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ส่วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานสถานศึกษา

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไป
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นายวิทย์ ส่งศรีโรจน์
นายประยงค์ แก่นลา
นายเรียง จันทร์แจ้ง
นายสังขตะ มรรคญาณ
นายวิวัฒนา ไชยา
นายอัชราวุธ บุปผาชาติ
นายจงมิตร ศรีไชย
นายทรงธรรม ทองประทุม
นายอุทัย สุภาพัฒน์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ รักษาการครูใหญ่
ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
รักษาการผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

ปีที่ดารงตาแหน่ง
2539
2539 – 2550
2550 – 2552
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
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
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
- งบเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จาก หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ บริจาคสร้างห้องประชุมอาคารศิลา
ธรรม จานวน 1,600,000 บาท

งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2559
1. เงินสนับสนุนจากภายนอก
ที่
ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน
1.1 ทุนการศึกษา
1) นายมนตรี แจ่มศรี ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
2) น.ส. อุไรพร ดารงค์ศิริ ตาแหน่งศึกษานิเทศน์
1.2 บริจาคโดยมีวัถตุประสงค์
1) นายมนตรี แจ่มศรี ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
2) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหิน (กองทุนประกันสุขภาพ)
3) นายณัฐวุฒิ ใบบัว (สมทบทาสนามกีฬาของโรงเรียน)
4) พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (สมทบการจัดซื้อรถหกล้อของโรงเรียน)
5) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (เพื่อการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา)
6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด)
1.3 รายได้สถานศึกษา
1) นายเสรี วงศ์ละคร
2) การศึกษานอกระบบ จังหวัดยโสธร
3) การศึกษานอกระบบ จังหวัดยโสธร
4) การศึกษานอกระบบ จังหวัดยโสธร
5) การศึกษานอกระบบ จังหวัดยโสธร
6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
7) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหิน

จานวน
(บาท)
6,000
5,000
1,000
74,000
6,000
18,000
2,000
30,000
10,000
8,000
13,500
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
500

2. งบบริจาค
ที่ ผู้บริจาคหรือผู้ให้การสนับสนุน / รายละเอียดของสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่บริจาคหรือสนับสนุน
1 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
2 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
3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธญมศึกษา เขต 28
3.1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการ 7 ชุด เป็นเงิน 190,780 บาท
4 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

งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562
1. รายได้สถานศึกษา
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

ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน

2.1 ค่าไฟฟ้าสหกรณ์โรงเรียน
2.2 ค่าไฟฟ้าโรงอาหาร
2.3 ค่าไฟฟ้าสหกรณ์โรงเรียน
3. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์
ที่
ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ผ้าป่าจากศิษย์เก่าศิลาทองพิทยาสรรค์
ผ้าป่าจาก ผอ.ทองใจ กิ่งมิ่งแฮ
ผ้าป่า นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม
ผ้าป่า นายสงกรานต์ เวฬุวนารักษ์
ค่ายางรถตู้โรงเรียนจาก นายพิพัฒน์ พันธ์พรหม
ทุนการศึกษาจาก คุณครูนันทนา บุญโสภา
สมทบสร้างโรงจอดรถโดย นายมูล มีจอม
สมทบสร้างโรงจอดรถโย นางประมวล แสวงผล

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

จานวน
(บาท)
103,446
500
500
3,299
3,600
3,000
1,000
2,000

3.9 ทุนการศึกษาให้นักเรียนมีคะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 วิชาภาษาไทย
3.10 ค่ากิจกรรมสะเต็มศึกษา จากพระครูปัญญาวรกิจจาภรณ์
3.11 เงินบริจาคจาก นายศิริพงษ์ เสลวาปีนุสรณ์
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

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

1,200
7,000
1,000

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
คือ ต้น ปาริชาด (ต้นทองหลาง) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจากรมสามัญศึกษา และเป็นต้นไม้ที่มีชื่อพ้องกับ
หมู่บ้านหนองทองหลาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งและมีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ :

เอกลักษณ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ :

จิตอาสา

สถานศึกษาพอเพียง

16

14

18
8

3

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

จาก Google Earth

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ลักษณะของชุมชน ขนาดของชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มี 2 ตาบล
ด้วยกัน คือ ตาบลหนองหินและตาบลหนองเป็ด
ข้อมูลตาบลหนองหิน
จานวนประชากร
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1 บ้านหนองหิน
384
417
801
232
2 บ้านหนองบก
219
190
409
87
3 บ้านหนองทองหลาง
301
316
617
161
4 บ้านหนองบ่อ
296
268
564
148
5 บ้านโนนกุง
108
102
210
50
6 บ้านหนองหงอก
222
239
461
113
7 บ้านหนองหิน
331
331
662
188
8 บ้านโนนอุดม
81
88
169
38
9 บ้านหนองหงอก
216
212
428
120
รวม
2,158
2,163
4,321
1,137
ที่มา ข้อมูล จปฐ ปี 2559 ตาบลหนองหิน
ข้อมูลตาบลหนองเป็ด
จานวนประชากร
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1 บ้านโต่งโต้น
304
289
593
140
2 บ้านโนนสวาท
121
117
238
78
3 บ้านโนนค้อ
122
136
258
77
4 บ้านหนองเป็ด
397
415
812
200
5 บ้านยางเดี่ยว
268
291
559
150
6 บ้านหนองเป็ด
199
186
385
93
7 บ้านหนองถ่ม
335
321
658
168
8 บ้านหนองถ่ม
196
184
380
93
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

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

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ตาราง แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 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
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ช่างปูน 4

ต่ากว่า ป.
ตรี
1

ชาย
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
2
1
-

1
1
1
-

-

ต่ากว่า ป.
ตรี
-

หญิง
ป.ตรี ป.โท
1
1
1

1
2
3
2
1
-

ป.
เอก
-

รวม
1
1
5
4
5
2
1
1

ยาม
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

1
2
4

4

3

-

-

3

9

-

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

1
2
23

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

สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่
ลาดับที่ ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
1
1
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2
7
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
3
8
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
4
9
ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
5
10
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
6
11
ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
7
12
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
8
2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
9
3
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10
4
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับดี ได้แก่
ลาดับที่ ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
1
5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2
6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี
ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช้
พอใช้

สรุปจุดเด่น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
1. จุดเด่น
1) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ยิ้มเก่ง มีมารยาท
ในการทักทาย รู้จักไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่ มีจิตอาสารู้จักการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีความรู้ความสามารถใน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
2) สถานศึกษามีระบบการบริหารโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงานพัฒนาสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน
สนใจเอาใจใส่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีองค์กรทางศาสนาที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชุมชน นับเป็นองค์กรในการเชื่อมประสานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ลานธรรมและวัดป่าหนองไคร้ ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ เรียนรู้
เรื่องพรรณไม้และสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียน
2. จุดที่ควรพัฒนา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
ที่มีคุณภาพต่า
2) การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การทาโครงงานที่ผู้เรียนวางแผน และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
อย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) ระบบการนิเทศภายใน การสังเกตการสอน พัฒนาความรู้และทบทวนบทบาทและการมี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษา ทบทวนมาตรฐานการทาแผนพัฒนา
การศึกษาระยะกลาง (แผนกลยุทธ์) เพื่อเป็นแนวทางหลักของโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นมาตรการสาคัญที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3. ข้อเสนอแนะและการดาเนินงานของโรงเรียน
3.1 ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมโครงงาน ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
จัดชมรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความสนใจแตกต่างกัน เช่น ชมรมกลุ่มผู้สนใจ
กีฬาประเภทต่าง ๆ ชมรมอาชีพ ชมรมจิตอาสา ชมรมเพื่อสอนเพื่อน ชมรมติวเตอร์ด้านวิชาการแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ชมรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชมรมรักษาวัฒนธรรม ชมรมดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุดในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และศิลปะ โดย
การสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง
3) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบและกาหนดทิศทางในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา
จุดเด่นและจุดเน้น ตามปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นและยั่งยืน
3.2 ด้านบริหารการจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบนิเทศภายใน โดยจัดทาแผน ปฏิทินการทางาน และ
เครื่องมือการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สอดคล้องกัน
2) สถานศึกษาควรทบทวนมาตรฐานการทาแผนพัฒนาการศึกษาระยะกลาง (แผนกลยุทธ์)
เพื่อเป็นแนวทางหลักของโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษา มีการกาหนดทิศทางให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีความชัดเจนด้าน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ การกาหนดโครงการที่สนองกลยุทธ์ ตามกรอบงบประมาณที่กาหนด
และมีการกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะกลางที่กาหนด
3) ควรมีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ บทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองระดม
เงินกองทุน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีการเผยแพร่ข่าวสารผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร จดหมายข่าว แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือ
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน เป็นต้น
3.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) ครูควรได้รับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมในวิชาที่สอน ส่งเสริม
ให้ครูพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรที่เป็นระบบ
พัฒนาเสริมสร้างชุมชนและบุคคลแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่ “ครูคุณภาพ” ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่สอง
2) ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านสื่อการสอนให้มากขึ้น ทั้ง
สื่อเทคโนโลยีและสื่อธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
ทั้งนี้ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3) สถานศึกษาควรใช้นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดภาระงานธุรการของครู
ให้น้อยลง ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง ให้ครูได้นาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างเป็นระบบ กาหนดปฏิทินประจาปีการศึกษาของสถานศึกษา มี
การออกแบบกาหนดการสอนทุกรายวิชาเพื่อใช้เป็นกรอบการทางานของครู (Roadmap) มีการออกแบบการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยตนเองที่เป็นปัจจุบัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ออกแบบ มีการเก็บ
ข้อมูลและร่องรอยการจัดการเรียนรู้จากแผนทุกครั้งอย่างครบถ้วน มีการบันทึกหลังสอน มีการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนและหลักสูตรรายวิชา กาหนดแนวทางการสรุปและรายงานผล และมีการประชุมปฏิบัติการการใช้
หลักสูตรของครูทุกสิ้นปีเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
3.4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจัดส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นมาตรการสาคัญที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ผู้เรียน
คุณภาพ ครูคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพ และแหล่งเรียนรู้คุณภาพเกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยมีการวาง
แผนการดาเนินงานที่เป็นระบบต่อเนื่องและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดย
การมีส่วนร่วมจากภาคีได้แก่ ผู้บริหารและครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมินคุณภาพ
ภายในที่เป็นระบบและต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
น้าหนัก คะแนน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คะแนน) ที่ได้
คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.03
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
8.97
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
8.73
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
8.89
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
8.42
พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
10.00
7.00
พอใช้
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
5.00
4.80
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
5.00
4.96
ดีมาก
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน/
5.00
5.00
ดีมาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
5.00
5.00
ดีมาก
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
5.00
4.60
ดีมาก
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
5.00
5.00
ดีมาก
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00 80.40
ดี
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.03
8.97
8.73
8.89
8.42

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
พอใช้

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

4.60

ดีมาก

4.80

ดีมาก

5.00

ดีมาก

7.00

พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
5.00
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
5.00
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
10.00
เป็นสาคัญ

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

5.00

4.96

ดีมาก

100.00

80.40

ดี

ส่วนที่ 2
วิเคราะห์บริบท

ส่วนที่ 2
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้ จุดแข็ง จุดอ่อน
สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบ
การทางานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT
Analysis) โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีดังนี้
วิเคราะห์บริบทโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ (SWOT) สภาพภายนอก
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กร ได้กาหนดประเด็นในการวิเคราะห์ดังนี้
โอกาส (Opportunities) : O
อุปสรรค (Threats) : T
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)
1. การคมนาคมมาโรงเรียนสะดวกสบาย
1. ฐานะผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในฐานะยากจนถึงปานกลาง
2. ประชาชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรม จึงขาดการเอาใจใส่ด้านการเรียนของนักเรียนอย่าง
ในท้องถิ่นส่งผลแก่นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี
สม่าเสมอเนื่องด้วยต้องออกไปทางานด้านการเกษตรหรือใน
3. ชุมชนมีความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อาเภอเมือง
ทาให้เป็นสังคมที่สงบสุข
2. ชุมชนมีการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองในอัตราที่สูง
4. มีวัดป่าและพระอริยสงฆ์/พระเถระให้การสนับสนุน 3. ชุมชน/เยาวชนมีค่านิยมในการส่งเข้าไปศึกษาต่อใน
การบริหารจัดการศึกษาอย่างต่เนื่อง
อาเภอเมือง
5. มีปราชญ์ท้องถิ่นที่พร้อมให้การสนับสนุนการศึกษา 4. ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาระดับต่าถึงปานกลางส่งผล
ให้ขาดการเอาใจใส่ด้านการเรียนของนักเรียนอย่าง
สม่าเสมอ
ด้านเทคโนโลยี (T)
ด้านเทคโนโลยี (T)
1. มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ 1. มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย แต่ไม่สามารถให้บริการได้
เร็วขึ้น
ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีช่วยทาให้
2. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทาให้ควบคุมการใช้งาน
สืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆได้ง่ายขึ้น
สืบค้นทาง Internet ของนักเรียนได้ยากขึ้น
3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทาให้มีความ
ต้องการบริโภคเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

โอกาส (Opportunities) : O
ด้านเทคโนโลยี (T)
4. คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง ทาให้ โรงเรียนสามารถ
จัดซื้อจัดหามาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนได้
ด้านเศรษฐกิจ (E)
1.หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและเอกชนให้การสนับสนุน
เรื่องบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษาและ
ทุนการศึกษา
2. สังคมมีแหล่งประกอบการที่ส่งเสริมให้สามารถหา
รายได้พิเศษนอกเวลาเรียนได้
ด้านการเมือง (P)
1. นโยบายของรัฐมีการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ทั้งด้านวิชาการ และทักษะอาชีพ
2. นโยบายของรัฐมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการจัด
การศึกษาที่เกิดสัมฤทธิผล มีคุณภาพเทียบระดับ
มาตรฐานสากล
3. นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนุบสนุน
การจัดการศึกษา

อุปสรรค (Threats) : T
ด้านเทคโนโลยี (T)
ด้านเศรษฐกิจ (E)
ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียม มี
ผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุนการศึกษา

ด้านการเมือง (P)
1. นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
ไม่ต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยภายนอก น.น. คะแนน
ค่าคะแนน
คะแนนจริง
(เท่ากับ 1) โอกาส อุปสรรค โอกาส
อุปสรรค
S
0.40
4.15
2.75
1.66
1.10
T
0.25
2.68
2.30
0.67
0.58
E
0.20
4.13
3.60
0.83
0.72
P
0.15
4.54
3.58
0.68
0.54
สรุปปัจจัยภายนอก
+3.84
-2.93
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
+0.45

สรุป

แปลผล

+0.56
+0.10
+0.11
+0.14

โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ (SWOT) สภาพภายใน
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กร
จุดแข็ง (Strengths) : S
ด้านการบริหาร (S1)
1.โรงเรียนกาหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย ทาให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
ด้วยดี
2. โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายการบริหารงานที่
ชัดเจน
3. นโยบายของโรงเรียนสอดคล้องกับหน่วยงาน
4. การมอบหมายงานมีความชัดเจนและเหมาะสมกับ
ความสามารถ บุคลากรมีส่วนร่วม
5. โรงเรียนเคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตาบล ทาให้มี
ทางเลือกในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่เกิดสัมฤทธิผล

ได้กาหนดประเด็นในการวิเคราะห์ดังนี้
จุดอ่อน (Weaknesses) : W
ด้านการบริหาร (S1)
1. การกาหนดแนวทางในการดาเนินงานตามนโยบาย
ในบางเรื่องไม่ชัดเจน
2. โรงเรียนขาดการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน ทาให้
นโยบายไม่ครอบคลุม

ด้านสมรรถนะการบริการและคุณภาพของผลผลิต
(S2)
1.การจัดแผนการเรียนรู้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักเรียน
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
4. โรงเรียนมีบริการด้านสุขภาพ (ด้วยมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) ทุนการศึกษา
การแนะแนว
5. โรงเรียนมีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนรอบด้าน

ด้านสมรรถนะการบริการและคุณภาพของผลผลิต
(S2)
1. มีการสื่อสารกับผู้ปกครอง ชุมชนด้วยช่องทางที่ไม่
หลากหลาย
2. ข้อมูลขาดระบบการจัดเก็บที่สามารถให้บริการได้
ทันท่วงที
3. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของ สมศ.

จุดแข็ง (Strengths) : S
บุคลากร (M1)
1.บุคลากรอยู่ในวัยกาลังทางาน ทาให้มีศักยภาพสูง
ในการเรียนรู้ และมุ่งมั่นทุ่มเทในการทางานมาก
2. ครูสอนตรงตามสาขาวิเอก
3. บุคลากรมีความรักความสามัคคี และมีวัฒนธรรมที่
ดีในองค์กร
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อย่างสม่าเสมอ

จุดอ่อน (Weaknesses) : W
บุคลากร (M1)
1. เนื่องจากครูส่วนมากอายุราชการน้อย ทาให้ขาด
ประสบการณ์ในระบบงาน
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ส่งผล
ให้ นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ
3. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก
4. โรงเรียนขาดแคลนครูในบางรายวิชา
เงินทุน (M2)
เงินทุน (M2)
1. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ได้รับจากการ 1. งบประมาณไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่า
สนับสนุนจากชุมชน วัด ผู้ปกครองและองค์กร
สาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.วิธีการระดมทรัพยากรไม่หลากหลาย
2. มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึงถึงประโยชน์และ 3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามเป้าประสงค์ใน
ความคุ้มค่า
บางส่วน
วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ (M3)
วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ (M3)
1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความร่มรื่น
1. วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อความ
สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้
ต้องการ และวัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรง
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามความต้องการ ทาให้ ไม่สามารถจัดการเรียนการ
3. อาคารเรียน สถานที่ ห้องน้าห้องส้วมเพียงพอต่อ สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้บริการ
2. ห้องเรียนขาดการบารุงดูแลรักษา
3. สิ่งอานวยความสะดวกในห้องเรียนไม่เพียงพอ
4. ห้องปฏิบัติการไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

จุดแข็ง (Strengths) : S
บริหารการจัดการ (M4)
1.ระบบการบริหารจัดการ มีขั้นตอนในการปฏิบัติที่
ชัดเจน
2. การมอบหมายงานมีคาสั่งปฏิบัติ
3. มีการวางแผนและจัดประชุมก่อนการจัดกิจกรรม
และดครงการต่างๆ
4.โรงเรียนมีการติดต่อประสานกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆอย่างสม่าเสมอ ทาให้ ได้รับ
ความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน
5.โรงเรียนจัดทาแผนและโครงการทาให้โรงเรียน
มีกรอบทิศทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ในรอบปี

จุดอ่อน (Weaknesses) : W
บริหารการจัดการ (M4)
1. การบริหารมีการประสานงานระหว่างฝ่ายที่ขาด
ประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการขาดการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจในระบบงาน
3. การมอบหมายงานบางเรื่องมีความซ้าซ้อน

ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งขององค์กร (Position Analysis)
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ตาแหน่งขององค์กร ของโรงเรียนในรูปของแผนภาพได้ดังนี้

จากแผนภาพ พบว่า สถานภาพของโรงเรียนศิล าทองพิทยาสรรค์ อยู่ในสถานการณ์ แบบดาวรุ่ง
(Star) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่มีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เอื้อโอกาสต่อการพัฒนา ได้แก่ ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน มี
การสืบสานวัฒนธรรม การคมนาคมสะดวก ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาลเป็น
ปั จจั ยส าคัญ ในการกาหนดบทบาทแนวทางในการพั ฒ นาการศึกษาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้โรงเรีย นยังมี
สิ่งแวดล้อมภายในที่มีจุดแข็งในการดาเนินงาน กล่าวคือโอกาสดีมีจุดแข็งเป็นสถานการณ์ที่มีความเหมาะสมที่จะ
ดาเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุก โดยใช้โอกาสและความเข้มแข็งขององค์กรไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพิ่ม
ประสิทธิภาพแลแประสิธิผลของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ตลอดจนใช้โอกาสเอื้อานวยต่างๆในการพัฒนาองค์กรให้
มีคุณภาพต่อไป

ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์

ส่วนที่ 3

สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์
อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดมการณ์
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และ
เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนในอนาคต
หลักการ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้
1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน
และชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย
2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก
3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่าง
ทางสังคมวัฒนธรรม
4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
จัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับ
การกระจายอานาจ
5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่
แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 4 ประเด็น
1. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
2. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
3. การจัดการศึกษา
4. แนวนาสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 1 อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อ
การศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม
คุณธรรมและวัฒนธรรม เพื่อคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณค่า เต็มตามศักยภาพ
ตรงตามความต้องการ แต่ต้นทุนต่า รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยทางานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ และตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสาคัญใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติจริง
ตัวบ่งชี้
1. อุดมการณ์
- ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดและรับการศึกษาเข้าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม
2. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง
- คนไทยส่วนใหญ่รู้ ใช้สิทธิ และได้รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
3. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม
- การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) มี
คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน
- ขอบข่ายและปริมาณความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งใน
ด้านการจัด การกากับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา
- ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไม่ด้อยกว่าประเทศที่มีงบประมาณทางการศึกษา
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

มาตรฐานที่ 2 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
เป้าหมายของการจัดการศึกษา อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น "คนเก่ง คนดี และมีความสุข" โดยมี
การพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสานึกที่พึงประสงค์
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเบญจคุณ หรือ คุณ 5 ประการ
1. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ์ (พฤติกรรม ทักษะความสามารถ) ดี
2. คุณค่า มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต
3. คุณประโยชน์ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ร่วมสร้างและให้สิ่งดีแก่สังคม
4. คุณภาพ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พออยู่พอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่ดี
5. คุณธรรม มีความดี เข้าถึงความงามและความจริง ดาเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกล่าว จักเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ของครู
และวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน 3 ประการ คือ ขอจงมีความ
เพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กาลังกายที่สมบูรณ์ " (จาก...การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคน
ไทย เพื่อตอบคาถามว่า "เราจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้อะไร?" จากข้อมูลหลายแหล่ง และการบูรณาการตาม
แนวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน์, 2546) ดังนี้
1. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด้วย
1) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู้รัก ใส่ใจในหน้าที่การงาน มีทักษะทาง
ภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิดคานวณ ทักษะการค้นคว้า
ทดลองพิสูจน์เหตุผล ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ
2) คุณธรรมและจิตสานึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระทา ด้านความ
ละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความปราถนาดีเอื้อเฟื้อต่อกัน ความ
จริงใจ และความขยันหมั่นเพียร และมีจิตสานึกในการกระทา ด้านจิตสานึกความรับผิดชอบ จิตสานึกในคุณค่า
ของตนและผู้อื่น จิตสานึกความเป็นไทย จิตสานึกประชาธิปไตย
2. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด้วย
3) ความฉลาดรู้ (knowledge and wisdom) เป็นผู้รู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตผล รู้เท่าทัน รู้
เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู้จักตนเอง รู้จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้วิธีทามาหากิน และสามารถนา
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต
4) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการทางานเกิดการรับรู้
จดจา และการคิดอย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ คิดต่อเนื่องเชื่อมโยง
คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคล่อง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อ
สื่อสารแก่ผู้อื่นได้

3. กาลังกายที่สมบูรณ์ (completely physical health) ประกอบด้วย
5) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุขภาวะ (well
being) ทางกายและจิต มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุ้มกัน ภาวะโภชนาการดี บริหารกาย เล่นกีฬา
ท่าทางคล่องแคล่วร่าเริง และมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
สุนทรียภาพ มีทักษะทางดนตรี ศิลปะ และใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์
ตัวบ่งชี้
1. กาลังกายกาลังใจที่สมบูรณ์
-คนไทยส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญา และด้านจิตใจ
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
2. ความรู้และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
-คนไทยส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
-คนไทยส่วนใหญ่มีงานทา และนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม
-ชุมชนหรือสังคมส่วนใหญ่มีการใช้หรือสร้างภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
-คนไทยส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก และปรับตัวได้
4. ทักษะทางสังคม
-คนไทยส่วนใหญ่มีทักษะและความสามารถ ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
5. คุณธรรมและจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
-คนไทยส่วนใหญ่ดาเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นสาคัญ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด และได้เรียน
จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได้เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นราย
บุคล ครูเตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย ครูจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการพัฒนาความคิดผู้เรียนเป็นระบบที่สร้างสรรค์) ความสาเร็จของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้
3.1 ปัจจัยด้านบุคคล ผู้เรียนได้รับการเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล และเป็น
กัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสังคม ผู้บริหารเป็นผู้นาที่เชี่ยวชาญ ผู้จัดการที่ถ่อมตน และปูชนีย
บุคคล ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนมีสานึก ใส่ใจ และเต็มใจให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมตรวจสอบในการพัฒนา
ผู้เรียน และการจัดการศึกษา

3.2 ปัจจัยด้านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มี
เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอานาจลงสู่ระดับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หลักธรร
มาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมีหลักการที่สาคัญ 7 ประการ คือ หลักประสิทธิภาพ หลัก
ความคุ้มค่า หลักประสิทธิผล หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักคุณภาพ หลักการ มีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติธรรม
ตัวบ่งชี้
1. ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ผู้เรียนทุกกลุ่ม สานึกคุณค่าการเรียนรู้ สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ และได้เรียนรู้ตรงตาม
ความต้องการของตนเองและชุมชน อย่างเต็มตามศักยภาพ
- ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทางาน และผูกพัน
กับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง
- หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ
มี
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์
- มีการพัฒนาสื่อและการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพิ่มขึ้น ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองของคนไทยทุกคน
2. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นสาคัญ
- ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่
ของตน ส่งผลให้ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษา
- ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
- มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตามการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา และหน่วยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย
มาตรฐานที่ 4 แนวนาสู่การปฏิบัติ
การสร้างวิถีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง และการใช้มาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต้องมีแนวนาสู่การ
ปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้
4.1 การสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เข้มแข็งในด้านต่อไปนี้ การสร้างสานึก ให้คนไทยเห็นคุณค่าของ
การศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ โดยการจัดสรรแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การสร้างลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแต่เด็กให้รักการอ่าน รักการค้นคว้า ส่งเสริมให้เรียนรู้ใน
สิ่งที่ตนเองชอบ การสร้างกาไร ให้คนไทยสามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปทาประโยชน์ต่อชีวิต และสังคมได้

4.2 การสร้างความเข้มแข็งให้แหล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ในระบบครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อนร่วม
วัย องค์กร/สถาบันทางศาสนา แหล่งอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรความรู้ในสังคม ระบบสถานศึกษา โดยให้
ความสาคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากการวิจัยปฏิบัติการเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใหม่ เป็น
เครื่องมือสืบทอดและผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย และเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา องค์กรและสังคม
4.3 กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นผู้นาในการใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดลาดับความสาคัญ ติดตาม
กากับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรู้และ
เข้าใจบทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดทามาตรฐานการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน พัฒนา
กลไกที่จะช่วยพัฒนาให้กิจกรรมการดาเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามที่กาหนด
ตัวบ่งชี้
- มีการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยทุกวิถีทาง
- มีการวิจัยศึกษาสร้างเสริม และมีการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท
- มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
การศึกษา สอดคล้องกับลาดับความสาคัญของความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสังคม และเหมาะสมทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก
- มีการจัดตั้ง และกากับการดาเนินงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพื่อพัฒนาปรับปรุง ติดตามกากับ

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หั ว ใจส าคั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ การสร้ า งและพั ฒ นาคนไทยเพื่ อ อนาคต
ของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนด นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการและ
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเขาสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู เป็นผู้ที่มี

ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถใน
การบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วมและการประสานงานสามารถ ใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรง
บันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทางานแบบบูรณากา การมีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่

กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด 6 จุดเน้นการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนวและ
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่งมั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ได้แก่
4.1 ผู้พิการ
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
3. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน

4. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLI T ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอานาจมีรูปแบบการบริหาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล
(Educational Maps)
1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาร และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์

1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น/มาตรการ
1.มุ่งเน้นการยก ระดับคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐาน สากลโดยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
O–NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ 5
ตัวชี้วัด
1.1 ครูผู้สอนร้อยละ 100 วิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
1.2 ร้อยละของครูที่วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
1.3 ร้อยละของครูที่วิเคราะห์ข้อสอบ O–NET ตามตัวชี้วัดและบูรณาการข้อสอบ O–NET มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
1.4 ร้อยละของครูที่ออกข้อสอบจุดประสงค์ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค
ตามแนวข้อสอบ O–NET
1.5 ร้อยละ ของครูที่ออกข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาคเป็นแบบปรนัย70% อัตนัย 30%
1.6 ร้อยละของครูที่เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ สพม.28 และมีการส่งแผนก่อนสอนและ
ตรวจแก้ไขอย่างน้อย 2 สัปดาห์และส่งแผนหลังสอนเพื่อตรวจสอบร่องรอยการใช้
1.7 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น K,P,A สมรรถนะ 5 ด้านและการนา หลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
1.8 ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่เน้น K,P,A ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และการนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
1.9 ร้อยละ ของครูที่จัดกิจกรรมการสอนเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.10 ร้อยละของครูที่มีการนาผลการประเมินมาแก้ไข/พัฒนาให้นักเรียนผ่านทุกคนด้วยสื่อและ
นวัตกรรมที่หลากหลาย

2. ส่งเสริมให้สถาน ศึกษาเตรียมความ พร้อมนักเรียน ม.3 และ ม.6 ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสอบ O-NET
ตัวชี้วัด
2.1 โรงเรียนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
กับนักเรียน
2.2 โรงเรียนจัดให้มีการ สอบ Pre O-NET ม.3 และม.6 อย่างน้อย 2 ครั้ง และนาผลการ
Pre O-NET มาพัฒนา/แก้ไขนักเรียน
3.การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนเพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินผลการ
สอบนานาชาติ (PISA)
ตัวชี้วัด
3.1 โรงเรียนจัดให้มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ PISA
3.2 ร้อยละของครูที่มีการสอดแทรกข้อสอบ PISA ให้กับนักเรียน
4. รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในปี พ.ศ.2558
ตัวชี้วัด
4.1 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย แบ่งให้ครูรับผิดชอบราย
กลุ่มย่อยและครูมีแผนการแก้ไขนักเรียนชัดเจนครูมีการดาเนินการแก้ไขมีระบบโรงเรียนมีการนิเทศ
ติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
4.2 นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย ภายในปี พ.ศ. 2558
5.มุ่งเน้นลดอัตราการออกกลางคันลดการจบไม่พร้อมรุ่น ลด 0 ร มส และ มผ
ตัวชี้วัด
5.1 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ไม่เกินร้อยละ 2
5.2 อัตราการจบไม่พร้อมรุ่นของนักเรียน ไม่เกินร้อยละ 2
5.3 อัตราการติด 0,ร, มส. ของนักเรียน ไม่เกินร้อยละ 5
6.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารแลบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้
ตัวชี้วัด
6.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ที่สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
6.2 ร้อยละของนักเรียน ที่สามารถสื่อสารภาษา อังกฤษได้
7.จัดระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
7.1 โรงเรียนมีคู่มือ ระเบียบ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
7.2 โรงเรียนมีคู่มือ ระเบียบแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและมีการ

ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
7.3 โรงเรียนมีคู่มือระเบียบแนวปฏิบัติการ วัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
7.4 โรงเรียนมีการจัดทาคลังข้อสอบและใช้ข้อสอบตามแนวข้อสอบ O-NET และ PISA มาใช้ใน
การสอบระหว่างภาค ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเน้น/มาตรการ
1. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 ร้อยละของนักเรียนผ่านประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1.3 ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
1.4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมีสานึกความเป็นชาติไทย
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้าผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพ
จุดเน้น/มาตรการ
1.เร่งรัดให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของนักเรียนในเขตพื้น ที่บริการที่เรียนต่อ ม.1 ม.4,ปวช. และ อื่นๆ
1.2 โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบ 5 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
1.3 ร้อยละของนักเรียนที่ปลอดสารเสพติดหรือไม่ท้องก่อนวัยอันควร
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทางเลือก การศึกษานอกระบบ
ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาจนจบการศึกษาภาคบังคับ
2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ หรือจัดการศึกษา
ทางเลือกให้กับนักเรียนด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จุดเน้น/มาตรการ
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 20
ชั่วโมง
1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการพัฒนาตนเองผ่านทางสื่อ ICT และสื่ออื่น ๆเพื่อ
นามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1.3 โรงเรียนนาเทคนิคและวิธีการพัฒนาครู ตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้(AAR) มาติดตั้งการพัฒนา
ครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
1.4 ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น/มาตรการ
1. พัฒนาส่งเสริมการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวชี้วัด
1.1 โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องครบ 8 องค์ประกอบ
1.2 โรงเรียนมีกระบวน การดาเนิน งานการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
เชื่อมโยงพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
2. พัฒนาระบบการนิเทศภายใน กากับติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
2.1 โรงเรียนมีการจัดระบบและดาเนินการนิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 โรงเรียนมีการนาผลการนิเทศมาพัฒนาการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.มุ่งให้สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
3.1 โรงเรียนนาเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 มาใช้ในการบริหาร
และพัฒนางาน
3.2 โรงเรียนมีการจัดระบบการพัฒนางานโดยใช้แผนพัฒนางานรายบุคคล (ID - Plan)

ส่วนที่ 4
กำหนดแผนยุทธศำสตร์

ส่วนที่ 4

กำหนดแผนยุทธศำสตร์
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. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการจัดการศึกษา

เป้ำประสงค์ (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

จุดเน้นของโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
4. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
4.1 บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
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

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์
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

เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและโครงกำร จำแนกตำมกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทำงวิถีพุทธ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กิจกรรมหลัก
แหล่งข้อมูล
เชิงปริมำณ
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง
1. นักเรียนทุกคนได้ 1.จานวนนักเรียนที่เข้ารับ 1. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร คณะกรรมการดาเนิน
เข้ารับการพัฒนาด้าน การพัฒนาด้านร่างกาย
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ อารมณ์จิตใจ สังคม และ 2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
ชั้นนา
- เอกสารหลักฐานแสดง
สังคม และสติปัญญา สติปัญญา
ถึงการดาเนินงาน
2. นักเรียนทุกคนได้ 2. จานวนนักเรียนที่เข้ารับ 3. โครงการธนาคารขยะ
โรงเรียน
โครงการ
เข้ารับการปลูกฝังด้าน การปลูกฝังด้านคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยม 4. โครงการศูนย์บ่มเพาะ - แบบบันทึกการเข้าร่วม
อาชีพวิถีพอเพียง
โครงการ
ตามหลักค่านิยมหลัก หลักของคนไทย 12
ประการ
5. โครงการส่งเสริมและ
- แบบรายงานผลกร
ของคนไทย 12
3. จ านวนนั ก เรี ย นที่ เข้ า รั บ พัฒนาการสอนเสริม
ดาเนินงานโครงการ
ประการ
- ผลงานนักเรียน
3. นักเรียนทุกคนได้ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการ นักเรียนอ่านไม่คล่อง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนไม่คล่อง
- ผลการสัมภาษณ์/
เข้ารับการสร้าง
และสิ่งแวดล้อม
6. กิจกรรมแนะแนว
สังเกต
จิตสานึกในการ
4. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม การศึกษา
- ภาพถ่าย
อนุรักษ์
7. โครงการยกระดับ
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อ และการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และสิ่งแวดล้อม
8. โครงการพัฒนากิจกรรม
4. นักเรียนทุกคนได้ ประกอบอาชีพ
การสอนโดยสะเต็มศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมแนะ 5. จานวนนักเรียนที่ได้รับ
9. กิจกรรมงานสวน
แนวเพื่อการศึกษาต่อ การพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
และการประกอบ
6. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม 10. โครงการนักเรียนทัศน
อาชีพ
กิจ กรรมพั ฒ นาการสื่ อ สาร ศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย
5. นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาการ ภ าษ าอั ง กฤษและภ าษ า 11. โครงการ ICT เพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้
อ่านออกเขียนได้ตาม อาเซียน
ศตวรรษที่ 21
ช่วงวัย

เป้ำหมำย
6. นักเรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
7. ระดับคุณภาพของผู้เรียน
ทีม่ ีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
8.ระดับคุณภาพของผู้เรียน
ทีม่ ีสุขภาวะทีดีและมี
สุนทรียภาพ
9. ระดับคุณภาพของผู้เรียน
ทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรมและ
เชิงคุณภำพ
1. ผู้เรียนมีความรู้และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
10. ระดับคุณภาพของ
ทักษะที่จาเป็นตาม
ผู้เรียนทีม่ ีทักษะในแสวงหา
หลักสูตรระดับ
ความรู้ด้วยตนเองรักการ
คุณภาพดีมาก
2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ดีและมีสุนทรียภาพใน อย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 11. ระดับคุณภาพของ
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม
ผู้เรียนที่มที ักษะในการ
จริยธรรมและค่านิยม ทางาน รักการทางาน
ที่พึงประสงค์ระดับ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
คุณภาพดีเยี่ยม
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
4.ผู้เรียนมีทักษะใน
สุจริต
แสวงหาความรู้ด้วย 12. ระดับคุณภาพของ
ตนเองรักการเรียนรู้ ผู้เรียนที่มีความมั่นใจในการ
และพัฒนาตนเอง
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
อย่างต่อเนื่องระดับ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย
คุณภาพดีเยี่ยม
1 ภาษา
5. ผู้เรียนมีทักษะใน
การทางาน รักการ
ทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม

กิจกรรมหลัก
12. โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
13. โครงการศูนย์เยาวชน
ต้นแบบโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข วิถีพอเพียง
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

แหล่งข้อมูล

เป้ำหมำย
6. นักเรียนมีความ
มั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่าง
น้อย 1 ภาษา ระดับ
คุณภาพดี

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

กิจกรรมหลัก
22. กิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษ
23. กิจกรรมอาเซียนศึกษา

แหล่งข้อมูล

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กิจกรรมหลัก
แหล่งข้อมูล
เชิงประมำณ
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง
1. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี 1. จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร 1. กิจกรรมประชุมเชิง
หลักสูตรการศึกษาขั้น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ปฏิบัติการทบทวนการใช้ คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
พื้ น ฐาน ที่ ได้ รั บ การ ได้รับการปรับปรุงในแต่ละปี หลักสูตรสถานศึกษา
2. กิจกรรมประชุมเชิง
- เอกสารหลักฐานแสดง
ปรั บ ป รุ ง ในแต่ ล ะปี การศึกษา
การศึก ษา จ านวน 1 2. จ านวนคู่ มื อ วิ ธี ก ารวั ด ปฏิบัติการทบทวนการใช้ ถึงการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
เล่ม
และประเมินผล ที่ได้รับการ คู่มือวิธีการวัดและ
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
2. สถานศึ ก ษามี คู่ มื อ ป รั บ ป รุ ง ใ น แ ต่ ล ะ ปี ประเมินผล
3. การนิเทศ กากับ
โครงการ/กิจกรรม
วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ การศึกษา
- แบบรายงานผลกร
ประเมิ น ผล ที่ ไ ด้ รั บ 3. จานวนศูนย์รวมสื่อให้ครู ติดตามการจัดกิจกรรม
ดาเนินงานโครงการ/
การปรับปรุงในแต่ละปี สาม ารถยื ม ไป ใช้ ใ น ก าร การเรียนการสอน
4. การจัดตั้งและพัฒนา
กิจกรรม
การศึ ก ษาจ านวน 1 จัดการเรียนรู้
- ผลงานนักเรียน
เล่ม
4. ระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด ศูนย์สื่อการเรียนรู้ของ
- ผลการสัมภาษณ์/
3. สถานศึ ก ษามี ศู น ย์ กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ โรงเรียน
รวมสื่ อ ให้ ค รู ส ามารถ หลักสูตร ความจาเป็นและ 5. การรายงานผลการใช้ สังเกต
ยืมไปใช้ในการจัดการ ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น สื่อเพื่อการเรียนการสอน - ภาพถ่าย
เรียนรู้จานวน 1 ศูนย์ ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 6. กิจกรรมจัดหาและ
5. ระดั บ คุ ณ ภาพการใช้ สื่ อ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ของ
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 7. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ภายในโรงเรียน หรือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย
หลากหลายของคณะครู

เป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
1. ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด
กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ ง
กั บ หลั ก สู ต ร ความ
จ า เป็ น แ ล ะ ค ว า ม
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และ
สั ง คม อยู่ ใ นระดั บ
คุณภาพดีมาก
2. คณะครู ใ ช้ สื่ อ การ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกที่ ห ลากหลาย
อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
6. ระดับคุณภาพการวัดและ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ผู้ เรี ย น ให้ มี
คุ ณ ภาพตามศั ก ยภาพเป็ น
รายบุคคล

กิจกรรมหลัก

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กิจกรรมหลัก
เชิงปริมำณ
1. จัดประชุม
1. จ านวนครั้ ง การประชุ ม 1. จัดประชุมผู้ปกครอง
ผู้ปกครองและตัวแทน ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน และตัวแทนชุมชน
ชุมชนเพื่อสร้างความ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและ 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เข้าใจและความ
ความตระหนั ก ในวิ ธี ก าร วิธีการพัฒนาการจัด
ตระหนักในวิธีการ
พัฒ นาการจั ดการศึกษาขั้น การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
พัฒนาการจัด
พื้นฐานของสถานศึกษา ใน สถานศึกษา และผลการ
ดาเนินงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละภาคเรียน
ของสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
- แบบรายงานผลกร
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
2. เผยแพร่กิจกรรม
วิธีการพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา และ
ผลการดาเนินงาน
อย่างน้อย 3 วิธีการ
3. สถานศึกษาจัดทา
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้องใน
การกากับดูแลและ
ร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างน้อย 5หน่วยงาน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2. จานวนวิธีการเผยแพร่
กิจกรรมวิธีการพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา และผลการ
ดาเนินงาน
3. จานวนบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
กากับดูแลและร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
4. ร้อยละความคิดเห็น
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และสาธารณชนที่เข้าใจและ
ตระหนักในวิธีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาใน
ระดับคุณภาพมากถึงมาก
ที่สุด
5. ระดับคุณภาพของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการกากับดูแล และ
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมหลัก
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

แหล่งข้อมูล
- บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU)
- บันทึกการประชุม
- รายงานการสารวจ
ความคิดเห็น
- รายงานประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
- ผลงานนักเรียน
- ผลการสัมภาษณ์/
สังเกต
- ภาพถ่าย

เป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคมและสาธารณชน
เข้าใจและตระหนักใน
วิธีการพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาใน
ระดับคุณภาพมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 90
2. ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการกากับดูแล
และร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนระดับคุณภาพดี
มาก

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

กิจกรรมหลัก

แหล่งข้อมูล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำส่งเสริมให้ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีศักยภำพ และคุณภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กิจกรรมหลัก
แหล่งข้อมูล
เชิงปริมำณ
1. กิจกรรมสนับสนุนครู - คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง
1. ครูทุกคนได้รับการ 1.จานวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ และบุคลากรเข้าร่วมการ คณะกรรมการดาเนิน
อบรม/อบรมเชิง
โครงการ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทางวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ปฏิบัติการ/ประชุม/ประชุม - เอกสารหลักฐานแสดง
อย่างน้อยปีการศึกษา การศึกษาละ 20 ชั่วโมง
เชิงปฏิบัติทั้งภายในและ
ถึงการดาเนินงาน
ละ 20 ชั่วโมง
2.จานวนครูที่ใช้สื่อ
โครงการ/กิจกรรม
2. ครูทุกคนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ภายนอกสถานศึกษา
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่ทันสมัยในการ 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม
และการสื่อสารที่
เรียนการสอนและการ
3. กิจกรรมส่งเสริม
- แบบรายงานผลกร
ทันสมัยในการเรียน ปฏิบัติหน้าที่
ดาเนินงานโครงการ/
การสอนและการ
3. จานวนครูที่สามารถใช้ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. กิจกรรมยกระดับ
กิจกรรม
ปฏิบัติหน้าที่
ทักษะการสื่อสารด้วย

เป้ำหมำย
3. ครูทุกคนสามารถ
ใช้ทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนรู้และ
การปฏิบัติหน้าที่
เชิงคุณภำพ
1. ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
2. ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่นระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
3. ครูมีกระบวนการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่
4. ระดับคุณภาพครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม
5. ระดับคุณภาพครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น
6. ระดับคุณภาพครูมี
กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร
5. การศึกษาดูงาน
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาด้านสะเต็ม
ศึกษา
7. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
8. กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ
9.กิจกรรมจัดหาและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
10. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในโรงเรียน หรือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 5 กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กิจกรรมหลัก
เชิงปริมำณ
1. กิจกรรม SBM การ
1. สถานศึกษากาหนด 1. จานวนภาระงานตาม
บทบาทหน้าที่บุคลากร โครงสร้างการบริหารงาน บริหารโรงเรียนเป็นฐาน
2. โครงการพัฒนาระบบ
อย่างชัดเจน ครอบคลุม ของสถานศึกษาที่มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการ
กาหนดบทบาทหน้าที่
บริหารงานของ
บุคลากรผู้รับผิดชอบอย่าง 3.โครงการโรงเรียนประชา
รัฐ

แหล่งข้อมูล
- ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
- รายงานการใช้
นวตกรรม
- วิจัยในชั้นเรียน
- แบบบันทึกการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอน
- ผลงานนักเรียน
- ผลการสัมภาษณ์/
สังเกต
- ภาพถ่าย

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

เป้ำหมำย
สถานศึกษาบ เป็นไป
ตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติครบทุกภาระงาน
ของสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการ
ทบทวนแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
3. มีระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
ครอบคลุม 4 ด้าน
- คุณภาพของผู้เรียน
- ครูและบุคลากร
- การบริหาร
งบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
- การจัดสภาพแวดล้อม
และสังคมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
4. ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ ทุก
โปรแกรมได้รับการปรับ
ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อ
เหตุการณ์
5. แผนงานของ
กิจกรรม/โครงการ/
กิจกรรมที่กาหนด
สามารถดาเนินการได้
บรรลุผลสาเร็จทุก
แผนงาน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ชัดเจน
2. จานวนครั้งการทบทวน
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา
3. จานวนด้านความ
ครอบคลุมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
4. จานวนโปรแกรมระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการที่ได้รับการ
ปรับให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อ
เหตุการณ์
5. จานวนแผนงานของ
กิจกรรม/โครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการได้
บรรลุผลสาเร็จ
6. ระดับคุณภาพการ
ประเมินกระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
7. ร้อยละของการใช้
งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา
อย่างประหยัด และคุ้มค่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก
4. โครงการโรงเรียนดีศรี
ตาบล
5.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
6.โครงการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. กิจกรรมนิเทศ กากับ
ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. กิจกรรมพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน

แหล่งข้อมูล
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
- แบบรายงานผลกร
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
- แบบบันทึกการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอน
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
- ผลงานนักเรียน
- ผลการสัมภาษณ์/
สังเกต/สารวจ
- ภาพถ่าย

เป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
6. ผลการประเมิน
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
7. มีการกาหนดการใช้
งบประมาณ บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และเวลาอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
8.ร้อยละของความพึงพอ
ในในการบริการสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ

กิจกรรมหลัก

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กิจกรรมหลัก
เชิงปริมำณ
1. สถานศึกษามี
1. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย 1. ประสานความ
ร่วมมือกับชุมชน
เครือข่ายในการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพ
รอบด้านรูปแบบโรงเรียนประชารัฐ ผู้ปกครอง ภาค
การศึกษารอบด้าน 2. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย เครือข่ายทั้งภาครัฐและ
รูปแบบโรงเรียน
การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมี เอกชน ในด้าน
- การพัฒนาคุณภาพ
ประชารัฐ อย่างน้อย งานทา
5 หน่วยงาน
3. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย การเรียนรู้
2. สถานศึกษามี
ส่งเสริมสุขภาพ ปลอดสารเสพติด - ทักษะอาชีพเพื่อการมี
งานทา
เครือข่ายการส่งเสริม 4. จานวนหน่วยงานที่เป็น
- ส่งเสริมสุขภาพ
ทักษะอาชีพเพื่อการ เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ
มีงานทา อย่างน้อย 6. ระดับคุณภาพของการมีส่วนร่วม ปลอดสารเสพติด
2.โครงการโรงเรียน
5 หน่วยงาน
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
3. สถานศึกษามี
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ประชารัฐ

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
- เอกสารหลักฐาน
แสดงถึงการ
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม
- แบบรายงานผลกร
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
- แบบบันทึกการนิเทศ

เป้ำหมำย
เครือข่ายส่งเสริม
สุขภาพ ปลอดสาร
เสพติด อย่างน้อย 5
หน่วยงาน
4. สถานศึกษามี
เครือข่ายโรงเรียนวิถี
พุทธ อย่างน้อย 5
หน่วยงาน
เชิงคุณภำพ
1. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการรับผิดชอบ
ต่อผลการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
2.การจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทชุมขนและ
ท้องถิ่น อยู่ในระดับดี
เยี่ยม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ให้มีคุณภาพ
7. ระดับคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทชุม
ขนและท้องถิ่น
และได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก
3. โครงการโรงเรียน
ดีศรีตาบล
4. โครงการศูนย์
เยาวชนต้นแบบ
โรงเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
วิถีพอเพียง
5. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร
6. โครงการศูนย์บ่ม
เพาะอาชีพวิถีพอเพียง
7. โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนา

แหล่งข้อมูล
การจัดการเรียนการ
สอน
- ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
- ผลงานนักเรียน
- สังเกต/สารวจ
- ภาพถ่ายผลการ
สัมภาษณ์/

กรอบการดาเนินงาน กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามกรอบเวลา
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางวิถีพุทธ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมายตามกรอบปีการศึกษา
2563
2564
2565
1. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ า น 1. ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะที่
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้วยหลักปรัชญาของ จาเป็นตามหลักสูตร
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการอ่านออก
95
98
100
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
เขียนได้ตามช่วงวัย
ในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการ
95
97
100
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
4. ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีทักษะในแสวงหาความรู้
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มที ักษะในการทางาน รัก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
การทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6. ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีความมั่นใจในการสื่อสาร
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย
1 ภาษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางวิถีพุทธ

ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่ อ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
8.ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทีดีและมี
สุนทรียภาพ
9. ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
10.ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการพัฒ นาด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
11. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า รั บ การปลู ก ฝั ง ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
12. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายตามกรอบปีการศึกษา
2563
2564
2565
100
100
100
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

95

98

100

95

98

100

95

98

100

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ตัวชี้วัด
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพการ 1. จานวนหลั กสู ต รการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ที่ได้รับ การ
จัดการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี ปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา
คุณภาพ
2. จ านวนคู่ มื อ วิ ธีก ารวั ด และประเมิ น ผล ที่ ได้ รับ การ
ปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา
3. จ านวนศู น ย์ ร วมสื่ อ ให้ ค รู ส ามารถยื ม ไปใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้
4. ระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ความจ าเป็ น และความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน
ท้องถิ่นและสังคม
5. ระดับคุณภาพการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายของ
คณะครู
6. ระดั บ คุ ณ ภาพการวั ด และประเมิ น ผลผู้ เรี ย นให้ มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

เป้าหมายตามกรอบปีการศึกษา
2563
2564
2565
1
1
1
1

1

1

8

8

8

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
เน้นการทางาน แบบบูรณาการการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งการประชุมผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและความตระหนั ก ในวิ ธี ก าร
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ใน
แต่ละภาคเรียน
2. จานวนวิธีการเผยแพร่กิจกรรมวิธีการพัฒ นาการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษา และผลการ
ดาเนินงาน
3. จ านวนบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
หน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ /
เอกชนที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลและร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. ร้อยละความคิดเห็นผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชนที่เข้าใจและตระหนักในวิธีการพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในระดับคุณภาพ
มากถึงมากที่สุด
5. ระดับคุณภาพของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการก ากั บ ดู แ ล และร่ ว ม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เป้าหมายตามกรอบปีการศึกษา
2563
2564
2565
2
4
4

3

5

5

5

7

9

85

90

95

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมายตามกรอบปีการศึกษา
2563
2564
2565
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่
1.ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
90
98
100
เหมาะสมมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีวัฒนธรรม ใน สื่อสารที่ทันสมัยในการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
หน้าที่
2. ร้อยละของครูที่สามารถใช้ทักษะการสื่อสารด้วย
80
85
90
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่
3. ระดับคุณภาพครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
86
100
100
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
4. ระดับคุณภาพครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึด
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
5. ระดั บ คุ ณ ภาพครู มี ก ระบวนการตรวจสอบและ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ข้าราชการครูและ
6.ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
100
100
100
บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
ทางวิชาชีพ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 20 ชั่วโมง
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและ
7. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
100
100
100
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี ได้รับการพัฒนาตาม ID PLAN อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 5 กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษาที่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่บุคลากร
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. จานวนครั้งการทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา
3. จานวนแผนงานของกิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการได้บรรลุผลสาเร็จ
4. ระดับคุณภาพการประเมินกระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
5. ร้อยละของการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัด และคุ้มค่า บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายตามกรอบปีการศึกษา
2563
2564
2565
100
100
100

1

1

1

97

98

100

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

95

97

100

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
1. จานวนด้านความครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
2. จานวนโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการที่ได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อ
เหตุการณ์
3. ร้อยละของความพึงพอในในการบริการสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ

เป้าหมายตามกรอบปีการศึกษา
2563
2564
2565
4
4
4
3

4

5

85

90

95

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
สร้างเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด

1. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารอบด้านรูปแบบโรงเรียนประชารัฐ
2. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการส่งเสริมทักษะ
อาชีพเพื่อการมีงานทา
3. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ
ปลอดสารเสพติด
4. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ
6. ระดับคุณภาพของการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
7. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทชุมขนและท้องถิ่น

เป้าหมายตามกรอบปีการศึกษา
2563
2564
2565
13
15
15
3

5

6

5

8

10

2
ดีเยี่ยม

3
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ส่วนที่ 5
โครงการและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางวิถีพุทธ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1. ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
2. ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
3. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย
4. ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และ
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะการใช้วิถีชีวิตพอเพียงในการเรียนรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างน้อยคนละ 1 อาชีพ
5. ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มที ักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6. ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา
7. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพ

แนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางวิถีพุทธในปีงบประมาณ 2562 - 2565 ดังนี้
1. จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
2. จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
3. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นตามมาตรฐาน
4. จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรและกิจกรรมให้สอดคล้องตามหลักสูตร ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. จัดกิจกรรมส่งเสริม
5. จัดกิจกรรมสภานักเรียน ลูกเสือ กีฬา และค่านิยม 12 ประการตามแนวทางวิถีพุทธ
6. ฝึกทักษะ และสนับสนุน นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ ให้เต็มศักยภาพตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางวิถีพุทธ
7. เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตด้วยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
8. โรงเรียนคัดกรอกนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนด้อยโอกาส
9. โรงเรียนจัดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อบายมุขและ
10. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่าริยม 12 ประการ
11. จัดประชุมกลุ่มโรงเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.3 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ
12. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
13. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง

เขียนไม่คล่อง
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา
4. โครงการนักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย
5. โครงการ ICT เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
7. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
8. โครงการธนาคารขยะโรงเรียน
9. โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง
10. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
11. โครงการศูนย์เยาวชนต้นแบบโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข วิถีพอเพียง

ปี 2562
1,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1,000
1,000
2,000

รวมทั้งสิ้น
5,000

30,000
3,000
85,000
50,000
1,000
1,000
1,000
5,000
3,000
2,000

35,000
3,000
100,000
50,000
1,000
1,000
1,000
5,000
3,000
2,000

145,000
12,000
385,000
220,000
4,000
4,000
4,000
25,000
13,000
8,000

40,000
3,000
100,000
60,000
1,000
1,000
1,000
7,500
3,500
2,000

40,000
3,000
100,000
60,000
1,000
1,000
1,000
7,500
3,500
2,000

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม
12. กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
13. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
14. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
15. วงดนตรีลูกทุ่งและวงดนตรีโปงลาง
16. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

17. กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
18. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
19. กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
20. กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
21. กิจกรรมแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนที่มี
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์โดยครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา และใช้
หลักการเสริมแรง และการลงโทษอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
22. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ
23. กิจกรรมอาเซียนศึกษา

ปี 2562
2,000
5,000
9,500
4,000
4,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
5,000
9,500
9,500
9,500
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

4,000
10,000
1,000
10,000

4,000
10,000
1,000
10,000

4,000
10,000
1,000
10,000

4,000
10,000
1,000
10,000

16,000
40,000
4,000
40,000

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

4,000
4,000

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

รวมทั้งสิ้น
8,000
2,000
38,000
16,000
16,000

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ 1. จานวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
2. จานวนคู่มือวิธีการวัดและประเมินผล ที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา
3. จานวนศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
4. ระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสู ตร ความจาเป็นและความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
5. ระดับคุณภาพการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่หลากหลายของคณะครู
6. ระดับคุณภาพการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
แนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในปีงบประมาณ 2562 - 2565 ดังนี้
1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้คู่มือวิธีการวัดและ
ประเมินผล
3. กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
5. กิจกรรมรายงานผลการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
7.โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน หรือระหว่างภาคี
เครือข่าย

ปี 2562
1,500
2,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000

รวมทั้งสิ้น
6,000
8,000

1,000
4,000
45,000
2,000

1,000
4,000
45,000
2,000

4,000
16,000
2,000
180,000
8,000

1,000
4,000
45,000
2,000

1,000
4,000
2,000
45,000
2,000

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาเน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งการประชุมผู้ ปกครองและตัว แทนชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักในวิธีการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ในแต่ละภาคเรียน
2. จ านวนวิ ธี ก ารเผยแพร่ กิ จ กรรมวิ ธี ก ารพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานของ
สถานศึกษา และผลการดาเนินงาน
3. จ านวนบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานภาครัฐ /เอกชนที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลและร่วมรับผิดชอบในการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน
4. ร้อยละความคิดเห็นผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชนที่เข้าใจและตระหนักใน
วิธีการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในระดับคุณภาพมากถึงมากที่สุด
5. ระดับคุณภาพของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการกากับ
ดูแล และร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในปีงบประมาณ 2562 - 2565 ดังนี้
1. จัดประชุมผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์วิธีการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และผลการดาเนินงาน
3. ประสานความร่วมมือ ในการกากับดูแลและร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการจัดทาบันทึกข้อตกลง
4. ประสานความร่วมมือผู้นารุ่นใหม่ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. ให้การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดประชุมผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิธีการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา และผลการดาเนินงาน
3. การประสานความร่วมมือ ในการกากับดูแลและร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการจัดทาบันทึกข้อตกลง
4. ประสานความร่วมมือผู้นารุ่นใหม่ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้า
ร่วมพัฒนาโรงเรียน
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่าย

ปี 2559
1,000
1,000

งบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1,500
2,000

1,500
2,000

1,500
2,000

1,500
2,000

6,000
8,000

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รวมทั้งสิ้น
4,000
4,000

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาเน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร 1.ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยในการเรียนการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอนและการปฏิบัติหน้าที่
2. ร้อยละของครูที่สามารถใช้ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และ
การปฏิบัติหน้าที่
3. ระดับคุณภาพครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
4. ระดับคุณภาพครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
5. ระดับคุณภาพครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
6.ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 20 ชั่วโมง
7. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม ID PLAN
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

แนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีแนวทางพัฒนาส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2562 - 2565 ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยในการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่
2. ส่งเสริมครูให้ใช้ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่
3. พัฒนาครูให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
5. ส่งเสริมครูพัฒนากระบวนการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 20 ชั่วโมง
7. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม ID PLAN อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมสนับสนุนครูและบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ/ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
3. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. กิจกรรมยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร
5. การศึกษาดูงาน
6. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา
7. กิจกรรมนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
8. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
9.กิจกรรมจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
10. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน หรือระหว่างภาคีเครือข่าย

ปี 2559
100,000

งบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
100,000 100,000 100,000

3,000
3,000
3,000
10,000
12,000
1,000
2,000
24,000
1,000

3,000
3,000
3,000
10,000
12,000
1,000
2,000
24,000
1,000

3,000
3,000
3,000
10,000
12,000
1,000
2,000
24,000
1,000

3,000
3,000
3,000
10,000
12,000
1,000
2,000
24,000
1,000

รวมทั้งสิ้น
400,000
12,000
12,000
12,000
40,000
48,000
4,000
8,000
96,000
4,000

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหาริชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลยุทธ์ที่ 5 กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาเน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาที่มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่บุคลากรผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. จานวนครั้งการทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
3. จานวนแผนงานของกิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการได้บรรลุผลสาเร็จ
4. ระดับคุณภาพการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
5. ร้อยละของการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัด
และคุ้มค่า บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. จานวนด้านความครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
7. จานวนโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ได้รับการปรับให้เป็น
ปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์
8. ร้อยละของความพึงพอในในการบริการสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ

แนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีแนวทางกระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 - 2565 ดังนี้
1. ดาเนินการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ประสานงานและร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน
2.จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้โรงเรียนมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินภายนอก และมาตรฐานภายใน
3. พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการดาเนินงานในโรงเรียน
4. จัดทาแผนและมาตรการในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.โครงการโรงเรียนประชารัฐ
4. โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
5.โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
6.โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
8. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

ปี 2562
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
4,000
8,000
8,000
4,000
4,000
8,000

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

4,000

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาเน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด
1. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบด้านรูปแบบ
โรงเรียนประชารัฐ
2. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา
3. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ ปลอดสารเสพติด
4. จานวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ
6. ระดับคุณภาพของการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทชุมขนและท้องถิ่น

แนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีแนวทางกระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 - 2565 ดังนี้
1. จัดทาแผนงานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบด้านรูปแบบโรงเรียนประชารัฐ
2. สร้างเครือข่ายการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา
3. สร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ ปลอดสารเสพติด
4. สร้างเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทชุมขนและท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
1. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในด้าน
- การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
- ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา
- ส่งเสริมสุขภาพ ปลอดสารเสพติด
2. โครงการศูนย์เยาวชนต้นแบบโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข วิถีพอเพียง
3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
4. โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง
5. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา

ปี 2562
5,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
5,000
5,000
5,000

6,000

6,000

6,000

6,000

24,000

1,000
15,000
1,000

1,000
15,000
1,000

1,000
15,000
1,000

1,000
15,000
1,000

4,000
60,000
4,000

รวมทั้งสิ้น
20,000

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 6
แผนการควบคุม กากับติดตาม

แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
1. การนาแผนสู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะเป็นความสามารถที่จะ
ผลักดันการทางานของกลไกที่สาคัญทั้งหมด ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดาเนินงานจะ
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มี การปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้ามาย รวมถึงวิธี
และกระบวนการทางาน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ จะต้องทาให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น
และพร้อมที่นาแนวทางนั้นไปดาเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องมีการระดมกาลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้
1) ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่าเสมอ
2) โรงเรี ย นจั ดท าแผนระยะกลางและจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ และด าเนิ นการตามแผน มี
การกากับติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้
3) เร่งรัดให้หน่วยงานดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญ
ของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การนาแผนสู่
การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง
4) มี ก ารก าหนดภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจนเพื่ อ ความสอดคล้ อ งกั บ แผนงาน และแผน
อัตรากาลัง และขจัดความซ้าซ้อนของงาน
5) วางแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6) พัฒ นาระบบข้อ มูล สารสนเทศทางการศึกษาให้ มีความแม่ นยาและเป็ นปัจจุบั น และสามารถ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7) พัฒนาระบบการกากับติดตาม และการประเมินผล ที่มุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินงาน โดยมีการพัฒ นาตัวชี้วัดผลสาเร็จการดาเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพระยะเวลาในการ
ประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. การติดตามและประเมินผล
หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว จาเป็นต้องมีการกากับติดตาม และ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดใน
เวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผล จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก โดยสรุปได้ดังนี้
1) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นา มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มีทักษะใน
การเรียนรู้ด้านวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม มีสานึกในความเป็นไทย รู้จักดารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพที่ดี
2) มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสังคมทาง
วิชาการ โดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3) มุ่ งเน้ น การจั ด การศึ ก ษาที่ มี อิ ส ระ และคล่ อ งตั ว ในการบริห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้า ง
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ ดังนี้
(1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน
ทุกหน่วยงาน โดยจัดทาเกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม
(2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ดาเนินกรช้ากว่าที่กาหนด และตรวจสอบคุณภาพอย่าง
ใกล้ชิดและสม่าเสมอ

ปฏิทินการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบัติ
เมษายน
- ตรวจสอบ ทบทวน การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี (ปีงบประมาณ)
กรกฎาคม
- นิเทศ ติดตาม
กันยายน
- สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ครั้งที่ 1)
ตุลาคม
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
(ปีงบประมาณ)
ธันวาคม
- นิเทศ ติดตาม
มีนาคม
- สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ครั้งที่ 2)
- นาเสนอผลงานดีเด่น
- จัดทารายงาน SAR

-

ผู้รับผิดชอบ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ

ภาคผนวก

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ครั้งที่ 5 / 2562
วัน จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
***************************************************************
ประธานในที่ประชุม นายบุญเมือง บุญทศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1 นายบุญเมือง บุญทศ
ผู้ทรงวุฒิ
(ประธานกรรมการ)
2 นายไพบูลย์
บุตรแก่นทราย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรรมการ)
3 นายคณาธิป
เที่ยงธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
4 นายปราโมทย์ บุญทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
5 นายถวิล
กงเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
6 นายสุริยันต์
แก้งพวง
ผู้แทนครู
(กรรมการ)
7 นายอุเทน
ขันเงิน
ผู้แทนศิษย์เก่า
(กรรมการ)
8 นายประดิษฐ์
สายหยุด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
๙ นายบุญเมือง
บุญทศ
ผู้แทนผู้ปกครอง
(กรรมการ)
10 นายสาราญ
ลูกเงาะ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
(กรรมการ)
11 นายมูล
มีจอม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
12 นายอานาจ
พระสุบิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
13 พระครูปลัดสุรินทร์ กุสลจิตโต
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
(กรรมการ)
14 พระครูอารัญเขต คณารักษ์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
(กรรมการ)
15 นายอุทัย
สุภาพัฒน์
ผอ.รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์ (กรรมการและเลขานุการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกนกวรรณ แสนสาย
2. นางสาวนิยม ภาเรือง
3. นางสาววาลิตา วามะลุน
เริ่มประชุมเวลา
09.00 น.

ครู
ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
1.2 หลักเกณฑ์ในการเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562
- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.
2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2562
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2562-2565)
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การเข้าร่วมโครงการประชารัฐ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา การจัดการสอนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา เป็นต้น
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี
(2562-2563) ตามที่เสนอ
๔.๒ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 และ ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามที่เสนอ
4.1 การจัดทาแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 256๓ เพื่อเสนอของบประมาณไปที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ที่ประชุมเสนอโครงการ “พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนสู่ Thailand 4.0 ด้วย
ศาสตร์พระราชา” โดยเป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สาคัญ
ดังนี้
1) สนองยุทธศาสตร์ข้อที่ 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้
่ างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.4 ส่งเสรมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสรมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) สนองจุดเน้นที่
2. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3) สนองนโยบายข้อที่ 3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
4. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
5. Stem Education
งบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการ 212,470 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุม

เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาววาลิตา วามะลุน)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายอุทัย สุภาพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญเมือง บุญทศ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

