ์ /
แบบสัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร
7.5 ระดับคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน /แบบ สัมภาษณ์
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
/ วิเคราะห์เอกสาร
/แบบวิเคราะห์เอกสาร
และ จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริ หาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตรงตามสายงาน มีขวัญกาลังใจที่ดี และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานทะเบียนประวัติ วิทยฐานะ และการประเมินผลงาน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
1.2 เพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น
1.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ การจัดทาบัญชีรายชื่อ และการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ์ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน
2) มีทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบ 100 %
3) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนทีม่ ีคุณสมบัติ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับเปลี่ยน
ตาแหน่ง ได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม
อยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
4. ระยะเวลา
5. คณะผู้รับผิดชอบ

 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 3,500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
นางสาวภคพร ผงทอง และคณะ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
เตรียมเอกสาร
2.กิจกรรมจัดทาเอกสารหลักฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติ การจัดทาบัญชีรายชื่อ
และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสราภรณ์
3. กิจกรรมการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครู
4. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนตาแหน่งและ
เปลี่ยนระดับของลูกจ้างประจา
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1 – 15 ต.ค. 62

3,500

16 – 20 ต.ค. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ผู้ปฏิบัติ

น.ส.ภคพร
ผงทอง
และคณะ

น.ส.ภคพร
ผงทอง
และคณะ

น.ส.ภคพร
ผงทอง
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามแผนงาน

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสัมภาษณ์ /
แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสัมภาษณ์ /
แบบแจงนับ

7.2 ค่าร้อยละของทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
7.3 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่มี
วิเคราะห์เอกสาร/
คุณสมบัติ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับเปลี่ยน
สัมภาษณ์/ แจงนับ
ตาแหน่ง ได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
7.4 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินการบรรลุ
วิเคราะห์เอกสาร/ แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
เป้าหมาย
แบบแจงนับ
7.5 ระดับการปฏิบัติการจัดทาทะเบียนประวัติ
ประเมิน/สัมภาษณ์/
แบบประเมิน/แบบ
ข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาตาม วิเคราะห์เอกสาร
สัมภาษณ์/แบบ
มาตรฐานโรงเรียนมัธยม
วิเคราะห์เอกสาร
7.6 ค่าร้อยละมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผล
สอบถามความคิดเห็น/
แบบสอบถามความ
การดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด
สัมภาษณ์
คิดเห็น/แบบสัมภาษณ์
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตรงตามสายงาน มีขวัญกาลังใจที่ดี และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน

งานสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพและงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อกลุ่มงาน งานบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมความรัก สัมพันธภาพที่ดี และความสามัคคีภายในองค์กรให้สูงขึ้น
1.3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนได้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม อยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด
2) การบารุงขวัญและส่งเสริมกาลังใจตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม อยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับระดับมากถึงมากที่สุด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 3,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร ผงทอง และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
เตรียมเอกสาร
2.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
3. กิจกรรมจัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง
4. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้มีความดี
ปรากฏ ชัดแจ้ง
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
7. การประเมิน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1 – 15 ต.ค. 62

3,000

น.ส.ภคพร ผง
ทองและคณะ

16 – 20 ต.ค. 62

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
7.1 จ านวนคณ ะผู้ บ ริ ห าร คณ ะครู แ ละ วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน
แจงนับ
7.2 จ านวนคณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละ วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
แจงนับ
ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินการ
วิเคราะห์เอกสาร/ แจงนับ
บรรลุเป้าหมาย
7.4 ระดับการปฏิบัติของการพัฒนาบุคลากร ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม
เอกสาร
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

น.ส.ภคพร ผง
ทองและคณะ

น.ส.ภคพร ผง
ทองและคณะ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /
แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
7.5 ระดับการปฏิบั ติของการบ ารุงขวัญและ ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
ส่งเสริมกาลังใจตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร
7.6 ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง สอบถามความคิดเห็น/สัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบ
พอใจต่อผลการดาเนินงานระดับระดับ มากถึง
สัมภาษณ์
มากที่สุด
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตรงตามสายงาน มีขวัญกาลังใจที่ดี และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 219

ชื่องาน
งานประเมินผลการดาเนินการบริหารงานบุคคล
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) มีเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ครอบคลุมทุกภาระงาน
2) งานในสังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทุกงาน
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การดาเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 95
2) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 97
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 1000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวชนก เต็มใจ และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมศึกษาผลการดาเนินการที่ผ่าน
มาของกลุ่มบริหารวิชาการ
2. กิจกรรมจัดทาและพัฒนาเครื่องมือ
สาหรับการนิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล
3. กิจกรรมนิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการดาเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

5-6 ต.ค. 62
10-11 มี.ค. 62

-

น.ส.ชนก เต็ม
ใจและคณะ

ธ.ค. 62

-

ม.ค. – ก.พ. 63

-

มี.ค. 63 และ ก.ย. 63

-

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา

-

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา
25-30 เม.ย. 63 และ
25-30 ก.ย. 63

-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ที่มี
เครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงาน

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม
ความคิดเห็น

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถามความคิดเห็น

7.2 จานวนงานในสังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล ที่
ได้รับการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานทีด่ าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของการดาเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.5 ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานเป็นไป วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
ตามเกณฑ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของ
กลุ่มงานที่ทันสมัย สะท้อนภาพผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ลงชื่อ ชนก เต็มใจ
(นางสาวชนก เต็มใจ)

ผู้เสนองาน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานธุรการ
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 4

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่จะอานวยความสะดวกของการบริหารจัดการและดาเนินภารกิจของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร ให้การติดต่อประสานงานราชการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมการอานวยความสะดวก การสนับสนุนด้านงานธุรการและสารบรรณให้บุคลากรภายใน
โรงเรียนได้รับเพิ่มขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) งานสารบรรณได้รับหนังสือ และลงทะเบียนเพื่อเสนอต่อผู้บริหารตามกาหนดเวลาร้อยละ 100
2) มีบัญชีสืบค้นหนังสือราชการ/ลงทะเบียนภายใน 2 นาที ต่อ 1 ฉบับ
3) การเวียนจ่ายหนังสือทั้งภายในและภายนอก ทันเวลา ร้อยละ 100 จากจานวนหนังสือต่อวัน
4) มีการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน มีระบบสามารถค้นหาได้รวดเร็ว ภายใน 10 นาที
5) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การวางแผนงานธุรการตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด
2) การบริหารงานธุรการตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด
3) การบริหารงานสารบรรณตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 1,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
4. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2561)
และ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาววาลิตา วามะลุน และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขัน้ ดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
เตรียมเอกสาร
2.กิจกรรมรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ
3. กิจกรรมการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
และหนังสือราชการ
4. กิจกรรมการโต้ตอบหนังสือราชการ
5. กิจกรรมการเก็บรักษาและทาลาย
หนังสือราชการ
6. กิจกรรมการบริการเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ
3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1 – 15 ต.ค. 61

-

16 – 20 ต.ค. 61

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

10,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
มี.ค. 62 และ ก.ย. 62

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 ค่าร้อยละของจานวนหนังสือราชการที่งานสารบรรณ
ได้รับหนังสือ และลงทะเบียนเพื่อเสนอต่อผู้บริหารตาม
กาหนดเวลา
7.2 อั ต ราระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารบั ญ ชี สื บ ค้ น หนั งสื อ
ราชการ/ลงทะเบียน
7.4 ระยะเวลาการสืบค้นหนังสือราชการ
7.5 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย
7.6 ระดั บ การปฏิ บั ติ ข องการวางแผนงานธุ ร การตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
7.7 ระดั บ การปฏิ บั ติ ข องการบริ ห ารงานธุ ร การตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
7.8 ระดับการปฏิบัติ ของการบริหารงานสารบรรณตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
7.9 ค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับมากถึงมากที่สุด
7.3 ค่ า ร้ อ ยละของจ านวนหนั งสื อ ราชการที่ เวี ย นจ่ า ย
หนังสือทั้งภายในและภายนอก ทันเวลา

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เอ ก ส า ร / แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แจงนับ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เอ ก ส า ร /
สัมภาษณ์/สังเกต
วิ เ ค ร า ะ ห์ เอ ก ส า ร /
สัมภาษณ์/สังเกต
วิ เ ค ร า ะ ห์ เอ ก ส า ร /
สัมภาษณ์/แจงนับ
ป ร ะ เมิ น /วิ เค ร า ะ ห์
เอกสาร/สัมภาษณ์
ป ร ะ เมิ น /วิ เค ร า ะ ห์
เอกสาร/สัมภาษณ์
ป ร ะ เมิ น /วิ เค ร า ะ ห์
เอกสาร/สัมภาษณ์
สอบถามความคิ ด เห็ น /
สัมภาษณ์
วิ เ ค ร า ะ ห์ เอ ก ส า ร /
สัมภาษณ์/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ
แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถามความคิดเห็น /
แบบสัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 งานธุรการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
8.6 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ
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ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาววาลิตา วามะลุน)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อกลุ่มงาน งานบริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4
สนองกับนโยบาย สพม.28 ข้อที่ 4

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วยนักเรียนสร้า ง
ความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความ
เข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อ มูล และวิเคราะห์ ข้อ ค้น พบใหม่ๆ พร้อมทั้ งสามารถนาข้ อค้ น พบนั้ น ไปใช้ห รือ บู รณาการกั บ
ชีวิตประจาวันได้ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
และในปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้ เข้าร่วมโครงการสะเต็ม
ศึกษา และดาเนินการตามแนวทางที่โครงการสะเต็มศึกษากาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
แต่ในขณะเดียวกันกลับพบสภาพปัญหาว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้สะเต็มไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร สาเหตุของสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เกิดขึ้นจาก
1. ครูไม่สามารถบูรณาการสะเต็มศึกษาในทุกชั้นเรียน
2. ครูมีความไม่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3. แผนพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ไม่ชัดเจน
4. ครูขาดประสบการณ์/ ไม่เห็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
5. ครูทุกคนไม่ได้เรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษา
6. ครูแต่ละคนมีภาระงานสอน สอนแทน และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างมาก ทาให้
การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาด้วยตนเองไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
7. ครูบางส่วนมีความคิดว่าการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาไม่แตกต่างจากการจัดการเรียนรู้
แบบเดิมๆ
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แนวทางแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น มีดังนี้
ใช้รูปแบบการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นการศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่
ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ ทั้งยังเป็นการ
เปลี่ยนบรรยากาศอันซ้าซากจาเจของงานประจาที่ทาอยู่ไปสู่ การพบเห็นสิ่งใหม่ ซึ่งสร้างเสริมแนวคิ ดใหม่ เปิด
โลกทัศน์และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานได้อีกทางหนึ่ง
เป็นเครื่องมือสาคัญในการแก้ไขปัญหา
โดยการจัดศึกษาดูงานด้านสะเต็มศึกษาให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จากสถานศึกษาที่
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูเป็นผู้อานวยการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้
2.2 เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) ครูทุกคนเข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านสะเต็มศึกษา
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3
3.1 ด้านคุณภาพ
1) ครูนากิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ได้จากการศึกษาดูงานไปทดลองใช้ในชั้นเรียนครบทุกคน
2) ครูสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้ถูกต้องร้อยละ 100
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95
4. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 2,230 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ..…-…. บาท
5. ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560)
และ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร ผงทอง และคณะ
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7. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดศึกษาดูงานด้านสะเต็มศึกษา
2.กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การศึกษาดูงานด้านสะเต็มศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1 – 15 ต.ค. 61

2,230

16 – 20 ต.ค. 61

-

น.ส.มยุรี
มีแก้ว
และคณะ

เม.ย. 62
พ.ค. 62

-

น.ส.มยุรี
มีแก้ว
และคณะ

พ.ค. 62
มิ.ย. 62

-

3 ขั้นประเมินผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
8. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 จานวนคนเข้าร่วมศึกษาดูงาน

ผู้ปฏิบัติ

น.ส.มยุรี
มีแก้ว
และคณะ

วิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
8.2 พฤติกรรมครูนากิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ได้จาก สังเกตการสอน/สัมภาษณ์/ แบบสังเกตการสอน/แบบ
การศึกษาดูงานไปทดลองใช้ในชั้นเรียน
นิเทศการสอน
สัมภาษณ์/แบบนิเทศการสอน
8.3 ความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรม สังเกตการสอน/สัมภาษณ์/ แบบสังเกตการสอน/แบบ
สะเต็มศึกษาได้ถูกต้อง
นิเทศการสอน
สัมภาษณ์/แบบนิเทศการสอน
8.4 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์เอกสาร/ทดสอบ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น
แบบทดสอบ
8.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจั ดกิจกรรม ประเมิน / สัมภาษณ์
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์
ระดับมากถึงมากที่สุด
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9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.5 ครูได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างมีคุณภาพ
9.6 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางการเรียน
9.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นางสาวภคพร ผงทอง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติงาน
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1เพื่อให้การดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
1.2เพื่อให้การดาเนินงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีประสิทธิภาพ
1.3จัดให้บริการเอกสาร ข้อมูล แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปแก่คณะครู นักเรียนและชุมชน
ได้สะดวกรวดเร็ว ทันเวลา
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีพรรณนางานครบทุกงาน
2) การดาเนินการงานธุรการสาเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารประชาสัมพันธ์ด้าน
บริหารงานทั่วไปที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับดีเยี่ยม
4) กลุ่มงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สานักงานที่ทันสมัย และสะดวกเหมาะกับการใช้งาน คณะทางานพึง
พอใจในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 2,500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม2562– 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563– 30กันยายน2563(ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวชนก เต็มใจ และคณะ
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6. การดาเนินการ
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานเพื่อ
การดาเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. กิจกรรมจัดทาและเผยแพร่พรรณนางาน
3. กิจกรรมงานธุรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. กิจกรรมจัดทาและให้บริการแบบฟอร์มและ
เอกสารทางด้านการบริหารงานทั่วไป
ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาค
เรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

5-6 ต.ค. 2562
10-11 ต.ค. 2562

-

นางสาวสิริกาญจน์
ดวงสวัสดิ์ และ
คณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

2,500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 เม.ย. 2563 และ
25-30 ก.ย. 2563

-

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนพรรณนางานตามภาระงานของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.2 ร้อยละของการดาเนินการงานธุรการที่สาเร็จ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

การประเมิน (ต่อ)
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.5 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านบริหารงานทั่วไปที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน
7.6 ระดับคุณภาพของการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมี
ประสิทธิภาพ

สัมภาษณ์/ประเมิน

แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน

สัมภาษณ์/ประเมิน

แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน

7.7 ระดับคุณภาพความพึงพอใจของกลุ่มงานมีวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สานักงานที่ทันสมัย และสะดวก
เหมาะกับการใช้งาน คณะทางาน

สัมภาษณ์/ประเมินความพึง
พอใจ

แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวสิริกาญจน์ ดวงสวัสดิ์)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานกิจการนักเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1เพื่อให้การดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศของงานกิจการนักเรียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
1.2เพื่อให้การดาเนินงานสารบรรณของงานกิจการนักเรียนทั่วไปมีประสิทธิภาพ
1.3จัดให้บ ริการเอกสาร ข้อมูล แบบฟอร์มเกี่ยวกับการดาเนินการของงานกิจการนักเรียนแก่คณะครู
นักเรียนและชุมชน ได้สะดวกรวดเร็ว ทันเวลา
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) งานกิจการนักเรียนมีพรรณนางานครบทุกงาน
2) การดาเนินการงานธุรการสาเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านงาน
กิจการนักเรียนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับดีเยี่ยม
4) คณะทางานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สานักงานที่ทันสมัย และสะดวกเหมาะกับการใช้งาน คณะทางาน
พึงพอใจในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 1,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน - บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562– 30 เมษายน2563(ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ1 พฤษภาคม 2563–30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายเกรียง ลาดี และคณะ
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6. การดาเนินการ
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานเพื่อ
การดาเนินงานของงานกิจการนักเรียน
2. กิจกรรมจัดทาและเผยแพร่พรรณนางาน
3. กิจกรรมงานธุรการงานกิจการนักเรียน
4. กิจกรรมจัดทาและให้บริการแบบฟอร์มและ
เอกสารงานกิจการนักเรียน
ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาค
เรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

5-6 ต.ค. 2562
10-11 ต.ค. 2562

-

ผู้ปฏิบัติ

นายเกรียง ลาดี
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 เม.ย. 2563 และ
25-30 ก.ย. 2563

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1,000
-

-

เครื่องมือ

7.1 จานวนพรรณนางานตามภาระงานของงาน
กิจการนักเรียน

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.2 ร้อยละของการดาเนินการงานธุรการที่สาเร็จ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น
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ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก

ความคิดเห็น

7.5 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านบริหารงานทั่วไปที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน
7.6 ระดับคุณภาพของการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมี
ประสิทธิภาพ

สัมภาษณ์/ประเมิน

แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน

สัมภาษณ์/ประเมิน

แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน

7.7 ระดับคุณภาพความพึงพอใจของกลุ่มงานมีวัสดุ สัมภาษณ์/ประเมินความพึง แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สานักงานที่ทันสมัย และสะดวก
พอใจ
ความพึงพอใจ
เหมาะกับการใช้งาน คณะทางาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายเกรียง ลาดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชือ่ งาน งานกิจกรรมวันสาคัญและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสริมสร้างการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของคนไทย และบอกวันสาคัญประจาชาติไทยได้
1.2 เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตนของนักเรียนในวันสาคัญต่างๆได้ถูกต้อง และเหมาะสม
1.3 เพื่อเสริมสร้างชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ วันปิยมหาราช วันสาคัญ ทางศาสนา
1.4 เพื่อส่งเสริมความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
1.5 เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทย จากการใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาบูรณาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
2) ผู้ปกครองชุมชน จานวน 9 หมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ ร้อยละ 80
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95
2) นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยม 12 ประการ ร้อยละ 95
3) นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสาคัญประจา
ชาติไทยในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98
3. งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 4,000 บาท
งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562–30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
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5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวชนก เต็มใจ และคณะ
6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
2. กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/
ปีต่อไป

งบประมา
ณ(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

5-6 ต.ค. 2562
10-11 ต.ค. 2562

-

นายเกรียง
ลาดี
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

500
2,500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

1,000

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 มีนาคม 2563
และ 25-30 กันยายน 2563

-

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.2 จานวนหมู่บ้านที่ส่งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม สัมภาษณ์/แจงนับ
ในวันสาคัญต่างๆ

แบบสัมภาษณ์/แบบแจงนับ

7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์
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7.5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินค่านิยม 12 วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์
ประการ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์

7.6 ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวัน
สัมภาษณ์
สาคัญประจาชาติไทยในระดับดีขึ้นไป
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฏหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
8.2 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ชนก เต็มใจ
ผู้เสนองาน
(นางสาวชนก เต็มใจ)
ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกืดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 เพื่อนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1)คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
2)นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100
3)กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาคระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100
3) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
3. งบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 4,000 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน - บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563(ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563(ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวมยุรี มีแก้วและคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
5-6 ต.ค. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
10-11 ต.ค. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนและพัฒนา
มิ.ย. 2563
ความเข้มแข็งของงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
2. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
มิ.ย. 2563
3. การประชุมผู้ปกครอง
ธ.ค. 25623
4. งานสารสนเทศตามระบบการดูแลฯ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
5. งานสวัสดิการบริการจัดทาประกันชีวิต ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
หมู่ให้กับนักเรียน
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
25-30 มีนาคม 2563
ทราบ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ และ 25-30 กันยายน 2563
ปีต่อไป
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งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้ปฏิบัติ

นางสาวมยุรี
มีแก้ว
และคณะ

-

4,000
-

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
7.1 ร้อยละของจานวนคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
กิจกรรมตามแผนงาน
แจงนับ
7.2 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับการดูแล
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แจงนับ
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ตามเป้าหมาย
แจงนับ
7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ ประเมิน/สัมภาษณ์
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์
ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก
7.5 ร้อยละของครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
สัมภาษณ์
ด้วยความเสมอภาคระดับดีขึ้นไป
7.6 ระดับคุณภาพผลการประเมินระบบดูแล
วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ช่วยเหลือนักเรียน
ประเมิน
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5การดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.6สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและมีคุณภาพ
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวมยุรี มีแก้ว)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่
ลักษณะโครงการ ใหม่  ต่อเนื่อง

2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
1.3เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีภูมิรู้ภูมิธรรมมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดี
1.4 เพื่อเสริมสร้างนักเรียนมีค่านิยมที่ดี และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
2)กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95
2) นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยม 12 ประการ
ร้อยละ 95
3) นักเรียนมีคุณลักษณะของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 95
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน …….-….. บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม2562–30 เมษายน 2563(ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายเกรียง ลาดี และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
5-6 ต.ค. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
10-11 ต.ค. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
พ.ค. 2563
2. กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
พ.ค. 2563
มุทิตาจิตพระครูปัญญา วรกิจจาภรณ์
3. กิจกรรมไหว้ครู
มิ.ย. 2563
4. กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย คุณธรรม
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
จริยธรรม
5. กิจกรรมสอบธรรมก้าวหน้า
ก.ค.-พ.ย. 2563
6. กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
ส.ค.-ธ.ค. 2563
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/
25-30 มี.ค. 2563
ปีต่อไป
และ 25-30 ก.ย. 2563
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งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

-

นายเกรียง ลา
ดี
และคณะ

500
-

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย
7.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะของการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับดีขึ้นไป
7.5 ร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

ประเมิน/สัมภาษณ์

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นายเกรียง ลาดี)
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติ งาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรู้รักสามัคคีในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมการนิเทศ กากับ และดูแลพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.3 เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.4 เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไป
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
2) นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้รับการแก้ไขพฤติกรรมร้อยละ 100
3) ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนร้อยละ
95
4) ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ 95
5) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97
2) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน - บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562–30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายเกรียง ลาดี และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมกาหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. กิจกรรมแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนที่มี
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์โดยครูประจาชั้น/
ครูที่ปรึกษา และใช้หลักการเสริมแรง และการ
ลงโทษอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
3. กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไป
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
4. กิจกรรมส่งเสริม และกากับติดตาม
พฤติกรรมนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา/ครูประจา
ชั้น
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/
ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

5-6 ต.ค. 2562
10-11 ต.ค. 2562

-

นายเกรียง ลา
ดี
และคณะ

พ.ค. 2563

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 มี.ค. 2563
และ 25-30 ก.ย. 2563

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 ค่าร้อยละของนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยา
สรรค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ

7.2 ค่าร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ได้รับการแก้ไขพฤติกรรม

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ

7.3 ค่าร้อยละของครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วน วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ร่วมในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ แจงนับ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ
นักเรียน
7.4 ค่าร้อยละของผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมใน วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
การส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน แจงนับ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ
พึงประสงค์
7.5 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ

7.6 ค่าร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ประเมิน/สัมภาณษ์/สังเกต

แบบประเมิน/แบบสัมภาณษ์/
แบบสังเกต

7.7 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์/สังเกต

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายเกรียง ลาดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 251

ชื่องาน
งานส่งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน)
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. 1สนองกับกลยุทธ์ สพม. เขต 28 ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนได้รู้จัก มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ มีส่วนร่วม
กิจกรรมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
1.3 เพื่อให้นักเรียนได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น
1.4 เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นา และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
1.5 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทางานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความ
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95
2) นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยม 12 ประการ ร้อยละ 95
3) นักเรียนมีคุณลักษณะของการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95
4) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นใน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97
3. งบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรีย จานวน ……-……บาท
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1ตุลาคม2562–30เมษายน2563(ภาคเรียนที่ 2/2562) และ1 พฤษภาคม 2563– 30
กันยายน 2563(ภาคเรียนที่ 2/2563)
5. คณะผู้รับผดชอบ นายเกรียง ลาดี และคณะ
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6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชาธิปไตย เพื่อจัดทาแผนงานและ
รายละเอียด เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณ
2. สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ
3. กาหนดกิจกรรมและวิธีดาเนินการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์
3. กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อพิชิตการเรียนรู้
4. กิจกรรมสภาเพื่อนพ้องชวนพี่น้องเข้าวัด
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตย
กับชีวิตสู่เยาวชน
6. ตลาดนัดผลงานของสภานักเรียน
ขั้นสรุปผล
1. นิเทศติดตาม ประเมินผล
2. ประเมินผลการดาเนินงาน สรุป/เขียน
รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบตามลาดับเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค. 2562

-

ต.ค. 2562

-

ต.ค. 2562
ต.ค. 2562

-

1 -30 มิถุนายน 2563
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

500
-

มี.ค. 2563

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 มี.ค. 2563
และ 25-30 ก.ย. 2563

-
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ผู้รับผิดชอบ
นายเกรียง ลา
ดี
และคณะ

นายเกรียง ลา
ดีและคณะ

นายเกรียง ลา
ดี
และคณะ
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
7.2 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
7.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมินค่านิยม 12 ประการ
7.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
ของการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
7.6 ร้อยละนักเรียนทีม่ ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่นใน ระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นาผู้ตามตลอดจนสามารถรู้จักการทางานอย่างเป็นระบบหมู่และเป็นคณะ
รู้จักการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อการบริหารองค์กรนักเรียน
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นายเกรียง ลาดี)
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน งานยานพาหนะและจราจรในโรงเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ.ข้อที่2สนองกับกลยุทธ์สพม.เขต 28ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการให้บริการยานพาหนะแก่นักเรียนและบุคลากร
1.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนได้รับการบริการตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อมีงานราชการหรือความจาเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
ทุกครั้ง
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้รับการบริการได้รับอนุญาตเมื่อมีงาน
ราชการหรือความจาเป็นต้องใช้ยานพาหนะทุกครั้ง
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรีย จานวน ……-…บาท
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562– 30 เมษายน2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)และ1พฤษภาคม2563–30
กันยายน2563(ภาคเรียนที่ 2/2563)
5. คณะผู้รับผดชอบ นายปรีชา ภาคแก้ว และคณะ
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6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผน
ปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอน
การดาเนินงานต่อคณะทางานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมซ่อม/บารุง ยานพาหนะ
2. กิจกรรมให้บริการยานพาหนะ
3. กิจกรรมจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ด้านยานพาหนะของโรงเรียน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

5-6 ต.ค. 2562
10-11 มี.ค. 2562

-

นายปรีชา ภาค
แก้ว
และคณะ

-

นายปรีชา ภาค
แก้ว
และคณะ

-

นายปรีชา ภาค
แก้ว
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ

ขั้นสรุปผล
1. นิเทศติดตาม ประเมินผล
ตลอดภาคเรียน/
2. ประเมินผลการดาเนินงาน สรุป/ ปีงบประมาณ
เขียนรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
25-30 มี.ค. 2563
ตามลาดับเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงในภาค และ 25-30 ก.ย. 2563
เรียน/ปีต่อไป
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ผู้รับผิดชอบ
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนครั้งที่ให้บริการแก่นักเรียน
เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเวลามีงาน
ราชการหรือความจาเป็นต้องใช้
ยานพาหนะ
7.2 จานวนครั้งที่ให้บริการแก่คณะ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ
เวลามีงานราชการหรือความจาเป็นต้อง
ใช้ยานพาหนะ
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงาน
ดาเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึง
ดีมาก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ

ประเมิน/วิเคราะห์เอกสาร

แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์เอกสาร

ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 โรงเรียนมียานพาหนะในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยสาหรับให้บริการนักเรียน ครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน
8.6 ยานพาหนะภายในโรงเรียนได้รับการบารุงซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
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ลงชื่อ

ลงชื่อ

ปรีชา ภาคแก้ว
(นายปรีชา ภาคแก้ว)
ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้เสนองาน

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการติดสารเสพติด การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
1.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงมหันตภัยของยาเสพติด และรู้จักการป้องกัน
1.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อย่างเข้าสู่
วัยรุ่น
1.4 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กและเยาวชน และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการดารงชีวิต
1.5 เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนต่อไป
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2) คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
2) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95
3) ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทางศาสนา มีจิตสานึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุข ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ….-….. บาท
4. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562 )
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
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5. คณะผู้รับผิดชอบ นายเกรียง ลาดี และคณะ
6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา
2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3. กิจกรรมรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเอดส์
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

ต.ค. - พ.ย. 2562
ต.ค. - พ.ย. 2562

-

นายเกรียง ลา
ดี
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 มี.ค. 2563
และ 25-30 ก.ย. 2563

-

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 จานวนคณะครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร
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7.5 ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
อันพึงประสงค์
เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร
7.6 ร้อยละของผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทาง
ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
ศาสนา มีจิตสานึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้อง เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร
กับยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีขึ้นไป
7.7 ร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการดาเนิน ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
กิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป
เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียน ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8.6 นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ รู้จักป้องกันตนเอง ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
8.7 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
8.8 ชุมชน หน่วยงาน องค์กรได้ทราบความเคลื่อนไหว ความสาเร็จในด้านต่างๆ ของโรงเรียน
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายเกรียง ลาดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

หน้า 261

ชื่องาน งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และงานธนาคารความดี
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ. ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับนักเรียนให้สอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์
1.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบของประเพณีไทยและภายใต้ระเบียบวินัย
ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
1.4 เพื่อพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมเอกสารการทาความดีของนักเรียนให้มีคุณภาพ
1.5 เพื่อส่งเสริมการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
2) คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95
2) นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยม 12 ประการร้อยละ 95
3) การเก็บ รวบรวมเอกสารการท าความดี เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งพึ งพอใจใน
ระดับดีเยี่ยม
4) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 1,500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา1 ตุลาคม2562– 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายสุริยันต์ แก้วพวง และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. กิจกรรมธนาคารความดี
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 ร้อยละของจานวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทอง
พิทยาสรรค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 จานวนคณะครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1-5 ต.ค. 2562
6 - 14 ต.ค. 2562

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 เม.ย. 2563 และ
25-30 ก.ย. 2563

-

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

ผู้ปฏิบัติ

นายสุริยันต์
แก้วพวง
และคณะ

ตามเป้าหมาย

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

7.4 ร้อยละของจานวนของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.5 ร้ อ ยละของจ านวนนั ก เรี ย นที่ ผ่ านการประเมิ น ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

ค่านิยม 12 ประการ
7.6 ระดับคุณภาพความพึงพอใจต่อการเก็บ รวบรวม ประเมิน/สัมภาษณ์
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เอกสารการทาความดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.7 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี ประเมิน/สัมภาษณ์

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

ความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานประชาสัมพันธ์
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ พั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มู ล ข่ าวสาร กิ จกรรม เรื่ องราวต่ างๆ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุบั น ที่ มี
ประโยชน์ และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆให้มีประสิทธิผล
1.2 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร
หน่วยงาน ชุมชน รับทราบความความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง ความสาเร็จของโรงเรียน สามารถสร้าง
ภาพพจน์ ความเลื่อมใส และทรรศนะคติที่ดี เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ดาเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
2) คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562–30 เมษายน2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562และ1 พฤษภาคม 2563 – 30
กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวสุวิมล พันสาย และคณะ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. ดาเนินการขอจดโดเมนเนม .ac.th
2. จัดตารางเวลาในการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์และกาหนดเวลาการใช้ห้อง
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน จัดรายการ
เสียงตาม
3. จัดทาข่าวสั้นประจาวัน แจ้งหรือ
รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ
4. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
5. จัดทาโครงการอบรมนักเรียน
ประชาสัมพันธ์จานวน 4 ครัง้
6. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค. - พ.ย. 2562
ต.ค. - พ.ย. 2562

-

10 ม.ค. – 10 ก.พ. 2563
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ม.ค. - มี.ค. 2562

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 เม.ย. 2563 และ
25-30 ก.ย. 2563

-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ผู้ปฏิบัติ

และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.2 จานวนคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต
แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต

7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของจานวนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต
ฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากที่สุด
7.5 ระดับคุณภาพของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียน

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หน่วยงาน
ชุมชนรับทราบความความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง ความสาเร็จของโรงเรียน สามารถสร้าง
ภาพพจน์ ความเลื่อมใส และทรรศนะคติที่ดี เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวสุวิมล พันสาย)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานอนามัยโรงเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
1.2 เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านเวชภัณฑ์กับนักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วย
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2) คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ ระดับคุณภาพดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 97
2) นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 99
3) นักเรียนมีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ อยู่ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
4) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562–30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30
กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคา และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และวัสดุ
สาหรับการพยาบาลผู้ป่วย
2. รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล
3. ตรวจสุขภาพประจาปีบุคลากร
4. ตรวจสุขภาพนักเรียน
5. จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับสุขภาพและเกร็ด
น่ารู้
6.จัดทาบัตรบันทึกสุขภาพนักเรียน
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 จานวนคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1-5 ต.ค. 2562
6 - 14 ต.ค. 2562

-

น.ส. กองกานต์
แก้วแกมคา
และคณะ

ต.ค.2562 และ พ.ค. 2563

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ธ.ค.2562 และ ส.ค. 2563
ต.ค.2562 และ พ.ค. 2563
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 เม.ย. 2563 และ
25-30 ก.ย. 2563

-

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของจานวนนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต
สุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต
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7.5 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง
ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ใน
แบบสังเกต
ระดับดีขึ้นไป
7.6 ร้อยละของจานวนนักเรียนมีการป้องกันตนเอง ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
แบบสังเกต
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค ภัยอุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.7 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
ความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากที่สุด
แบบสังเกต
8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีดี
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคา)
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานโภชนาการ
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศงานโภชนาการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
1.2เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานโภชนาการมีประสิทธิภาพ
1.3เพื่อส่งเสริมการให้บริการเอกสาร ข้อมูล แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานโภชนาการแก่แม่ค้าโรงอาหาร คณะ
ครู นักเรียนและชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ100
2) คณะผู้จาหน่ายอาหารในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 97
3) นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 99
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน …-.... บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562–30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30
กันยายน 2563(ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคา และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดทาข้อมูลสารสนเทศงาน
โภชนาการ
2.กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้
ด้านโภชนาการ
3 ขั้นสรุปผล
1. กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
2. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
3. รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค. - พ.ย. 2562
ต.ค. - พ.ย. 2562

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 เม.ย. 2563 และ
25-30 ก.ย. 2563

-

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 จานวนคณะผู้จาหน่ายอาหารในโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกายสม่าเสมอ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
7.5 ร้อยละของนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
7.6 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก
8. ผลที่คาดว่าจะได้

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต
ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต

ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต
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ผู้ปฏิบัติ

น.ส. กองกานต์
แก้วแกมคา
และคณะ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต
แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต
แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต
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8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการงานโภชนาการทีมีประสิทธิภาพ
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานโภชนาการที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการงานโภชนาการที่เพียงพอและสะดวก รวดเร็ว
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีดี

ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคา)
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนางานโสตทัศนศึกษาให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.2 เพื่อสนับสนุนครู บุคลากรและนักเรียนให้ได้รับประโยชน์จากการใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 เพื่อสนับสนุนให้มีชุดระบบเครื่องมืออุปกรณ์โสตฯ ที่มีประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งาน
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1) การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ครบทุกตามการแจ้งความประสงค์
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562– 30เมษายน 2563(ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายเกรียง ลาดี และคณะ
3. งบประมาณ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
1-5 ต.ค. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
6 - 14 ต.ค. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุง
10 ม.ค. – 10 ก.พ. 2563
และพัฒนาระบบงานโสตฯ
2.กิจกรรมให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
3.กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ที่ชารุดให้อยู่ในสภาพการณ์ที่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
25-30 เม.ย. 2563 และ
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
25-30 ก.ย. 2563
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
7.1 จานวนการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ตามการ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แจ้งความประสงค์
7.2 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ตามเป้าหมาย
7.3 ร้อยละของจานวนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ
ฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากที่สุด
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งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

-

นายเกรียง ลา
ดี
และคณะ

500
-

-

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกตุ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 งานโสตทัศนศึกษามีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายเกรียง ลาดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 4สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 4 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่
ลักษณะโครงการ ใหม่  ต่อเนื่อง

5

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
1.3 เพื่อส่งเสริมให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน การ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) คณะกรรมการสถานศึกษามีเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3) คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ระดับคุณ ภาพดีขึ้นไป
ร้อยละ 95
4) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา1 ตุลาคม 2562– 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวสิริกาญจน์ ดวงสวัสดิ์ และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

-

นางสาวสิริ
กาญจน์ ดวง
สวัสดิ์
และคณะ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
1-5 ต.ค. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
6 - 14 ต.ค. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
ธ.ค. 2562 และ ก.พ.2563
สถานศึกษา
2. กิจกรรมอบรมความรู้บทบาทหน้าที่
ธ.ค. 2562 และ มิ.ย.2563
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
ตลาดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
คณะครู-คณะกรรมการสถานศึกษา
ในวันปีใหม่
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
25-30 มีนาคม 2563
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน และ 25-30 กันยายน 2563
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

500
-

-

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ

7.2 จานวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เข้าร่วมกิจกรรม

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ

7.3 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มี
เข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ

แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ

7.4 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ

แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ
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พื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
7.5 ร้อยละของจานวนคณะกรรมการสถานศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ

แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ

7.6 ร้อยละของจานวนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากที่สุด

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ

แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด มีการกากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้ง
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวสิริกาญจน์ ดวงสวัสดิ์)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานสหกรณ์โรงเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนการจาหน่ายสินค้าให้กับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรและนักเรียน ตลอดจน
บุคคลทั่วไปในรูปแบบสหกรณ์
1.2 เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของงานสหกรณ์โรงเรียนให้มีคุณภาพ
1.3 เพื่อส่งเสริมการบูรณาการระบบสหกรณ์กับวิถีชีวิตประจาวันให้เป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการ
ระบบสหกรณ์กับวิถีชีวิตประจาวันได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 95
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน …-….. บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคา และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
ต.ค. - พ.ย. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ต.ค. - พ.ย. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมจัดทาข้อมูลสารสนเทศงาน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
สหกรณ์
2. กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เรื่อง ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ระบบสหกรณ์
ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
25-30 มี.ค. 2563
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
และ 25-30 ก.ย. 2563
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
7.1 จานวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เข้า วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ร่วมกิจกรรม
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
ตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ ประเมิน/สอบถามความ
ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก
คิดเห็น
7.5 ร้อยละของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ประเมิน/สอบถามความ
และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
คิดเห็น
บูรณาการระบบสหกรณ์กับวิถีชีวิตประจาวันได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป
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งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

-

น.ส.กองกานต์
แก้วแกมคา
และคณะ

500
-

-

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
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8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคา)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อ นุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 6
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
1.2 เพื่อส่งเสริมการให้บริการชุมชนในด้านวิชาการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านอาคารสถานที่
1.3 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
1.4 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน
1.5 เพื่อส่งเสริมการร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในด้านการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1.6 เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกชุมชน
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3) ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครบทุก
ด้าน
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
3) สถานศึกษามีสื่อการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวมยุรี มีแก้วและคณะ
6. การดาเนินการ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1.กิจกรรมสารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน
2.กิจกรรมประสานงาน/ร่วมงานชุมชน
3.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงาน
ชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/
ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค. - พ.ย. 2562
ต.ค. - พ.ย. 2562

-

1 ต.ค.2562 –30 เม.ย. 2563
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
1 พ.ค.2563 – 30 ก.ย. 2563

500
-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 มี.ค. 2563
และ 25-30 ก.ย. 2563

-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ผู้ปฏิบัติ

นางสาวมยุรี
มีแก้ว
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนชุมชนในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วม
กิจกรรม
7.2 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
7.3 จานวนด้านในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
7.4 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
7.5 ระดับคุณภาพกระบวนการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพ
7.6 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษามีสื่อการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของงานชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได้

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ
ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกตุ
ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกตุ

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกตุ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ
แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ
แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ
แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นางสาวมยุรี มีแก้ว)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานนักการภารโรง
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที2่ สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้างประจาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริม พัฒนา ความรู้ ความสามารถของนักการภารโรงและลูกจ้างประจาให้สูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) นักการภารโรงและลูกจ้างประจาโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จานวน 4 คนเข้าร่วมกิจกรรม
2) มีระบบข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศนักการภารโรงและลูกจ้างประจาครบทุกด้าน (ข้อมูลพื้นฐาน
รายบุคคล ภาระงาน การพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ ผลการปฏิบัติงาน)
2.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2) ระบบการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้างประจาอยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3) สถานศึกษาระบบสารสนเทศนักการภารโรงและลูกจ้างประจาที่ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสะดวก
ต่อการใช้งานระดับคุณภาพดีเยี่ยม
4) นักการภารโรงและลูกจ้างประจามีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยมทุกคน
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ……-….. บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562– 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายสุริยันต์ แก้วพวง และคณะ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
1-5 ต.ค. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
14 ต.ค. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดเก็บและให้บริการสืบค้น
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศนักการภารโรงและ
ลูกจ้างประจา
2. การมอบหมายการปฏิบัติงานและ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
บันทึกการทางานของนักการภารโรงและ
ลูกจ้างประจา
3. การควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของ ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
นักการภารโรงและลูกจ้างประจา
4. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ความรู้
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ความสามารถของนักการภารโรงและ
ลูกจ้างประจา
5. การจัดซื้อจัดหาและบารุงรักษาวัสดุ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของนักการภาร
โรงและลูกจ้างประจา
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
25-30 มี.ค. 2563 และ
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
25-30 ก.ย. 2563
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

-

นายสุริยันต์
แก้วพวง
และคณะ

500

นายสุริยันต์
แก้วพวง
และคณะ

-

-

-

-
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนนักการภารโรงและลูกจ้างประจาโรงเรียน
ศิลาทองพิทยาสรรค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 จานวนด้านของข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ
นักการภารโรงและลูกจ้างประจา
7.3 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
7.4 ระดับคุณภาพของระบบการนิเทศ กากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการภาร
โรงและลูกจ้างประจา
7.5 ระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศนักการภาร
โรงและลูกจ้างประจาที่ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
และสะดวกต่อการใช้งาน
7.6 จานวนนักการภารโรงและลูกจ้างประจาที่มีผล
การปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
วิเคราะห์เอกสาร/สารวจ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ระบบสารสนเทศ
สารวจ
สัมภาษณ์/สอบถามความ
แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
คิดเห็น
ความคิดเห็น
ประเมิน/สอบถามความ
แบบประเมิน/แบบสอบถาม
คิดเห็น
ความคิดเห็น
ประเมิน/สอบถามความ
คิดเห็น

แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น/สังเกตุ

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น/แบบสังเกตุ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีบรรยากาศและบริบทบริเวณภายในโรงเรียน เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนและผู้สนใจ
ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน 
 อนุมัติ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน งานอาคารสถานที่และบริเวณ
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียน อาคารเรียน และสถานที่ภายในโรงเรียน ให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบ
1.2 เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพที่มั่นคง ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.3 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามีบรรยากาศและบริบทบริเวณภายในโรงเรียน เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของอาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้และสถานที่ภายในโรงเรียนได้รับการบารุง
ดูแล รักษาหรือซ่อมแซม
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3) หน่วยงานหรือชุมชนที่แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการอาคารสถานที่ได้รับการบริการทุกครั้ง
4) จานวนกิจกรรมตามแผนงานทุกกิจกรรมดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การดูแลรักษาอาคารสถานที่ อาคารเรียน สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ใน
สภาพที่มั่นคง ปลอดภัยและใช้งานได้ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
2) การใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเกิดความคุ้มค่า และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 20,422 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ……-....... บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562– 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายสุริยันต์ แก้วพวง และคณะ
6. การดาเนินการ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน อาคารเรียน
และสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด
สวยงามและเป็นระเบียบ
2. กาหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่
และบริเวณโรงเรียน
3. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน อาคาร
เรียน และอาคารประกอบให้สวยงาม
สะอาด ร่มรื่น
4. จัดหาอุปกรณ์ ดูแลรักษา อาคาร
สถานที่ สาธารณูปโภค ให้ปลอดภัยและ
ใช้งานได้
5. การประสานงานกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ในการขอใช้สถานที่
อาคาร ครุภัณฑ์
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1-5 ต.ค. 2562
14 – 20 ต.ค.2562

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

20,422

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 มี.ค. 2563 และ
25-30 ก.ย. 2563

-

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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นายสุริยันต์
แก้วพวง
และคณะ
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7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 ร้อยละของอาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่ง
เรี ย นรู้ แ ละสถานที่ ภ ายในโรงเรี ย นได้ รั บ การบ ารุ ง
ดูแล รักษาหรือซ่อมแซม
7.2 จานวนของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
และนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
7.3 จานวนการให้บริการต่อหน่วยงานหรือชุมชนที่
แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการอาคารสถานที่
7.4 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
7.5 ระดับคุณภาพของการดูแลรักษาอาคารสถานที่
อาคารเรียน สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนอยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยและใช้งานได้
7.6 ระดับคุณภาพของการใช้อาคารสถานที่
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเกิด
ความคุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบสารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
วิเคราะห์เอกสาร/สารวจ
ระบบสารสนเทศ
สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น
ประเมิน/สอบถามความ
คิดเห็น
ประเมิน/สอบถามความ
คิดเห็น

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สารวจ
แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น/สังเกตุ

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น/แบบสังเกตุ

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีบรรยากาศและบริบทบริเวณภายในโรงเรียน เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนและผู้สนใจ
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ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)

ลงชื่อ

 อนุมัติ
ผู้เห็นชอบงาน 

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

 ไม่อนุมัติ
ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน งานบริการสาธารณะ
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานบริการสาธารณะให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
1.2 เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนการช่วยเหลือชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อสนับสนุนการประสานงานกับนักการภารโรง ลูกจ้ างประจา และงานอาคารสถานที่ในการบริการ
สาธารณะ ให้เกิดประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) มีจุดให้บริการสาธารณะของโรงเรียน 1 จุด
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) กระบวนการสร้างงานบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
2) สถานศึกษามีสื่อการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานบริการสาธารณะเป็นระบบอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
3) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ..-.. บาท
4. ระยะเวลา1 ตุลาคม 2562 – 30เมษายน2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายสุริยันต์ แก้วพวง และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมพัฒนาจุดให้บริการงาน
สาธารณะของโรงเรียน
2.กิจกรรมประสานงาน/ร่วมงานชุมชน
3.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงาน
บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบ
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1-5 ต.ค. 2562
14 – 20 ต.ค. 2562

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

500

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
25-30 มี.ค. 2563 และ
25-30 ก.ย. 2563

-

ผู้ปฏิบัติ

นายสุริยันต์
แก้วพวง
และคณะ

7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนจุดให้บริการสาธารณะของโรงเรียน
7.2 ระดับคุณภาพกระบวนการสร้างงานบริการ
สาธารณะมีประสิทธิภาพ
7.3 ระดับคุณภาพของสื่อการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ของงานบริการสาธารณะเป็นระบบ
7.4 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
7.5 จานวนกิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

วิธีการประเมิน
แจงนับ / สารวจ
ประเมิน / สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร
ประเมิน / สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร
สัมภาษณ์ / สอบถาม
ความคิดเห็น
วิเคราะห์เอกสาร/
แจงนับ/สังเกตุ
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เครื่องมือ
แบบแจงนับ / แบบสารวจ
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร
แบบสัมภาษณ์ / แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจง
นับ/แบบสังเกตุ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน งานวงดนตรี วงดนตรีลูกทุ่ง และวงดนตรีโปงลาง
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท ากิ จ กรรมวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง และศิ ล ปะการแสดงของโรงเรี ย นในด้ า นต่ า งๆให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.2 เพื่อสร้างความตระหนั กถึงความส าคัญ ของการอนุรักษ์ เห็ นคุณค่า และความสาคัญของงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแก่นักเรียนให้สูงขึ้น
1.3 เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ ของนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) นักเรียนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม
2) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 95
2) นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 95
3) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. งบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ....-.... บาท
4. ระยะเวลาดาเนินการ1ตุลาคม 2562–30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2562) และ1พฤษภาคม2563–30
กันยายน2563(ภาคเรียนที่ 2/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นายเดชากุล ใจหาญ และคณะ
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6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

ที่
1 ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมปรึกษาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
3. กาหนดกิจกรรมและวิธีดาเนินการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ซ่อมบารุง
เครื่องดนตรี ที่ชารุด
2. กิจกรรมเผยแพร่การแสดงของวงดนตรีใน
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

1-5 ต.ค. 2562
6 – 15 ต.ค. 2562

-

16-20 ต.ค. 2562
21 – 25 ต.ค. 2562

-

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นายเดชากุล
ใจหาญและ
คณะ

500
-

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ
25-30 มี.ค. 2563 และ
25-30 ก.ย. 2563

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ

7.2 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่
วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ
ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
7.3 ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
ประเมิน / สัมภาษณ์ /สังเกตุ
อย่างเหมาะสม ระดับดีขึ้นไป
7.4 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับ
สอบถามความคิดเห็น/สัมภาษณ์
มากขึ้นไป
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เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบแจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบแจงนับ
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ /
แบบสังเกตุ
แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบ
สัมภาษณ์
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์

ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
(นายเดชากุล ใจหาญ)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบงาน
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน
งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2) คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
2) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95
3) นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการทากิจกรรม ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 90
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
3. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ….-….. บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน2563(ภาคเรียนที่ 2/2563)
และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวสุวิมล พันสาย และคณะ
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6. การดาเนินการ
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
ต.ค. - พ.ย. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ต.ค. - พ.ย. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมแสดงความสามารถทางด้าน ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ดนตรี กีฬา และอื่น
2. กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(TO BE
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
NUMBER ONE FRIEND CONER)
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
25-30 มี.ค. 2563
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
และ 25-30 ก.ย. 2563
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
7.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 จานวนคณะครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศระดับดีขึ้นไป
7.5 ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

-

นางสาวสุวิมล
พันสาย
และคณะ

500
-

-

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
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อันพึงประสงค์
7.6 ร้อยละของนักเรียนกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการทา
กิจกรรม ระดับดีขึ้นไป
7.7 ร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป

เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร
ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร
ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
เอกสาร
แบบวิเคราะห์เอกสาร

8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 นักเรียน ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8.6 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการมีระบบดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
8.7 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ลงชื่อ

ผู้เสนองาน
( นางสาวสุวิมล พันสาย )

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่องาน งานประเมินผลการดาเนินการบริหารงานทั่วไป
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่
2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ 5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมการประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการดาเนินงานบริหารทั่วไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพ
1.2 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านบริหารทั่วไป
และบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2. เป้าหมาย
2.1 ด้านปริมาณ
1) มีเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ครอบคลุมทุกภาระงาน
2) งานในสังกัดกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้รับการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ทุกงาน
3) กิจกรรมตามแผนงานดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม
2.2 ด้านคุณภาพ
1) การดาเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการที่หลากหลายร้อยละ 95
2) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 85
3) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 2,000บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน……-…..บาท
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) และ 1 พฤษภาคม 2563 – 30
กันยายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
5. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวสิริกาญจน์ ดวงสวัสดิ์ และคณะ
6. การดาเนินการ
3. งบประมาณ
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ที่

กิจกรรม

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
2. จัดทาเอกสารประเมินผลการ
ดาเนินงาน
3 ขั้นสรุปผล
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป
7. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

1-5 ต.ค. 2562
14 ต.ค. 2562

-

น.ส.สิริกาญจน์
ดวงสวัสดิ์
และคณะ

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา

2,000

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา

-

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา
25-30 เม.ย. 2563
25-30 ก.ย. 2563

-

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

7.1 จานวนภาระงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป ที่มี
เครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงาน

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม
ความคิดเห็น

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถามความคิดเห็น

7.2 จานวนงานในสังกัดกลุ่มบริหารงานทั่วไป ที่
ได้รับการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน
7.3 จานวนกิจกรรมตามแผนงานที่ดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย
7.4 ร้อยละของการดาเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน

7.5 ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานเป็นไป วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
ตามเกณฑ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน

7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานระดับดีถึงดีมาก

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์
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8. ผลที่คาดว่าจะได้
8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของ
กลุ่มงานที่ทันสมัย สะท้อนภาพผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ
ผู้เสนองาน
( นางสาวสิริกาญจน์ ดวงสวัสดิ์ )

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบงาน
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติงาน

(นายอุทัย
สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ โครงการธนาคารขยะโรงเรียน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง

1

1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบั นสภาพแวดล้อมของโลกเสื่อมโทรมลงมาก เนื่องจากมนุษย์เราขาดความรับผิดชอบและมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นจนไม่คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา สาหรับประเทศไทยขยะเป็นปัญหาสาคัญ
ประการหนึ่งของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในประเทศไทย แม้รัฐบาลจะมี
พื้นที่ที่จัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้ง
ทางด้ านทั ศ นวิ สั ย กลิ่ น ความสะอาด ฯลฯ เกิ ด เป็ น ปั ญ หาขยะ ถึ งแม้ ว่ าในปี ห นึ่ งๆ ประเทศจะต้ อ งเสี ย
งบประมาณเป็นจานวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
เนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาด
จิตสานึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนาขยะกลับมาใช้ใหม่
เพราะพอได้ยินคาว่า “ ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เล็งเห็นความสาคัญ ของการนาขยะมาคัดแยกอย่างถูกวิธีเพื่อนากลับมา
หมุ น เวีย นเข้ ากระบวนการผลิ ต กลั บ มาใช้ ใหม่ ได้ อี ก ครั้ง อั น จะน าไปสู่ ก ารประหยั ด ทรัพ ยากรและเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้เป็นจานวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะจานวนลงได้มาก ส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อ
นักเรียน และต่อชุมชนต่อไป
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จึง ได้จัด ทาโครงการ“โครงการธนาคารขยะโรงเรียน” ขึ้นมาเพื่อ ให้
นัก เรีย นมีส่ว นร่ว มในการรัก ษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนเกิดตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการกาจัดขยะ การรีไซเคิลขยะ และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีสูงขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอย่างถูกวิธีสูงขึ้น
2.4 เพื่อส่งเสริมนักเรียนสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพิ่มมากขึ้น
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3. เป้าหมาย

4.
5.
6.
7.

3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3) มีจุดรับซื้อขยะภายในโรงเรียน 1 จุด
4) มีจุดคัดแยกขยะอันตรายภายในโรงเรียน 1 จุด
5) มีนักเรียนแกนนาจานวน 15 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีต่ ระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระดับดีขึ้นไป
2) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีความสะอาด ปลอดภัย
และมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ...-.... บาท
ระยะเวลา1 ตุลาคม 2562 – 30เมษายน2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
คณะผู้รับผิดชอบ นายปรีชา ภาคแก้วและคณะ
การดาเนินการ

ที่ กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมครูที่สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่
1-6 และวางแผนการทางานทางาน
2. เสนอขออนุมัติดาเนินการ
3. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
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ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ
(บาท)

20 ต.ค. 2562

-

21 ต.ค. 2562
22-25 ต.ค. 2562

-

นายปรีชา
ภาคแก้ว
และคณะ
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7. การดาเนินการ(ต่อ)
ที่ กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมการจัดซื้อขยะ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
20-25 ม.ค. 2562
3. กิจกรรมสร้างจุดคัดแยกขยะในโรงเรียน
10 - 20 พ.ย. 2562
4. กิจกรรมตาวิเศษ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
มี.ค.2563 และ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ก.ย. 2563
ต่อไป

งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ
(บาท)
500
-

นายปรีชา
ภาคแก้ว
และคณะ

-

8. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
8.1 จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

วิธีการประเมิน
วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์

8.2 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เข้า วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
8.3 จานวนจุดรับซื้อขยะภายในโรงเรียน
สารวจ/แจงนับ
8.4 จานวนจุดคัดแยกขยะอันตรายภายในโรงเรียน
8.5 จานวนนักเรียนแกนนา
8.6 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ต ระหนั ก รู้ คุ ณ ค่ า ร่ ว ม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระดับดีขึ้นไป
8.7 ระดั บ คุ ณ ภาพของห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
อาคารเรีย นมั่ น คง และแหล่ งเรี ย นรู้ ในโรงเรียน มี
ความสะอาด ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น
8.8 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์
แบบสารวจ/แบบแจงนับ

สารวจ/แจงนับ
สัมภาษณ์ / แจงนับ
ประเมิน / สัมภาษณ์

แบบสารวจ/แบบแจงนับ
แบบสัมภาษณ์ / แบบแจงนับ
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์

ประเมิน /สารวจ

แบบประเมิน / แบบสารวจ

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์
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9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.5 นักเรียนรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

ปรีชา ภาคแก้ว ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ
(นายปรีชา ภาคแก้ว)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอุทัย
สภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่3
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28ข้อที่
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ต่อเนื่อง

2

1. หลักการและเหตุผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตที่พ ระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนแนวคิดพึ่งตนเอง
เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ และมีความสุข โดยใช้หลักพอประมาณ คานึงถึงความมีเหตุผล การสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ในตั ว ตระหนั ก ถึ งการพั ฒ นาที่ ส มดุ ล เพื่ อ ความเจริญ ก้ าวหน้ าที่ มั่ น คงและยั่ งยื น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นหลักในการพัฒนาคนให้ดี มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณธรรมกากับความรู้เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินชีวิต
ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการบรรลุ
ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม ดังนั้นในปี งบประมาณ 2561 ทางโรงเรียนจึงจัดให้ มี “โครงการปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยง” ขึ้น เพื่ อให้ เกิดความต่อเนื่องในการเสริมสร้างศักยภาพการขับ เคลื่อนหลักปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา และปลู กฝังคุณ ธรรม จริยธรรมตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียน โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตในวัยเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2.2 เพื่อประกวดสื่อเสริมประสบการณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และนักเรียนมีคุณลักษณะของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
2) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ...-.... บาท
5. ระยะเวลา 1 ตุลาคม2562– 30 เมษายน 2563(ภาคเรียนที่ 2/2563)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวมยุรี มีแก้วและคณะ
4. งบประมาณ

7. การดาเนินการ
ที่ กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
20 ต.ค. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
22-25 ต.ค. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้
20-25 ม.ค. 2563
2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
มี.ค.2563 และ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ก.ย. 2563
ต่อไป

งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ
(บาท)
-

น.ส.มยุรี
มีแก้ว
และคณะ

500
-

8. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
8.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์
8.2 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เข้า วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
สัมภาษณ์
8.3 จานวนกิจกรรมตามโครงการที่บรรลุตาม
วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
เป้าหมายที่กาหนด
สารวจ
สัมภาษณ์/แบบสารวจ
8.4 ร้อยละของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ประเมิน / สัมภาษณ์
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และนั กเรีย นมี คุณ ลั กษณะของการประยุ กต์ใช้ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีขึ้นไป
8.5 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี สอบถามความคิดเห็น/
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
สัมภาษณ์

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.5 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร แลแนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีรอบด้านตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวมยุรี มีแก้ว)
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ต่อเนื่อง

2

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้
เป็ นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึ กษาทุก คนในสถานศึ กษา ซึ่งมี ครู อาจารย์เป็ นหลั กส าคัญ ในการด าเนิ นการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตของ
นักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้
เป็ น คนเก่ ง คนดี มี ค วามสุ ข นอกจากด าเนิ น การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
ที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหา
สังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
จากปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ได้ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้า” ซึ่ง 4 ประสาน
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ 2 ค้า
เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขื้น ประสบความสาเร็จ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 จึงจัดทา
โครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณนี้ได้กาหนดให้มี
บุคลากรสาคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ตารวจ พระสงฆ์ ซึ่งอยู่
ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จาหน่าย
และผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่ มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการ
ต่อสู้กับ ปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่
เข้มแข็งและยั่งยืน จึงให้ มีการดาเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา
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มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมี
ระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดาเนินงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2.3 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆในการนาไปพัฒนาและสร้างระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3) ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา ในพื้นที่บริการทุกชุมชนให้การสนับสนุนส่งเสริ มการดาเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
2) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95
3) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ...-.... บาท
5. ระยะเวลา1ตุลาคม2562 – 30 เมษายน2563(ภาคเรียนที่ 2/2563)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นายเกรียง ลาดีและคณะ
4. งบประมาณ
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7. การดาเนินการ
ที่ กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
20 ต.ค. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
22-25 ต.ค. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
มี.ค.2563 และ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ก.ย. 2563
ต่อไป

-

ผู้ปฏิบัติ

นายนพดล
ภูพานทอง
และคณะ

500
-

8. การประเมิน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
8.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

วิธีการประเมิน

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์
8.2 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เข้า วิเคราะห์เอกสาร/
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
สัมภาษณ์
8.3 จานวนชุมชนในเขตพื้นที่บริการที่มีตัวแทนผู้นา วิเคราะห์เอกสาร/
ชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา ให้การสนับสนุน สัมภาษณ์/สารวจ
ส่งเสริมการดาเนินงาน โครงการสถานศึ ก ษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
8.4 จ านวนกิ จ กรรมตามโครงการที่ บ รรลุ ต าม วิเคราะห์เอกสาร/
เป้าหมาย
สัมภาษณ์/สารวจ
8.5 ร้อยละของนักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ
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เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสารวจ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสารวจ
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
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เสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
แบบสังเกตุ
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
8 .6 ร้ อ ย ล ะ ข อ งนั ก เรี ย น ที่ ผ่ าน ก ารป ระ เมิ น ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบสังเกตุ
8.7 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี สอบถามความคิดเห็น/
แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบ
ความพึงพอในระดับมากขึ้นไป
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.5 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดและอบายมุขและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
9.6 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ
(นางสาวมยุรี มีแก้ว)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่
2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้านอย่างบูรณา
การ คือ ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิ จะ
พัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทัน
โลก และชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและดาเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมทาให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดสันติภาพในสังคม การศึกษาแนว
วิถีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและ
พื้นฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ในปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา
จากปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับการประเมินโรงเรียนวิ ถีพุทธ
ชั้ น น า และได้ รั บ รางวั ล โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธชั้ น น ารุ่ น ที่ 7 เนื่ อ งจากโรงเรี ย นได้ น าหลั ก ธรรมส าคั ญ ใน
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน เริ่มจากให้นักเรียนนาหลักธรรม มาบูรณา
การในชีวิตประจาวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญา
และวัฒนธรรมเมตตา
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จึงได้จัดทาโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น
นาขึ้น เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธในวิถีชีวิต อันจะนานักเรียนสู่การพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข พร้อมทั้งเสริมสร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างบูรณาการหลักไตรสิกขาสู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น
2.2 เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพิ่มสูงขึ้น
2.4 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมแก่เยาวชน
ได้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน
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2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3) ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา ในพื้นที่บริการทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
4) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีทางศีลธรรม ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100
2) คณะผู้บริหารและคณะครูนาหลักไตรสิกขาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และนาหลักธรรมไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 100
3) นักเรียนนาหลักไตรสิกขามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการเรียนรู้และนาไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97
4. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน
- บาท
5. ระยะเวลา1 ตุลาคม2561– 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ และคณะ
7. การดาเนินการ
ที่ กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมสมาธิตอนบ่าย
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจาสัปดาห์
3. กิจกรรมน้องไหว้พี่-พี่รับไหว้น้อง
4. กิจกรรมธนาคารความดี
5. กิจกรรมงานกฐินสามัคคี(วัดป่าหนองไคร้)
6. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้
7. กิจกรรมประกวดสวดมนต์ทานองสรภัณญะ
8. กิจกรรมครอบครัวธรรมะ

ระยะเวลาดาเนินการ

20 ต.ค. 2562
22-25 ต.ค. 62

งบประมาณ
(บาท)
-

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ต.ค.2562
พ.ค.2563

500
-

พ.ค. 2563 – มิ.ย.2563
พ.ค. 2563– มิ.ย.2563

-
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รัตน์ และ
คณะ
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7. การดาเนินการ(ต่อ)
ที่ กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
มี.ค.2563 และ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ก.ย. 2563
ต่อไป

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้ปฏิบัติ

นางสาว
กฤษณา ชู
รัตน์ และ
คณะ

8. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการ
เครื่องมือ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
8.2 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เข้าร่วม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
กิจกรรมตามโครงการ
แจงนับ
8.3 จานวนชุมชนในพื้นที่บริการที่มีตัวแทนผู้นาชุมชน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา มีส่วนร่วมในการดาเนิน
แจงนับ
โครงการ
8.4 จานวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
กาหนด
แจงนับ
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8. การประเมิน(ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการ
เครื่องมือ
8.5 ร้อยละของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของ ประเมิน / สัมภาษณ์/
แบบประเมิน / แบบ
โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีทางศีลธรรม ระดับดีขึ้นไป
สังเกต
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต
8.6 ร้อยละของคณะผู้บริหารและคณะครูนาหลัก
ประเมิน / สัมภาษณ์/
แบบประเมิน / แบบ
ไตรสิกขาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและการ สังเกต
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต
พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และนาหลักธรรมไปปรับ
ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ระดับดีขึ้นไป
8.7 ร้อยละของนักเรียนนาหลักไตรสิกขามาใช้ให้เกิด
ประเมิน / สัมภาษณ์/
แบบประเมิน / แบบ
ประโยชน์ในกระบวนการเรียนรู้และนาไปปรับใช้ในชีวิตได้ สังเกต
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต
อย่างเหมาะสม ระดับดีขึ้นไป
8.4 จานวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
กาหนด
แจงนับ
9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.5 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีรอบด้านตามหลักไตรสิกขา

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ
(นางสาวกฤษณา ชูรัตน์)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอุทัย
สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง

1

1. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนนับได้ว่ามีความสาคัญ และมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่บุคคล
หนึ่งๆมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั้นจะสามารถส่งผลให้บุคคลนั้นๆประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุข
และประสบความสาเร็จ ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายด้านด้วยกันทั้งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และสวยงาม
การให้ ค วามรู้ ที่ ถู กต้ อ งในเรื่ องสุ ข ภาพ การรับ ประทานอาหารที่ ดี มี ป ระโยชน์ การออกก าลั งกายอ ย่ าง
สม่าเสมอ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมานั้น กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ประกอบด้วย กิจกรรมเด็กไทยทาได้ อาหารปลอดภัย ห้องส้วมถูกสุขลักษณะ เด็กไทยฟันดี ซึ่งเป็นงานในส่วนที่
กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้รับผิดชอบดาเนินการ พบว่าประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ทุก
กิจกรรม
ในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ยังมีนโยบายให้การบริการทางด้านสาธารณสุข แก่
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ ตามสติปัญญาและ
ความสามารถของตน พร้อมที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปในภายหน้า ดังนั้นงานอนามัย
โรงเรียน จึงจัด “โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาการจัดบริการทางด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและจาเป็นสาหรับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาการให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยาสามัญประจาบ้านตามอาการแก่ นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขาภิบาลสะอาดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและน่าอยู่ น่าใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3) ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่บริการทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
4) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100
2) นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 97
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการดาเนินการ
โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
4. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว
จานวน 500 บาท
 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ...-..... บาท
5. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคาและคณะ
7. การดาเนินการ
ที่ กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
20 ต.ค. 2562
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
22-25 ต.ค. 2562
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
2. กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะ
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
โภชนาการ
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
มี.ค.2563 และ
ต่อไป
ก.ย. 2563
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(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

-

น.ส.กองกานต์
แก้วแกมคา
และคณะ

500

-
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8. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการ
เครื่องมือ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
8.2 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เข้าร่วม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
กิจกรรมตามโครงการ
แจงนับ
8.3 จานวนชุมชนในพื้นที่บริการที่มีตัวแทนผู้นาชุมชน
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการ
แจงนับ
ดาเนินโครงการ
8.4 จานวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
กาหนด
แจงนับ
8.5 ร้อยละของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของ ประเมิน / สัมภาษณ์/
แบบประเมิน / แบบ
โรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี ระดับดีขึ้นไป
สังเกต
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต
8.6 ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ระดับดีขึ้นไป
ประเมิน / สัมภาษณ์/
แบบประเมิน / แบบ
สังเกต
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต
8.7 ระดับความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ประเมิน / สัมภาษณ์/
แบบประเมิน / แบบ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการดาเนินการ โครงการ
สังเกต
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต
9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.5 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคา)
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอุทัย สภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ชื่อโครงการ โครงการสภาเพื่อนพ้องชวนพี่น้องเข้าวัด
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ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง

2

1. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมปัจจุบัน พบว่าเยาวชนขาดคุณธรรม- จริยธรรม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
และสภาพแวดล้อมทั่วไป สังเกตได้จากเหตุการณ์รุนแรงที่มักเกิดขึ้นทุกที่ ปัญหาต่างๆ มากมายและเกิดขึ้นทุก
วัน ซึ่งต่างจากสังคมในอดีตเป็นสังคมที่มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ทีส่ าคัญ คือ การนาหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มี
พฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม มีสมาธิพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมี
สุขภาพดี มีความสุขสงบ มีปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับพัฒนา
สู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมทาให้มีชีวิตที่สันติสุขได้
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้นาเดินการร่วมกับชุมชนในกิจการถวาย
สังฆทานของตาบลหนองเป็ด หนองหิน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิมยม 12 ประการ พร้อมด้วยการพัฒนาคุณภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางวิถีพุทธ
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จึงได้จัดทาโครงการสภาเพื่อนพ้องชวน
พี่-น้ องเข้าวัด เพื่ อ ส่ งเสริม พระพุ ท ธศาสนา ปลู ก ฝั งกุ ศลธรรมในจิตใจ ในเทศกาลเข้าพรรษา และอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไทยที่ดีงามให้คงไว้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิมยม 12 ประการ พร้อมด้วยการพัฒนาคุณภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางวิถีพุทธ อันจะนานักเรียนสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ “บวร” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
2.2 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย ให้คงไว้
2.4 เพื่อให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิรู้ภูมิธรรม มี
เหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2.5 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมแก่
เยาวชน
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน
2) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3) ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา ในพื้นที่บริการทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
4) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีทางศีลธรรม ระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 100
2) นักเรียนเกิดการเรียนรู้และนาหลักธรรมไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 100
3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นแบบอย่างทางศีลธรรม แก่เยาวชนได้
อย่างเหมาะสม ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100
4. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 3,000 บาท
งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ........-...... บาท
5. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวชนก เต็มใจและคณะ

7. การดาเนินการ
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ที่ กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานต่อ
คณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบาเพ็ญ
ประโยชน์ ณ วัดป่าโนนค้อ(ร่วมงานสังฆทานสัญจร)
2 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบาเพ็ญประโยชน์
ณ วัดป่าหนองไคร้ (ร่วมงานสังฆทานสัญจร)
3 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบาเพ็ญประโยชน์
ณ วัดบ้านหนองบาก
4 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบาเพ็ญประโยชน์
ณ วัดป่าราษฎรบารุง (วัดป่าบ้านหนองเป็ด)
(ร่วมงานสังฆทานสัญจร)
5 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบาเพ็ญประโยชน์
ณ วัดป่าศิลาอาสน์ (วัดป่าบ้านหนองหิน)
(ร่วมงานสังฆทานสัญจร)
6 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบาเพ็ญประโยชน์
ณ วัดป่าบ้านหนองแสง และวัดบ้านหนองหงอก
7 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบาเพ็ญประโยชน์
ณ วัดบ้านหนองบ่อ และวัดบ้านโต่งโต้น
8 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบาเพ็ญประโยชน์
ณ วัดบ้านหนองเป็ด (ร่วมงานสังฆทานสัญจร)
9 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบาเพ็ญประโยชน์
ณ วัดป่าหนองบก (ร่วมงานสังฆทานสัญจร)
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป
8. การประเมิน
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ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
(บาท)
1 ก.ค. 2563
3 - 6 ก.ค. 2563

-

ก.ค. 2563

ผู้ปฏิบัติ

นางสาวชนก
เต็มใจและ
คณะ
น.ส.และสภา
นักเรียน

ก.ค. 2563
ส.ค. 2563
ส.ค. 2563

ส.ค. 2563

3,000

ส.ค. 2563
ก.ย. 2563
ก.ย. 2563
ก.ย. 2563

20 – 30 ส.ค. 2562
18 – 25 ก.ย. 2562

-

น.ส.ชนก เต็ม
ใจและคณะ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

8.2 จานวนคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
8.3 จานวนชุมชนในพื้นที่บริการที่มีตัวแทนผู้นา
ชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา มีส่วนร่วม
ในการดาเนินโครงการ
8.4 จานวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด
8.5 ร้อยละของคณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีทาง
ศีลธรรมระดับดีขึ้นไป
8.6 ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้และนา
หลักธรรมไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต สามารถ
ดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ระดับดีขึ้นไป
8.7 ร้อยละของส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด
บ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นแบบอย่างทาง
ศีลธรรม
แก่เยาวชนได้อย่างเหมาะสม
ระดับดีขึ้นไป

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต
ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต

9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.5 นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีจิตสานึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม
9.6 นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
9.7 นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย ให้คงไว้
9.8 นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
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9.9 นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน และชุมชน
เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมแก่เยาวชน
ลงชื่อ

ชนก เต็มใจ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวชนก เต็มใจ)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


 อนุมัติ
 ไม่อนุมตั ิ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอุทัย
สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ชื่อโครงการ
ชื่อกลุ่มงาน

โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
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สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่1สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1สนองกับกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
ต่อเนื่อง

2

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วไปส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้น
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหันมาพิจารณาให้ความสนใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมงาน
อาคารสถานที่ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มองเห็นความสาคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการปรับภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียน และห้องเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม ในทุก ๆ ด้าน สิ่งแวดล้อมก็
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ให้เด็กเกิดความพร้อม และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เพื่อ
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์น่าอยู่ น่ามอง น่าเรียน จึงจัดทาโครงการสวนสวยโรงเรียนงาม(พัฒนา
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน) ขึ้น
จากปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จัดทาขึ้นโดยการร่วมมือร่วมใจกัน
ของนักเรียนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน สร้างจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสานึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน สังคม ตลอดจนรู้และเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
และแนวทางในการแก้ไขอย่างถูกวิธีโดยการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสวยงาม น่าอยู่ น่ามอง น่าเรียน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่างๆ ต่อไป
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จึงได้จัดทาโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาในการรักษาช่วยกันสิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่
น่าเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
2.2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาในการรักษาช่วยกันสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ร่วมกันดูแล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพิ่มสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
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1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน
2) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดทุกกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีจิตอาสาในการรักษาช่วยกันสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดูแล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
2) นักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพิ่มสูงขึ้น ระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 100
4. งบประมาณ
 เงินอุดหนุนรายหัว จานวน 19,750 บาท
5. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
6. คณะผู้รับผิดชอบ นายสุริยันต์ แก้วพวง และคณะ
7. การดาเนินการ
ที่ กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมคณะทางานวางแผนปฏิบัติงาน
2.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
2 ขั้นดาเนินการ
1. กิจกรรมเขตพื้นที่ที่รัก
2. กิจกรรมประกวดเขตพื้นที่
3. กิจกรรมจิตอาสารักษ์โรงเรียน
4. กิจกรรมวันรักษ์ความสะอาด
5. กิจกรรมปลูกป่าวันสาคัญ
3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน
1.นิเทศติดตาม ประเมิน
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามลาดับ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ปฏิบัติ

20 ต.ค. 2562
22-25 ต.ค. 62

-

นายสุริยันต์
แก้วพวง และ
คณะ

-

พ.ย. 2562 – มี.ค. 2562
พ.ค. – ส.ค. 2563
มิ.ย. 2563
4 ธ.ค. 2563
5 ธ.ค. 2562, 28 ก.ค.2563 ,
12 ส.ค. 2563

19,750
-

มี.ค.2563 และ ส.ค.2563
ก.ย. 2563

-

8. การประเมิน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการ
เครื่องมือ
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ
8.2 จานวนนักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีจิต วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
อาสาในการรักษาช่วยกันสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึง
แจงนับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดูแล แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
8.3 จานวนนักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีภูมิ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
รู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพิ่มสูงขึ้น
แจงนับ
8.4 จานวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่
วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
กาหนด
แจงนับ
9. ผลที่คาดว่าจะได้
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.5 มีจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่
น่าเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
9.6 ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาในการรักษาช่วยกันสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ร่วมกันดูแล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
9.7 ส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพิ่มสูงขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายสุริยันต์ แก้วพวง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
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 ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
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คำสั่งโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์
ที่ 247 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
----------------------------------กฎกระทรวง ว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำ พ.ศ. 2553
ในรำชกิ จ จำนุ เษกษำ ลงวั น ที่ 2 เมษำยน 2553 ก ำหนดไว้ ในข้ อ 14 ( 2 ) ว่ ำ ให้ ส ถำนศึ ก ษำจั ด ท ำ
แผนพัฒ นำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยได้
กำหนดเป้ำหมำย หลักกำร เนื้อหำ กระบวนกำรจัดทำ และบทบำทหน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่สถำนศึกษำต้อง
คำนึ งและนำไปปฏิบั ติ ภำยใต้กำรส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒ นำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนต้นสังกัด
เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด กำรศึ ก ษำของโรงเรีย นได้ ด ำเนิ น ไปอย่ ำงมี คุ ณ ภำพเป็ น ไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรบริหำรงบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รำยกำรเงิน
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน เป็นไปตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ น
พื้นฐำน ที่ ศธ 04006/2279 ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ งบเงินอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำยรำยหัวจัดสรรให้สถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำผู้เรียน
โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ จึงได้มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ โดยระดมควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจำกคณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึก ษำขั้น พื้ นฐำน ตลอดจนผู้ มีส่ วนเกี่ ยวข้อง เพื่ อจัด ท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. นำยอุทัย สุภำพัฒน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์
กรรมกำร
3. นำงเกียรติสุดำ สุดชำฎำ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
4. นำยสุริยันต์
แก้วพวง
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
5. นำงสำวมยุรี
มีแก้ว
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
6. นำงสำวกนกวรรณ แสนสำย
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำงสำวนิยม ภำเรือง
หัวหน้ำงำนแผนงำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ให้คำปรึกษำ ดูแล และอำนวยควำมสะดวกให้
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 ของสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดจนช่วย
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน

2.1 ผู้อำนวยกำรถำนศึกษำ
นำยอุทัย สุภำพัฒน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
2.3 กลุ่มบริหำรวิชำกำร
1) นำงเกียรติสุดำ
สุดชำฎำ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร
ประธำนกรรมกำร
2) นำงสำวมยุรี
มีแก้ว
ครู
กรรมกำร
3) นำงสำวกองกำนต์ แก้วแกมคำ
ครู
กรรมกำร
4) นำงสำวกฤษณำ
ชูรัตน์
ครู
กรรมกำร
5) นำงสำวภคพร
ผงทอง
ครู
กรรมกำร
6) นำยนพดล
ภูพำนทอง
ครู
กรรมกำร
7) นำยอนุวัฒน์
ชัยพงษ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
8) นำงสำวจิริกำญจน์ ลำเหลือ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
8) นำยเดชำกุล
ใจหำญ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
9) นำยศิริพงษ์
เสลวำปีนุสรณ์ ครูผู้ทรงคุณค่ำ
กรรมกำร
10) นำงกำญจนำ
โทขันธ์
ครู
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
2.4 กลุ่มบริหำรงบประมำณ
1) นำงสำวกนกวรรณ แสนสำย หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประธำนกรรมกำร
2) นำงสำวนิยม ภำเรือง
รองหัวหน้ำกลุ่มฯ
รองประธำนกรรมกำร
3) นำงสำวจิริกำญจน์ ลำเหลือ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
4) นำงสำวสุวิมล พันสำย
ครู
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
2.5 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1) นำยวิเชียร จันทร์สุข
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ประธำนกรรมกำร
2) นำงสำวภคพร
ผงทอง
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำน
กรรมกำร
3) นำงสำวชนก เต็มใจ
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๔) นำงสำววำลิตำ วำมะลุน
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.6 กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
1) นำยสุริยันต์
แก้วพวง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
ประธำนกรรมกำร
2) นำงสำวกองกำนต์ แก้วแกมคำรองหัวหน้ำกลุ่มฯ
รองประธำนกรรมกำร
3) นำงสำวมยุรี
มีแก้ว
ครู
กรรมกำร
4) นำยเกรียง
ลำดี
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
6) นำยปรีชำ
ภำคแก้ว
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
8) นำงสำวสิริกำญจน์ ดวงสวัสดิ์
พนักงำนรำชกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.7 นำงสำวนิยม ภำเรือง
หัวหน้ำงำนแผนงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่

1. ศึกษำทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้ำประสงค์ ของโรงเรียนจำก
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 ตำมกลยุทธ์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ
2. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2562 นำข้อมูลผล
กำรประเมินกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ได้มำปรับปรุงพัฒนำในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี ปีงบประมำณ 2563 ของกลุ่มงำน
3. จัดทำแผนงำน/โครงกำร ของฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 สอดคล้องนโยบำยโรงเรียน ประจำปีกำรศึกษำ
2562 และปีกำรศึกษำ 2563
4. พิจำรณำเงินงบประมำณรำยหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอื่นๆ ในงำน/โครงกำรต่ำงๆ
แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำน/กลุ่มบริหำรงำน อย่ำงเหมำะสม
5. พิจำรณำเงินงบประมำณเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงำน/โครงกำร
ต่ำงๆ แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำน/กลุ่มบริหำรงำน อย่ำงเหมำะสม
6. ดำเนิ น งำนตำมแผนงำน/โครงกำร ที่ ได้เสนอและได้รับ พิจำรณำไว้ในแผนปฏิ บัติกำร
ประจำปีงบประมำณ 2563 โดยใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้กำรจัดสรรอย่ำงมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลต่อกำร
ดำเนินงำนของโรงเรียน เป็นคณะกรรมกำรประเมินผลและสรุปผลกำรดำเนินงำน รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนงำนของงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 ของ
โรงเรียนตำมงำนที่รับผิดชอบ
3. คณะกรรมการจัดพิมพ์รูปเล่ม
1. นำงสำวกนกวรรณ แสนสำย
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจิรกำญจน์ ลำเหลือ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
3. นำงสำวสุวิมล พันสำย
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
4. นำงสำวนิยม ภำเรือง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 ของสถำนศึกษำ
พร้อมเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียน โรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562
สั่ง

ณ

วันที่ 4 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562
(นำยอุทัย สุภำพัฒน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์

