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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ. 2565  เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกรอบในกำร
ด ำเนินงำน   ท่ีสอดรับและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน   ให้เกิดควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ 
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  นโยบำย  กลยุทธ์และจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ 
ยโสธร มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน   วิสัยทัศน์   พันธกิจและจุดเน้นของ
โรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำคุณภำพเยำวชนของชำติให้ดีขึ้นอย่ำงรอบด้ำน 
 แผนปฏิบัติกำรเล่มนี้จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ซึ่งอำจมีกำรเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 
 ขอบพระคุณคณะท ำงำน บุคลำกรทุกท่ำน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่ำน  ท่ีได้เอำใจใส่กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร และก ำหนดขั้นตอนกิจกรรมต่ำงๆท่ี
สอดคล้องกับแผนงำน/โครงกำรท่ีวำงไว้เป็นอย่ำงดี จนแผนปฏิบัติกำรเล่มนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประกำร 
 
 
 
 
       นำยอุทัย  สุภำพัฒน์ 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ 
        1  ตุลำคม   2564 
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บันทึกควำมเห็นชอบและกำรมีส่วนร่วม 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 2565 

 
 ข้ำพเจ้ำ  นำยบุญเมือง บุญทศ ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์   
พร้อมด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
ของโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์  ในกำรประชุมครั้งท่ี  2/2564  มีมติร่วมกันว่ำเป็นแผนปฏิบัติกำร  ท่ี
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำโรงเรียนและคุณภำพของนักเรียนโดยแท้จริง   จึงอนุมัติใช้แผนปฏิบั ติกำรประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2565  ดังกล่ำวได้ 
 
 
                                                          
        (นำยบุญเมือง บุญทศ) 
       ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
      โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ 
 
 ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ของโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์   
เล่มนี้  นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและจัดท ำ 
 
 

             
       (นำยภัทรพล เวฬุวนำรักษ์) 
           ประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
      โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 3 บ้านหนองทองหลาง ต าบลหนองหิน  อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลหนองหิน  ท่ีดินในการจัดต้ังโรงเรียน  ได้รับบริจาคจาก
ชาวบ้านท่ีบริจาคให้หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ เจ้าคณะต าบลหนองหิน และเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้  เพื่อ
เตรียมจัดต้ังเป็นสถานท่ีของทางราชการ  ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง  เมื่อวันท่ี  30  เมษายน  2539  ซึ่งก่อนหน้านัน้
เป็นสาขาโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ต้ังอยู่ถนน ร.พ.ช.สายค าเกิด–ยางเด่ียว  หลักกิโลเมตรท่ี 9 ต าบลหนอง
หิน  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   
 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ศรีสะเกษ ยโสธร กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
นโยบาย ด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินงาน  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างมี
ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

2. นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำตินโยบำยที่เก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
บทบัญญัติในหมวดต่างๆท้ังในเรื่องความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิ และหน้าท่ีทางการศึกษา  ระบบการศึกษา 
แนวการจัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  การลงทุนเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการศึกษาไทยท้ังระบบ 
 

3. ทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2574 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574  เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระยะยาว  เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ต้ังแต่แรกเกิดจนตาย  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของ
โลกท่ีเป็นพลวัตร และขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการ
เรียนรู้  และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  เพื่อให้พลเมืองสามารถเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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       โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึง 2) ความเท่าเทียม  
3) คุณภาพ 4) ประสิทธิภาพ และ 5) การตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
  
 วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ(Vision) 
 ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษา การเรียนรู้และความท้าทาย 
ท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 
 จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Goals) 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 4 (เป็นคนดี มีวินัย 
เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความ
ถนัดความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมท้ังสามารถปรับตัวและ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเป็นพลวัตในโลก
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 ควำมคำดหวังของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ(Aspiration) 
  ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษา 
   - สถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าท่ี
รัฐก าหนด 
  - สถานศึกษามีความเช่ียวชาญและความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีสนองตอบ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 
  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    - ประชากรทุกคนท่ีอยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ ท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล 
    - ประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ี
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผ่านระบบการทดสอบ วัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning Outcome) ท้ังการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์จากการท างาน ผ่านการสะสมหน่วยการเรียน และการเทียบ
โอน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
    - สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมสามารถเปล่ียนสถานะเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
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    - สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน แต่ขาดศักยภาพและความพร้อม ได้รับการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมในการเปล่ียนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และ 
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
  เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่ างเป็น
ธรรม ภายใต้การก ากับของรัฐ 
    - ลดบทบาท อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและขนาดของหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลักมาเป็นผู้ก ากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม 
ประเมินผล ควบคู่กับการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา 
    - ควบรวมสถานศึกษาท่ีมีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และไม่อยู่ในสภาพ
และสถานะของความเป็นโรงเรียน มีครูไม่ครบช้ัน ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพื่อให้มีจ านวนและขนาดสถานศึกษาท่ีเหมาะสม ภายใต้บริบทของโครงสร้างประชากรท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องใน
อีก 30 ปีข้างหน้า โดยเปล่ียนสถานภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจ าเป็น 
    - ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตในคณะ/สาขาวิชาท่ีสถาบันมีความ
เช่ียวชาญเพื่อความเป็นเลิศ หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และลดการผลิต
บัณฑิตในคณะ/สาขาวิชาท่ีเกินความต้องการของตลาดแรงงาน 
    - ควบรวมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้มีจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมกับการผลิตก าลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม 
    -  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมีศักยภาพและความพร้อม เข้ามามีส่วนร่วมใน
การระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคม และ
ผู้เรียน 
 เป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ(Ends) 
 ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์(Productivity) ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดับของประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างยั่ง ยืน 
ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 
  ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้จาก
ระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับชนช้ันของ
สังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge Based Economy) ท่ีเอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา
และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
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  ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวตนของ
แต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์มีองค์ความรู้ท่ีส าคัญและทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังทักษะการด ารงชีวิต และทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ี
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
   ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนท่ีเพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานจากการ
มีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตามสิทธิและ
หน้าท่ีของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
  สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นท่ี ระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค ในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และ
เป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
 
 ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2574 ดังนี 
 1.ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้ สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้  และการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  เพื่อให้พลเมืองสามารถเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์/การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
 3. ยุทธศาสตร์/การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
           4 .ยุทธศาสตร์/การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม   
          5. ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
 6 .ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลผู้เรียน  
    8. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต   
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4. จุดเน้นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรทั้ง 6 ด้ำน ซ่ึงสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579)  
     1. การเรียนการสอน เพื่อความปรองดอง ความสามัคคี โดยใช้รูปแบบ Active Learning (ความมั่นคง) โดย

จะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์, ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้, เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ, สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  

เป็นต้น 

     2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาก าลังคนให้มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน (การผลิต 

พัฒนาก าลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน) โดยจะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ จัด

การศึกษาเพื่อความเช่ียวชาญ/เป็นเลิศเฉพาะด้าน, Echo English Vocational, ผลิตก าลังคนด้านอาชีวะ, 

ประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา, พัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot 

Camp) เป็นต้น 

     3. พัฒนาหลักสูตร ผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน) โดยจะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3), วางแผน

ให้ผล PISA สูงขึ้น, ประเมินผล O-NET วิชาสังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์, เพิ่มวิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 

Design and Technology, ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม, รณรงค์ “เกลียดการโกง”, ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

(สพฐ. สอศ.), พัฒนาและอบรมครูเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ เป็นต้น 

     4. บริหารสถานศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 

และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา) โดยจะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ โครงการโรงเรียนท่ี

ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU : Intensive Care Unit), เสริมสร้างคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน, จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ, พัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี

พิเศษ, ขับเคล่ือนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นต้น 

     5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม พร้อมตระหนักในการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม (การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) โดยจะต้อง

ด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลกระทบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ, ปลูกจิตส านึก/นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

     6. ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษา (การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ) โดยจะต้องด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ อาทิ ปรับปรุง 
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แก้ไข ระเบียบและกฎหมายการศึกษา, เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา, ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5. สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย ร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2558-2564   (ร่าง) แผนการศึกษา
แห่ งชาติพ .ศ . 2560-2579  น โยบายกระทรวง ศึกษ าธิก าร จุด เน้ นน โยบายของรัฐมนตรี ว่ าก าร
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  อ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มา
ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565)  ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย   มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล    บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย  
 พันธกิจ  
 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ  
 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการจัดการศึกษา  
 
 เป้ำประสงค์  
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม 
วัย และมีคุณภาพ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน  ท่ี มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
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 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ  
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความ รับผิดชอบ
สู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
 6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นท่ี  
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด  การศึกษา
อย่างมีประสิทธภาพ 
โดยมียทุธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  ยุทธศำสตรท่ี 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยนื 
   1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธีต่อต้านการทุจริต 
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
  2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
   2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
  3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพนท่ืพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
   3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
  3.3 เขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
  3.4 เขตพื้นทชายแดน 
   3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   ฯลฯ 
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 ยุทธศำสตรที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และสงเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่่อสร้ำงขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 
   1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และน า 
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
   1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ 
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
   1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
   2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม  และสติปญัญา  ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้เรียนสามารถอ่านออก  เขียนได้ ตามช่วงวัย 
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
   2.4 ส่งเสรมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  
Learning)  เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
   2.5 ส่งเสรมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
   2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน 
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
   2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
   2.8 ส่งเสรมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) , หลักสูตรระยะส้ัน 
   2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
   2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
   3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
   3.3 ส่งเสรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
และการสร้างสรรคนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย  และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
   4.2 ส่งเสรมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดย
เน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 
 
 ยุทธศำสตรที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี 
หลากหลาย เช่น  
  1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors)  
  1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
  1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
     ฯลฯ  
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
  2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา  
  2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
 
 ยุทธศำสตรที่ 4 ด้ำนโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบรกำรทำงกำรศึกษำ 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1.1 ส่งเสรมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
  1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
 
 



         แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 10 
 

 2. ลดความเหล่ือมลาทางการศึกษา 
  2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ท่ี
ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
 เป็นต้น  
  2.2 ส่งเสรมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง 
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV)  ฯลฯ  
 
 ยุทธศำสตรที่  5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่่อสร้ำงเสริมคณุภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวีิต  
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า 
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
  1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และส่ือ 
การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสงแวดล้อม  
  1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด 
กำรศึกษำ 
 1. พฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการ  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
   1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียนท่ี 
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
   1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
   1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
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  2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
   2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และส านักงานศึกษาธิการภาค  
  2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ  
   2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้าง 
ความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
   3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ี 
หลากหลาย 
 

6. กลยุทธ์ จุดเน้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ                     

ด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

  จุดเน้น 

  1.มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน O–NETทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ 5 

  2.ส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมนักเรียน  ม.3 และ ม.6 ให้มีความพร้อมก่อน  

เข้าสอบ O-NET 

  3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินผล

การสอบนานาชาติ (PISA) 

  4. รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในปี พ.ศ. 2565 

  5.มุ่งเน้นลดอัตราการออกกลางคันลดการจบไม่พร้อมรุ่น ลด 0  ร มส และ มผ 

  6.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศอาเซียนและภาษาต่างประ เทศอื่นๆ ได้ 

  7.จัดระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม  ควำมส ำนึกควำมเป็นชำติไทยและวิถีตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง    

  จุดเน้น 

  1. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

  พุทธศักราช 2551 

 กลยุทธ์ที่ 3  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงและลดควำมเหลื่อมล้ ำผู้เรียนได้รับโอกำสในกำร

พัฒนำเต็มศักยภำพ 

  จุดเน้น 

  1.เร่งรัดให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก  การศึกษานอกระบบ 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ  
  จุดเน้น 
  1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมี 

ส่วนร่วมทุกภำคส่วน 

  จุดเน้น 

  1.โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ครบ 8 องค์ประกอบ 

  2.พัฒนาระบบการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามความ 

ก้าวหน้าของสถานศึกษา 

  3.มุ่งให้สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

7.  มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มี  3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งช้ี 

 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ท้ังในฐำนะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคน
เก่ง คนดี และมีควำมสุข 

 1.1 ก าลังกาย ก าลังใจท่ีสมบูรณ์ 
 1.2 ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม 
 1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 
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 1.4 ทักษะทางสังคม 
 1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

 มำตรฐำนที่ 2 แนวกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนเปน็ส ำคัญและกำรบริหำรโดย
ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน 

 2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ 
 2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง เป็นระบบมีคุณภาพ 
 2.3 มีการบริหารจัดการท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้/สังคมแห่ง  ควำมรู้ กำรสร้ำงวิถีกำรเรียนรู้และ
แหล่งกำรเรียนรู้ให้เข็มแข็ง 

 3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
 3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ 
 3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 3  บ้านหนองทองหลาง  ต าบลหนองหิน   อ าเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลหนองหิน  ท่ีดินในการจัดต้ังโรงเรียน  ได้รับบริจาคจาก
ชาวบ้านท่ีบริจาคให้หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ  เจ้าคณะต าบลหนองหิน (ธ)  และเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้  เพื่อ
เตรียมจัดต้ังเป็นสถานท่ีของทางราชการ  ขณะนี้ท่ีดินแปลงนี้ของโรงเรียนได้โอนให้กับราชพัสดุ  กรมธนารักษ์  เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 ในระยะแรกของการตั้งโรงเรียน  พื้นท่ีต าบลหนองหิน  ต าบลหนองเป็ด  ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา   และ
โรงเรียนขยายโอกาส  รองรับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จึงเป็นสาเหตุให้อัตราการเรียนต่อต่ ามาก  คือไม่
ถึง  12%  ประกอบกับอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ  การคมนาคมก็ไม่สะดวก  ท าให้นักเรียนท่ีจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ย้ายถิ่นเข้าไปท างานในเมืองใหญ่  เมื่อโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ต้ังขึ้น  อัตราการเรียนต่อจึง
สูงขึ้น 

   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง  เมื่อวันท่ี  30  เมษายน  2539  ซึ่งก่อนหน้านัน้เป็นสาขา
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ต้ังอยู่ถนน  ร.พ.ช.สายค าเกิด – ยางเด่ียว  หลักกิโลเมตรท่ี  9   ต าบลหนองหิน อ าเภอ
เมือง  จังหวัดยโสธร  (ใกล้วัดป่าหนองไคร้)   เป็นท่ีดินของนายสงวน  สายหยุด   นายเปล่ียน  คูณสุข   นางสีปจัน  
พรานป่า  บริจาคท่ีดิน  35  ไร่  2  งาน  14  ตารางวา   ผ่านหลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ   เจ้าอาวาสวัดป่าหนอง
ไคร้  ให้เป็นที่ต้ังโรงเรียน  หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ  ก านันเจริญ  แสวงผล   ผู้ใหญ่บ้านได้พาประชาชนชาวบ้าน
ช่วยกันสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว  1  หลัง   โดยมีนายประยงค์ แก่นลา มาเป็นผู้ประสานงานในการสร้างและบริหาร 
 ปี  พ.ศ.2537 เปิดท าการสอนปีแรก มีนักเรียน   63 คน 
 ปี  พ.ศ.2538 เปิดท าการสอนปีท่ี 2 มีนักเรียน         169 คน  
                               และสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวเพิ่มอีก      1      หลัง 
 ปี  พ.ศ.2539 เปิดท าการสอนปีท่ี  3 มีนักเรียน   314 คน 
 30  เมษายน  2539   จัดต้ังเป็นโรงเรียนเอกเทศภายใต้ช่ือ  “โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์”   

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 นายวิทย์  ส่งศรีโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  รักษาการครูใหญ่ 2539 
2 นายประยงค์   แก่นลา    ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อ านวยการ 2539 – 2550 
3 นายเรียง    จันทร์แจ้ง    ผู้อ านวยการ 2550 – 2552 
4 นายสังขตะ   มรรคญาณ    รักษาการผู้อ านวยการ 2552 – 2553 
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5 นายวิวัฒนา  ไชยา   ผู้อ านวยการ 2553 – 2554 
6 นายอัชราวุธ  บุปผาชาติ ผู้อ านวยการ 2554 – 2557 
7 นายจงมิตร  ศรีไชย ผู้อ านวยการ 2557 – 2561 
8 นายทรงธรรม ทองประทุม ผู้อ านวยการ 2561 – 2562 
9 นายอุทัย สุภาพัฒน์ ผู้อ านวยการ 2562 – ปัจจุบัน 

 
ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบรวมท้ังงบประมาณท่ีได้รับดังนี้ 
ปี  2539 
 1.  อาคารเรียน  ก  จ านวน  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  จ านวน     1    หลัง  (ใช้เป็นห้องเรียน รวม  4  ห้อง) 
 3.  อาคารเรียน  ค  จ านวน     1    หลัง  (โรงฝึกงาน) 
 4.  บ้านพักครูแบบ  205    จ านวน    1     หลัง 
 5.  บ้านพักภารโรง / 39  จ านวน     1    หลัง 
 6.  ห้องน้ าห้องส้วมแบบ  6  ท่ี   จ านวน     1    หลัง 
 7.  ถังเก็บน้ าฝน (ฝ 33)    จ านวน     1    ชุด 
 8.  สนามบาสเกตบอล     จ านวน     1    สนาม 
 9.  สนานวอลเลย์บอล  จ านวน     1    สนาม 
 10.สนามตะกร้อจ านวน  จ านวน      1   สนาม 
ปี  2540  โรงเรียนเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  (รพชส.) 
ปี  2541  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  253,400  บาท  เพื่อก่อสร้าง 
 ห้องน้ าห้องส้วมแบบ  6   ท่ี   จ านวน  1   หลัง 
 ถังเก็บน้ าฝน (ฝ 33)  จ านวน  1   ชุด 
 เสาธงโรงเรียน   จ านวน  1   ชุด 
 ครุภัณฑ์การศึกษา รวม  459,100  บาท 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 440  เมตร  ราคา  900,000  บาท 
ปี  2542   
 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ราคา  600,000  บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน ราคา   97,000   บาท 
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ปี 2543 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว   113    เมตร  ราคา  220,000  บาท 
 เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องอัดส าเนา  ราคารวม  97,000  บาท   
ปี 2544 
 วัสดุวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย     ราคารวม 50,000  บาท 
 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเด่ียว  จ านวน  50  ชุด    ราคา   34,000  บาท 
 ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด  1  ชุด    ราคา   64,100  บาท 
 โรงอาหารแบบ 300 ท่ีนั่ง   จ านวน  1  หลัง  ราคา    1,894,000 บาท 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 เมตร (เงินเหลือจ่ายและเงินคืนเสาเข็ม )ราคา  34,580  บาท 
ปี  2545 

-  อาคารเรียนกึ่งถาวร จ านวน 1 หลัง   ราคา 1,080,000 บาท (จัดท าเป็นห้องสมุด และห้องเรียน 3 ห้อง) 
 -  ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนยุวเกษตรซินเจนทาในการส่งเสริมอาชีพเกษตรจ านวน 50,000บาท 
    -  ถนนคอนกรีตบริเวณ หน้าอาคารเรียนกึ่งถาวร และเช่ือมต่ออาคารมูลค่า 200,000 บาท 
งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ.2546 

- ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนยุวเกษตรซินเจนทา ในการส่งเสริมอาชีพเกษตร  จ านวน 30,000 บาท 
- โรงอาหาร แบบ 300 ท่ี  จ านวน  1 หลัง 

งบประมาณที่โรงเรียนจัดหาเพิ่มเติม 
- บ้านพักครูจ านวน  4  หลัง  วงเงิน  200,000  บาท 
- ถนนคอนกรีตหน้าบ้านพักเช่ือมต่อจากหน้าอาคารกึ่งถาวร 

งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ.2547 
- อาคารเรียน แบบ 108 ล งบประมาณ 4,580,000  บาท 
- ชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเงิน  200,000 บาท  

งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ.2548 
- จากการระดมทรัพยากรเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน 
-  ระดมทรัพยากรในการก่อตั้งกองทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษานักเรียนยากจน 

งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ.2549 
- จากการระดมทรัพยากรเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา 

งบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ. 2550 
- จากการระดมทรัพยากรเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา 
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งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ  2551 
- ครุภัณฑ์โลหะ  จ านวนเงิน      79,000  บาท 

งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ  2552 
- จากผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูและชุมชนร่วมกันบริจาคเงินจ านวน    45,000    บาท  เพื่อ

ก่อสร้างรั้วหน้าโรงเรียน และด้านข้างท่ีติดกับ องค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลหนองหิน 
- ส้วมแบบ สปช.  605/45  4   ท่ี  จ านวน  2   หลัง  ได้รับงบประมาณจ านวน    410,000   บาท 

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( หลังท่ี  1 ราคา    200,000 บาท                                   
 หลังท่ี  2 ราคา    210,000   บาท ) 

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  จ านวน  1  ชุด  ( 21   เครื่อง  )                                           
จ านวน  558,150   บาทจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ  2553 
- อาคารเรียน สปช. 102/26   ( 3  ห้อง )  จ านวน   1,040,000  บาท    

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ( งบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   SP 2  ) 
- งบซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ   จ านวน   190,000    บาท  จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ( งบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   SP 2  ) 
- งบซ่อมแซมบ้านพักครู   จ านวน   79,800   บาท 

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ( งบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   SP 2  ) 
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ  2558 

- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จ านวน    39,100  บาท 
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จ านวน  156,000  บาท  
- โต๊ะ – เก้าอี้  40  ชุด 
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จ านวน  150,000  บาท 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  จ านวน  140,500  บาท  
- งบเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  จาก  นายสุวรรณ  ธิบูรณ์บุญ  จ านวน  10,000  บาท 
- งบเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  จาก  พระครูอรัญเขต  คณารักษ์  (บริจาคถมดิน  ท าถนนคอนกรีต

ในสวนป่า)  จ านวน  44,000  บาท 
- งบเงินผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียน  จ านวน  135,749  บาท 
- งบเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  จาก  หลวงปู่บุญมี  ปริปุณโณ  บริจาคสร้างห้องประชุมอาคารศิลา

ธรรม  จ านวน  1,600,000  บาท 
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งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ  2559 
 1. เงินสนับสนนุจากภายนอก 

ท่ี ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน จ านวน 
(บาท) 

1.1 ทุนการศึกษา 6,000 
 1) นายมนตรี   แจ่มศรี     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 5,000 
 2) น.ส. อุไรพร  ด ารงค์ศิริ   ต าแหน่งศึกษานิเทศน์ 1,000 

1.2 บริจาคโดยมีวัถตุประสงค์ 74,000 
 1) นายมนตรี   แจ่มศรี     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 6,000 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน (กองทุนประกันสุขภาพ) 18,000 
 3) นายณัฐวุฒิ    ใบบัว   (สมทบท าสนามกีฬาของโรงเรียน) 2,000 
 4) พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (สมทบการจัดซื้อรถหกล้อของโรงเรียน) 30,000 
 5) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (เพื่อการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า) 10,000 
 6) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 (โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด) 8,000 

1.3 รายได้สถานศึกษา 13,500 
 1) นายเสรี   วงศ์ละคร 5,000 
 2) การศึกษานอกระบบ   จังหวัดยโสธร 2,000 
 3) การศึกษานอกระบบ   จังหวัดยโสธร 1,000 
 4) การศึกษานอกระบบ   จังหวัดยโสธร 1,000 
 5) การศึกษานอกระบบ   จังหวัดยโสธร 1,000 
 6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 3,000 
 7) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน 500 

  
 2. งบบริจาค 

ท่ี  ผู้บริจาคหรือผู้ให้การสนับสนุน / รายละเอียดของสิ่งของ  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่บริจาคหรือสนับสนนุ 
1 พระครูสุมน   สารคุณ (หลวงปู่ประสาร) 
 1.1 กลองสองหน้า          จ านวน  1 ชุด                                                 1.8 ฉาบใหญ่     1 ตัว    1,500 บาท 
 1.2 กลองทอมบ้า           จ านวน  1 ชุด                                    1.9 ฉาบเล็ก      1 ตัว      500  บาท 
 1.3 ฉ่ิง                        จ านวน  1 ชุด                                                               1.10 กลองทาง   4 ตัว พร้อมขาต้ัง 8,500 บาท 
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 1.4 ฉาบ                      จ านวน  1 ชุด                                                              1.11 กลองร ามะนาดอีสาน 1 ตัว  2,500 บาท 
 1.5 โปงลาง      1 ผืน  12,000 บาท 1.12 ปี่ภูไท                    4,000 บาท 
 1.6 แคนล้ินเงิน  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                                      จ านวน   2 เครื่อง 
 2.2 คอมพิวเตอร์  Notebook                                              จ านวน   1 เครื่อง 
 2.3 คอมพิวเตอร์   PC                                                        จ านวน  3 เครื่อง 
3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 
 3.1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)  และระบบปฏิบัติการ  7 ชุด   เป็นเงิน   190,780 บาท 
4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 4.1  หลอด LED ขนาด 1,200 มิลลิเมตรพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  

      จ านวน  203   หลอด  เป็นเงิน 101,500 บาท       
 4.2  หลอด LED ขนาด   600 มิลลิเมตรพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง    

     จ านวน    22   หลอด  เป็นเงิน    9,9000 บาท 
  
 3. วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนจากเงินงบประมาณของโรงเรียน 

ท่ี 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 เครื่องส ารองไฟ  UPS   85  VA   1  ตัว 
6 โทรทัศน์  LED  19 ALTV-1905  ราคาเครื่องละ  2,990 บาท  จ านวน 2 เครื่อง     

 
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ  2562 
 1. รายได้สถานศึกษา  (ข้อมูล  ณ  30 สิงหาคม  2562 ) 

ท่ี ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน จ านวน (บาท) 
1.1 ค่าเช่าสถานท่ี  ห้องคอม จาก กศน.ยโสธร 1,000 
1.2 ค่าเช่าสถานท่ี  อบรมโครงการส่งเสริมการสานตะกร้าพลาสติก 3,000 
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1.3 ค่าสมทบบ ารุงโรงอาหารจากร้านค้า 8,100 
1.4 ดอกเบ้ียจากบัญชีเงินรายได้ 48 
1.5 ค่าเช่าสถานท่ีจัดอบรม สนง.พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ จ.ยโสธร 3,000 
1.6 ค่าเช่าสถานท่ีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการก าจัดขยะครบวงจร 1,500 
1.7 ค่าบ ารุงสถานท่ีขายสินค้าจากรถไอศกรีม 1,000 
1.8 ค่าเช่าสถานท่ี  อบรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง อบต.

หนองหิน 
3,500 

1.9 ดอกเบ้ียจากบัญชีเงินรายได้ฯ 136 
1.10 ค่าเช่าสถานท่ี  จาก กศน.ยโสธร 1,000 

 

 2. สมทบค่าไฟฟ้า 
ท่ี ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน จ านวน (บาท) 

2.1 ค่าไฟฟ้าสหกรณ์โรงเรียน 300 
2.2 ค่าไฟฟ้าโรงอาหาร 300 
2.3 ค่าไฟฟ้าสหกรณ์โรงเรียน 900 
2.4 ค่าไฟฟ้าบ้านพักครู 500 

 

 3. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ 
ท่ี ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน จ านวน (บาท) 

3.1 ผ้าป่าจากศิษย์เก่าศิลาทองพิทยาสรรค์ 103,446 
3.2 ผ้าป่าจาก ผอ.ทองใจ   กิ่งมิ่งแฮ 500 
3.3 ผ้าป่า  นายเกียรติสุนทร   พลเย่ียม 500 
3.4 ผ้าป่า  นายสงกรานต์  เวฬุวนารักษ์ 3,299 
3.5 ค่ายางรถตู้โรงเรียนจาก  นายพิพัฒน์  พันธ์พรหม 3,600 
3.6 ทุนการศึกษาจาก  คุณครูนันทนา  บุญโสภา 3,000 
3.7 สมทบสร้างโรงจอดรถโดย  นายมูล  มีจอม 1,000 
3.8 สมทบสร้างโรงจอดรถโย   นางประมวล  แสวงผล 2,000 
3.9 ทุนการศึกษาให้นักเรียนมีคะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 วิชาภาษาไทย 1,200 
3.10 ค่ากิจกรรมสะเต็มศึกษา  จากพระครูปัญญาวรกิจจาภรณ์ 7,000 
3.11 เงินบริจาคจาก  นายศิริพงษ์  เสลวาปีนุสรณ์ 1,000 
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 4. วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนจากเงินงบประมาณของโรงเรียน 
ท่ี รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณของโรงเรียน 
1 เครื่อง  Visualizer  GL-210     จ านวน  1 เครื่อง    เป็นเงิน   9,900  บาท 
2 เครื่องตัดหญ้า  4 จังหวะ          จ านวน  2 เครื่อง    เป็นเงิน 12,000  บาท 
3 เครื่องแต่งกิ่ง                        จ านวน 1 เครื่อง    เป็นเงิน    5,500 บาท 
4 ชุดสว่านกระแทก                   จ านวน  1 ชุด       เป็นเงิน    2,490 บาท 

  

 5. สิ่งก่อสร้าง   
ท่ี รายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง 
1 โรงจอดรถนักเรียน             จ านวน  1 หลัง       (งบบริจาค) 

 

 6. วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนจากโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
    บริจาคโดย บ. ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  

ท่ี รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณของโรงเรียน 
1 ชุดจานแดง  TRUE  Vision 
2 TVS Settop Box HD : HD-H10S  (MPEG 4) +SMC 
3 ชุดตู้แดง (Know  Down) 
4 Modulator (ขั้นต่ า  5 Channel  in 1) S/N : 1299161002697 
5 MATV Distribution  Amplifier  S/N : 1199161002844 
6 โทรทัศน์  LED TV  ขนาด  43 นิ้ว  ยี่ห้อ  TCL  จ านวน  15 เครื่อง 
7 Microphone  Mixer  + preamp  Mixer 
8 ไมโครโฟนคออ่อน 
9 Vedio  HD Camera  ยี่ห้อ  RICH  HD880 
10 ขาต้ังกล้อง 
11 ชุดคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ   (PC Desktop  + LED Desktop)  ยี่ห้อ  DELL จ านวน  15 ชุด 
12 ล าโพง  Speaker  600  watt  จ านวน   15 ตัว 
13 โต๊ะคอมพิวเตอร์  16 ชุด 
14 เครื่องส ารองไฟฟ้า  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 
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17 Switch  5 port  10/100  S/N : 000371 
18 Switch  8 port  10/100  S/N : R3UO1G9018901 

 
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ  2563 
 1. รายได้สถานศึกษา  (ข้อมูล  ณ  30 กรกฎาคม  2563 ) 

ท่ี ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน จ านวน 
(บาท) 

1.1 ค่าสมทบบ ารุงโรงอาหารจากร้านค้า ( 1/2563 , 2/2563 ) 12,860 
1.2 ดอกเบ้ียจากบัญชีเงินรายได้  564.72 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา ( 1/2563 , 2/2563 ) 261,000 

 

2. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ 
ท่ี ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน จ านวน 

(บาท) 
3.1 ทุนการศึกษา จากนางจุดา ไพสาสวรภัทร 3,000 
3.2 ทุนการศึกษา จากนางสาวล าเจียก สังข์เสน 1,000 
3.3 ทุนการศึกษา จากนางโคตรเพชร มีโพธิ์ 1,000 
3.4 ทุนการศึกษา จากนายอนุชา อุ่นตา 600 
3.5 ทุนการศึกษา จากนางสาวบังอร มงคลค า 600 
3.6 ทุนการศึกษา จากนางเกียรติสุดา สุดชาฎา   600 
3.7 ทุนการศึกษา จากนายสุวรรณ ธิบูรณ์บุญและนางสาวมยุรี มีแก้ว 1,082 

 

3. วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนจากเงินงบประมาณของโรงเรียน 
ท่ี รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณของโรงเรียน 
1 เครื่องตัดหญ้า                     จ านวน  1 เครื่อง    เป็นเงิน   2,590  บาท 
2 เครื่องปริ้นเตอร์                   จ านวน  2 เครื่อง    เป็นเงิน   9,750  บาท 
3 เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้       จ านวน  2 เครื่อง    เป็นเงิน   4,600  บาท 
4 ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ธรรมดา   จ านวน  1 ตู้         เป็นเงิน   4,200  บาท 
5 ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนท่ี        จ านวน  1 เครื่อง    เป็นเงิน   990    บาท 
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          4. งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   
ท่ี รายละเอียดของงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   
1 งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรม จ านวน 250,000 บาท 
2 งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างอื่นส าหรับโรงเรียนท่ีประสบภัยธรรมชาติ 

จ านวน 32,000 บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ  2564 
 1. รายได้สถานศึกษา  (ข้อมูล  ณ  30 กันยายน  2565 ) 

ท่ี ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน จ านวน (บาท) 
1.1 ค่าสมทบบ ารุงโรงอาหารจากร้านค้า (2/2563 , 1/2564) 12,860 
1.2 ดอกเบ้ียจากบัญชีเงินรายได้  564.72 
1.3 ค่าบ ารุงการศึกษา (2/2563 , 1/2564) 261,000 

 
 

2. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ 
ท่ี ประเภท/ผู้บริจาคหรือให้การสนับสนุน จ านวน (บาท) 

2.1 ทุนการศึกษา จากพระครูอรัญเขต คณารักษ์ 60,000 
2.2 ทุนการศึกษา จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร 1,000 
2.3 ทุนการศึกษา จากนางสาวบังอร มงคลค า 2,000 
2.4 ทุนการศึกษา จากนายสุวรรณ ธิบูรณ์ 1,000 

 

3. วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนจากเงินงบประมาณของโรงเรียน 
ท่ี รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณของโรงเรียน จ านวน (บาท) 

3.1 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 2 เครื่อง 5,400 
3.2 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบสแกนฝ่ามือ 2 เครื่อง 2,800 
3.3 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบยิงหน้าผาก 2 เครื่อง 1,360 
3.4 เครื่องโปรเจคเตอร์ Acer X1237 Wi 15,600 
3.5 วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี 13,840 
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 4. วัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนจากการบริจาค 
ท่ี รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณของโรงเรียน จ านวน (บาท) 

4.1 เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  
4.2 เก้าพลาสติกสีขาว จ านวน 200 ตัว 25,000 

 

5. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ 198,000 บาท โครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย (บาท) 
5.1 กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ 3 8500 
5.2 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 1 10,565 
5.3 เครื่องช่ังไฟฟ้า ละเอียด 0.01 กรัม 1 4,486 
5.4 แบบจ าลองระบบย่อยอาหารขนาดใหญ่ 1 3,127 
5.5 เครื่องคนสารละลายด้วยแม่เหล็ก 1 4,215 
5.6 แผ่นร้อน (hot plate) 1 3,264 
5.7 เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ 2 258 
5.8 เครื่องวัด pH แบบ ปากกา 2 1,052 
5.9 เครื่องวัดความเข้มแสง 1 2,000 
5.10 ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย AC/DC 2 1,450 
5.11 ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า 5 1,400 
5.12 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 5 300 
5.13 รถทดลองกลศาสตร์ 6 200 
5.14 ชุดขดลวดเหนี่ยวน า 2 2,000 
5.15 ชุดทดลองวัดแรงตึงผิวของเหลว 6 427 
5.16 หลอดไฟ 2.5 โวลต์ 2 34 
5.17 กล้องถ่ายภาพดิจิตัลแบบ SLR 1 18,448 
5.18 เครื่องฉายภาพสามมิติ 1 7,735 
5.19 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  1 11,350 
5.20 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 1 2,050 
5.21 ตู้เก็บสารเคมี 2 8,380 
5.22 Active Board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw 1 66,650 
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ปรัชญา   คติพจน์  สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  สีประจ าโรงเรยีน 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 

"ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์   เสียสละ  สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่รู้    สู้งาน   ประสานชุมชน" 
คติพจน์ประจ าโรงเรียน 
  "อัตตะนา      โจททะยัตตานงั"          จงเตือนตน    ด้วยตนเอง 
สีประจ าโรงเรียน 
          "น้ าเงิน-ขาว" 
  น้ าเงิน หมายถึง  พระมหากษัตริย์  เพราะโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์ต้ังขึ้นในปีกาญจนาภิเษก  (พ.ศ. 
2539) 

ขาว     หมายถึง  พระพุทธศาสนา  หรือความบริสุทธิ์  หรือหมายถึงหลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ ซึ่งเป็น
ผู้ผลักดันในการก่อสร้างและอุปถัมภ์โรงเรียน 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน    

คือ  ต้น  ปาริชาด (ต้นทองหลาง)    ซึ่งเป็นต้นไมป้ระจ ากรมสามัญศึกษา  และเป็นต้นไม้ท่ีมีช่ือพ้องกับ
หมูบ่้านหนองทองหลาง  ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีต้ังและมีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน 

 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ :  จิตอาสา 

เอกลักษณ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ : สถานศึกษาพอเพียง 
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1.อาคารศิลาทอง    9.สหกรณ์โรงเรียน   17. สวนป่าลานคุณธรรม 
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5.อาคารไทรทอง   13. โรงรถ 
6.โรงอาหาร   14. โรงเลี้ยงสัตว์และแปลงเกษตร 
7.อาคารตักศิลา   15. สวนผู้อุปถัมภ์โรงเรียน 

8.เรือนเกียรติยศ   16. โรงจอดรถนักเรียน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
ลักษณะของชุมชน  ขนาดของชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มี 2 ต าบล

ด้วยกัน คือ ต าบลหนองหินและต าบลหนองเป็ด 
ข้อมูลต าบลหนองหิน 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองหิน 417 442 859 318 
2 บ้านหนองบก 214 196 410 124 
3 บ้านหนองทองหลาง 310 330 640 239 
4 บ้านหนองบ่อ 310 272 582 243 
5 บ้านโนนกุง 112 100 212 64 
6 บ้านหนองหงอก 207 239 446 147 
7 บ้านหนองหิน 303 313 616 307 
8 บ้านโนนอุดม 76 89 165 56 
9 บ้านหนองหงอก 273 273 546 169 

รวม 2,222 2,254 4,476 1,667 

 
ข้อมูลต าบลหนองเป็ด 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโต่งโต้น 291 266 557 158 
2 บ้านโนนสวาท 135 127 262 95 
3 บ้านโนนค้อ 123 132 255 87 
4 บ้านหนองเป็ด 382 417 799 231 
5 บ้านยางเด่ียว 287 283 570 196 
6 บ้านหนองเป็ด 206 190 396 131 
7 บ้านหนองถ่ม 319 306 625 196 
8 บ้านหนองถ่ม 202 191 393 127 
9 บ้านยางเด่ียว 240 239 479 154 

รวม 2,185 2,151 4,336 1,375 

หมายเหตุ     ข้อมูลจ านวนประชากรจากทะเบียนบ้าน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
  ข้อมูล ณ  เดือน  กันยายน พ.ศ.2564 
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ลักษณะภูมิประเทศของชุมชน  มีสภาพทางกายภาพเป็นท่ีราบสูง  สลับเป็นที่ราบลุ่ม คุณภาพดินส่วน
ใหญ่เป็นดินทราย  ดินร่วนปนทราย  ดินจืด  มีโรงเรียนประถมศึกษา  9  โรงเรียน  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7  แห่ง  
มีวัด/ส านักสงฆ์  8  แห่ง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  2  แห่ง   

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  นั้นประชากรมีอาชีพหลักคือ  ท านา  ท าไร่  อาชีพรองได้แก่  ท า
อุตสาหกรรมครัวเรือน และมีบางส่วนรับราชการ  ค้าขาย  รับจ้าง 

หน่วยธุรกิจของชุมชน  ประกอบด้วย  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  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  ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางสลับกับถนนลูกรัง  และถนนภายในหมู่บ้าน
เป็นถนนลูกรัง มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางส่วน  สภาพการคมนาคมเป็นทางบกพาหนะใช้
รถยนต์โดยสารประจ าทาง  ใช้รถยนต์ส่วนตัว 

การสื่อสาร  มีโทรศัพท์สาธารณะ  มีโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนมาก 
การไฟฟ้า ชุมชนมีไฟฟ้าใช้คิดเป็น  99 % 
แหล่งน้ าธรรมชาติของชุมชน  มีล าน้ า ล าห้วย  จ านวน  18  สาย  บึง  หนอง  จ านวน  115  แห่ง 
แหล่งน้ าที่ชุมชนสร้างขึ้น  มีฝาย  6  แห่ง  บ่อน้ าต้ืน  65  แห่ง  บ่อโยก  80  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  10  

แห่ง  บ่อบาดาล   20  แห่ง  โรงเรียนจะให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของชุมชนทุกกิจกรรม 
ความเข้มเข็งของชุมชน  ชุมชนมีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อหารายได้เสริมโดยการประกอบอาชีพ

เย็บท่ีนอน  ท าหมอนขิด  เบาะรองนั่ง  จักสานกระติบข้าว  กระด้ง  โรงปั่นนุ่น  โรงหล่อเสาปูน  นอกจากนี้
ประชาชนยังรวมกลุ่มกันเพื่อพฒันาชุมชนโดยการ  จัดต้ังเป็นกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  กองหนุนเพื่อความมั่นคง
แห่งชาติ  สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  ไทยอาสาป้องกันชาติ  คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน  อาสาสมัครรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   
 
ตาราง  แสดงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา  2561 – 2563 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน/จ านวนหอ้ง /ปี 

2561 2562 2563 
นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 51 2 52 2 40 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 2 48 2 49 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 64 2 52 2 48 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 172 6 152 6 137 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 35 1 21 1 28 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 39 1 28 1 19 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 42 1 32 1 29 1 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 116 3 81 3 76 3 

รวมทั้งส้ิน 288 9 233 9 213 9 
 
ตาราง  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามช้ัน เพศ และห้องเรียน ของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์   
           ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล  10  พฤศจิกายน  2564) 

ช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

รวม ห้องเรียน 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 23 23 46 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 21 22 43 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 22 23 45 2 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 66 68 134 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 11 22 33 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 11 17 28 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 10 9 19 1 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 32 48 80 3 

รวมทั้งสิ้น 98 116 214 9 
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ข้อมูลบุคลากรโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
ตาราง  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล  ณ  30  กันยายน  2564) 

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
ต าแหนง่ ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน              1 - 1 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน   - - - 

ครู ช านาญการพิเศษ 1 2 3 

ครู ช านาญการ 1 7 8 

ครู ไม่มีวิทยฐานะ 3 1 4 

ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ  1 1 

พนักงานราชการ - 1 1 

ครูอัตราจ้าง 1 - 1 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 

รวมบุคลากรคร ู 7 13 20 

ช่างปูน  4 1 - 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว 3 - 3 

รวม 4 - 4 

รวมทั้งสิ้น 11 13 24 

 
ตาราง  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามเพศ  ระดับวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา  2564 

ต าแหน่ง 

จ านวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า ป.
ตร ี

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ ากว่า ป.
ตร ี

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการ 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
3 
- 
1 

1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
2 
1 
1 
- 

- 
- 
2 
5 
 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
3 
8 
4 
1 
1 
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พนักงานราชการ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

ช่างปูน 4 
ยาม 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

1 
1 
2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
1 
2 

รวม 4 5 2 - - 7 6  24 

 
ตาราง  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา  2564 

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่าปริญญาตรี รวม 
1.  ฝ่ายบริหาร  1 - - 1 
2.  ครูฝ่ายปฏิบัติการ      
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - 4 1 - 5 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - - 2 - 2 
กลุ่มสาระภาษาไทย - - 2 - 2 
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - 1 2 - 3 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ - - 1 - 1 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ  
พลานามัย 

- 
- 2* - 2 

 กลุ่มสาระศิลปะ - - 1 - 1 
 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - 2 - - 2 
3.  ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน - - 1 - 1 
รวม - 8 12 - 20 

หมายเหตุ  1. *  มีบุคลากรท่ีเป็นครูอัตราจ้าง 
     2. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูต่อนักเรียนและห้องเรียน 
                                      ครู  :  นักเรียน     =  1  :  12 
                                      ครู  :  ห้องเรียน    =  2 :  1 
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ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจของโรงเรยีน 
 

1. โรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก  ปี พ.ศ.2543  ปี พ.ศ.2547 
2. โรงเรียนคุณธรรมช้ันน า  ปี  พ.ศ.  2550 
3. โรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2551   เริ่มใช้ปีการศึกษา  2551 
4. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง   พ.ศ. 2552 
5. โรงเรียนดีศรีต าบล  พ.ศ. 2557 
6. โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  พ.ศ. 2557 
7. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  พ.ศ. 2558 
8. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า  รุ่น 7 พ.ศ. 2559 
9. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น   ระดับเหรียญเงิน  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา-

ขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ปีการศึกษา  2559 
10. เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็น 

ล าดับท่ี 1 ของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก   ในภาคเรียน 1/2559   ภาคเรียน 2/2559    
และภาคเรียน 1/2560  

11. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม ด้านการบริการจัดการ ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม) จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 

12. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID 
19 ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม) จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 

13. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ประจ าปี 2563 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 

14. ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ารอบ 40 ทีม การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot 
Tournament” จัดโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมื่อปีพุทธศักราช 2564 
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ส่วนที่  3 
ทิศทางของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ผู้เรียนมีความรู้  ควบคู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ  (Mission) 
1. จัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 

    ของคนไทย  12 ประการ 

3. ส่งเสริมคุณลักษณะการใช้วิถีชีวิตพอเพียงในการเรียนรู้และการท างานของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทาง 
   การศึกษา และนักเรียน 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์  ปลอดส่ิงเสพติด 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

   การศึกษา  และบูรณาการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์  (Goal) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการทางร่างกาย   จิตใจ  และการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามวัย 

4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะการใช้วิถีชีวิตพอเพียงในการเรียนรู้   

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างน้อยคนละ 1 อาชีพ 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตามตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ 

7. สถานศึกษาเน้นการท างานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน 

    ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 

จุดเน้นของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. จุดเน้นด้าน  ICT เพื่อการศึกษา 

4. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
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 4.1 บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ 

 ต่อผลการด าเนินงาน 

   1) มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 3) พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

           และต่อเนื่อง 

 4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 1) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 

 2) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

 3) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อปรับปรุง 

           พัฒนาการจัดการศึกษา 

5. จุดเน้นด้านการทดสอบ   การประเมิน  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ     
    พอเพียง  ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  และแนวทางวิถีพุทธ 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4. พัฒนาส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพและ 

    มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการส่ือสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

5. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

6. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 



         แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 37 
 

กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง  ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และแนวทางวิถีพุทธ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้เข้า
รับการพัฒนาด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคม  และ
สติปัญญา 
2. นักเรียนทุกคนได้เข้า
รับการปลูกฝังด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม ตาม
หลักค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
3. นักเรียนทุกคนได้เข้า
รับการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. นักเรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อ  และการ
ประกอบอาชีพ 
5. นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย 
6. นักเรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน 

 
1.จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการ
พัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์
จิตใจ สังคม  และสติปัญญา 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามหลักค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
3. จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษา
ต่อ  และการประกอบอาชีพ 
5. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตาม
ช่วงวัย 
6. จ านวนนักเรียนที่ เข้าร่วม
กิ จ ก รรม พั ฒ นาการสื่ อ ส าร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

 
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร 
2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้น
น า 
3. โครงการธนาคารขยะ
โรงเรียน 
4. โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพ
วิถีพอเพียง 
5. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการสอนเสริมนักเรียน
อ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง 
6. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
8. โครงการพัฒนากิจกรรมการ
สอนโดยสะเต็มศึกษา 
9. กิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
10. โครงการนักเรียนทัศน
ศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย 
11. โครงการ ICT เพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษที ่
21 
12. โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
13. โครงการศูนย์เยาวชน
ต้นแบบโรงเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข  วิถี
พอเพียง 

 
- ค าสั่งโรงเรียนแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
- เอกสารหลักฐานแสดงถึง
การด าเนินงานโครงการ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ 
- แบบรายงานผลกร
ด าเนินงานโครงการ 
- ผลงานนักเรียน 
- ผลการสัมภาษณ์/สังเกต 
- ภาพถ่าย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตรระดับคุณภาพดีมาก                
2. ผู้เรียนมีสุขภาวะทีดีและมี
สุนทรียภาพในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ระดับคุณภาพดี
เย่ียม 
4.ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องระดับ
คุณภาพดีเย่ียม 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริตระดับคุณภาพดีเย่ียม 
6. นักเรียนมีความมั่นใจในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  ระดับ
คุณภาพดี 

 

7. ระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนท่ีมีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 
8.ระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะทีดี
และมีสุนทรียภาพ 
9. ระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 
10. ระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนท่ีมีทักษะใน
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
11. ระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนท่ีมีทักษะใน
การท างาน รักการ
ท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
12. ระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนท่ีมีความมั่นใจ
ในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่าง
น้อย 1 ภาษา   

 

14. กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 

15. วงดนตรีลูกทุ่งและ
วงดนตรีโปงลาง 

16. กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 
17. กิจกรรมเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
18. กิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
19. กิจกรรมเข้าค่าย
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม    
20. กิจกรรมอบรม
ระเบียบวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม 
21. กิจกรรมแก้ไขและ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี 
พฤติกรรมอันไม่พงึ
ประสงค์โดยครูประจ า
ช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  และ
ใช้หลักการเสริมแรง 
และการลงโทษอย่าง
เหมาะสมกับแต่ละ
บุคคล 
22. กิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษ 
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23. กิจกรรมอาเซียน
ศึกษา 
 

 
กลยุทธ์ที่  2   เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
เชิงประมาณ 
1. สถานศึกษามี
หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงในแต่ละปี
การศึกษา  จ านวน 1 
เล่ม 
2. สถานศึกษามีคู่มือ
วิธีการวัดและ
ประเมินผล ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงในแต่ละปี
การศึกษาจ านวน  1 
เล่ม 
3. สถานศึกษามีศูนย์
รวมสื่อให้ครูสามารถยืม
ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 1 ศูนย์ 
เชิงคณุภาพ 
1. สถานศึกษาจัด
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตร  ความจ าเป็น
และความต้องการของ
ผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถ่ิน
และสังคม  อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
2. คณะครูใช้สื่อการ
เรียนการสอน  
เทคโนโลยี  นวัตกรรม  

 
1. จ านวนหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา   
2. จ านวนคู่มือวิธีการวัดและ
ประเมินผล ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงในแต่ละปีการศึกษา 
3. จ านวนศูนย์รวมสื่อให้ครู
สามารถยืมไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
4. ระดับคุณภาพการจัด
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตร  ความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน  ท้องถ่ินและสังคม 
5. ระดับคุณภาพการใช้สื่อ
การเรียนการสอน  เทคโนโลยี  
นวัตกรรม  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีหลากหลาย
ของคณะครู 
6. ระดับคุณภาพการวัดและ
ประเมนิผลผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

 
1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนการใช้
คู่มือวิธีการวัดและ
ประเมินผล 
3. การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
4. การจัดต้ังและพัฒนาศูนย์
สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน 
5. การรายงานผลการใช้สื่อ
เพื่อการเรียนการสอน 
6. กิจกรรมจัดหาและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
7. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในโรงเรียน  หรือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย 

 
- ค าสั่งโรงเรียนแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
- แบบรายงานผลกร
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- ผลการสัมภาษณ์/สังเกต 
- ภาพถ่าย 
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และสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีหลากหลาย  
อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

กลยุทธ์ที่  3  สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมผู้ปกครอง
และตัวแทนชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความ
ตระหนักในวิธีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของสถานศึกษา  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
2. เผยแพร่กิจกรรมวิธีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของสถานศึกษา  
และผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อย  3 วิธีการ 
3. สถานศึกษาจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ
ชุมชน  หน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง
ในการก ากับดูแลและร่วม
รับ ผิ ดชอบ ในการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน  อย่างน้อย 5
หน่วยงานเชิงคุณภาพ 
1. ผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม
และสาธารณชน 
เข้าใจและตระหนักในวิธีการ

 
1. จ านวนครั้งการประชุม
ผู้ป กครอ งและ ตั วแท น
ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ
และ คว าม ต ระห นั ก ใน
วิ ธี ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา  ในแต่ละภาค
เรียน 
2. จ านวนวิธีการเผยแพร่
กิจกรรมวิธีการพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา  และผล
การด าเนินงาน 
3. จ านวนบันทึกข้อตกลง
ความ ร่ว มมื อกั บ ชุม ชน  
หน่ วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนท่ีเกี่ยวข้องในการ
ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ร่ ว ม
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน   
4. ร้อ ยละความ คิด เห็ น
ผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม
และสาธารณชนท่ี เข้ าใจ

 
1. จัดประชุมผู้ปกครอง
และตัวแทนชุมชน  
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
วิธีการพัฒนาการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของ
สถานศึกษา  และผลการ
ด าเนินงาน 
3. การประสานความ
ร่วมมือ ในการก ากับดูแล
และร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
การจัดท าบันทึกข้อตกลง 
4. ประสานความร่วมมือ
ผู้น ารุ่นใหม่  หรือ
ผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆเข้า
ร่วมพัฒนาโรงเรียน 
5. จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
6. กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ  ผู้ปกครองและ
ตัวแทนชุมชน  
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และภาคี
เครือข่าย 

 
- ค าส่ังโรงเรียนแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
- เอกสารหลักฐานแสดงถึง
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
- แบบรายงานผลกร
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
- บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการส ารวจความ
คิดเห็น 
- รายงานประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- ผลงานนักเรียน 
- ผลการสัมภาษณ์/สังเกต 
- ภาพถ่าย 
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พัฒนาการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของสถานศึกษาใน
ระดับคุณภาพมากถึงมาก
ท่ีสุด  ร้อยละ 90 
2. ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการก ากับดูแล  และ
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนระดับคุณภาพ
ดีมาก   
 

และตระหนั ก ใน วิ ธี ก าร
พัฒนาการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของสถานศึกษาใน
ระดับคุณภาพมากถึงมาก
ท่ีสุด 
5. ระดับคุณภาพของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการก ากับดูแล  และ
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน 
วิชาชีพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
เชิงปริมาณ 
1. ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 20 ช่ัวโมง 
2. ครูทุกคนใช้ส่ือ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการส่ือสารท่ี
ทันสมัยในการเรียน
การสอนและการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
3. ครูทุกคนสามารถ
ใช้ทักษะการส่ือสาร
ด้วยภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนรู้และ

 
1.จ านวนครูท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 20 ช่ัวโมง 
2.จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การส่ือสารท่ีทันสมัยในการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
3. จ านวนครูท่ีสามารถใช้
ทักษะการส่ือสารด้วย
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติหน้าท่ี 
4. ระดับคุณภาพครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ี

 

 1. กิจกรรมสนับสนุนครู
และบุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ/ประชุม/ประชุม
เชิงปฏิบัติท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

2. จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในโรงเรียน 

3. กิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4. กิจกรรมยกระดับ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร 
5. การศึกษาดูงาน 

 

- ค าส่ังโรงเรียนแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
- แบบรายงานผลกร
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 
- ทะเบียนส่ือการเรียนรู้ 
- รายงานการใช้ 

นวตกรรม 

- วิจัยในช้ันเรียน 
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การปฏิบัติหน้าท่ี 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมระดับ
คุณภาพดีเย่ียม 
2. ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ียึดโยง
กับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่นระดับ
คุณภาพดีเย่ียม  
3. ครูมีกระบวนการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพระดับ
คุณภาพดีเย่ียม 

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 
5. ระดับคุณภาพครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ี
ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 
6. ระดับคุณภาพครูมี
กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

6. โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาด้านสะเต็ม
ศึกษา 
7. กิจกรรมนิเทศ  ติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
8. กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
9.กิจกรรมจัดหาและพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในโรงเรียน  หรือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย 

- แบบบันทึกการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอน 

- ผลงานนักเรียน 

- ผลการสัมภาษณ์/

สังเกต 
- ภาพถ่าย 

 

กลยุทธ์ที่  5  กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาก าหนด
บทบาทหน้าท่ีบุคลากร
อย่างชัดเจน ครอบคลุม 
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
สถานศึกษาบ  เป็นไป
ตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติครบทุกภาระงาน 
ของสถานศึกษา 

 
1. จ านวนภาระงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษาท่ีมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
บุคลากรผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
2. จ านวนครั้งการทบทวน
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาในแต่ละ 

 

1. กิจกรรม SBM การ
บริหารโรงเรียนเป็นฐาน 

2. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.โครงการโรงเรียนประชา
รัฐ 

4. โครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล   
5.โครงการพัฒนาระบบ

 

- ค าส่ังโรงเรียนแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
- แบบรายงานผลกร
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2. สถานศึกษามีการ
ทบทวนแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. มีระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 
ครอบคลุม 4 ด้าน  
- คุณภาพของผู้เรียน 
- ครูและบุคลากร 
- การบริหาร
งบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
- การจัดสภาพแวดล้อม 
และสังคมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้  
4. ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ ทุก
โปรแกรมได้รับการปรับ
ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อ
เหตุการณ์ 
5. แผนงานของ
กิจกรรม/โครงการ/
กิจกรรมท่ีก าหนด
สามารถด าเนินการได้
บรรลุผลส าเร็จทุก
แผนงาน 
เชิงคุณภาพ 
6. ผลการประเมิน
กระบวนการบริหาร

ปีการศึกษา 
3. จ านวนด้านความ
ครอบคลุมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 
4. จ านวนโปรแกรมระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการท่ีได้รับการ
ปรับให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อ
เหตุการณ์ 
5. จ านวนแผนงานของ
กิจกรรม/โครงการ/
กิจกรรมท่ีด าเนินการได้
บรรลุผล 
6. ระดับคุณภาพการ
ประเมินกระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ร้อยละของการใช้
งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา
อย่างประหยัด และคุ้มค่า 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมอย่างส าเร็จมี
ประสิทธิภาพ 
 

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

6.โครงการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ  
ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. กิจกรรมพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 

ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 
- แบบบันทึกการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอน 

- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
- ผลงานนักเรียน 

- ผลการสัมภาษณ์/

สังเกต/ส ารวจ 
- ภาพถ่าย 
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และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
7. มีการก าหนดการใช้
งบประมาณ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเวลาอย่างประหยัด 
และคุ้มค่า ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ
และกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในระดับ
คุณภาพดีเย่ียม 
 
กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามี
เครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารอบ
ด้านนรูปแบบโรงเรียน
ประชารัฐ  อย่างน้อย  
5 หน่วยงาน 
2. สถานศึกษามี
เครือข่ายการส่งเสริม
ทักษะอาชีพเพื่อการมี
งานท า อย่างน้อย  5 
หน่วยงาน 
3. สถานศึกษามี
เครือข่ายส่งเสริม
สุขภาพ  ปลอดสารเสพ

 
1. จ านวนหน่วยงานท่ีเป็น
เครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารอบ
ด้านนรูปแบบโรงเรียน
ประชารัฐ 
2. จ านวนหน่วยงานท่ีเป็น
เครือข่ายการส่งเสริม
ทักษะอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า 
3. จ านวนหน่วยงานท่ีเป็น
เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ  
ปลอดสารเสพติด 
4. จ านวนหน่วยงานท่ีเป็น 
เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ   

 

1. ประสานความร่วมมือ
กับชุมชน  ผู้ปกครอง  ภาค
เครือข่ายท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในด้าน 

- การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู ้
- ทักษะอาชีพเพื่อการมี
งานท า 
- ส่งเสริมสุขภาพ  ปลอด
สารเสพติด 
2.โครงการโรงเรียน 

ประชารัฐ 

3. โครงการโรงเรียน 

ดีศรีต าบล   

 

- ค าส่ังโรงเรียนแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

- เอกสารหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
- แบบรายงานผลกร
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 
- แบบบันทึกการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอน 
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ติด อย่างน้อย  5 
หน่วยงาน 
4. สถานศึกษามี
เครือข่ายโรงเรียนวิถี
พุทธ  อย่างน้อย  5 
หน่วยงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
และการรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  อยู่ในระดับ
ดีเย่ียม 
2.การจัดการเรียนการ
สอนท่ียึดโยงกับบริบท
ชุมขนและท้องถิ่น อยู่
ในระดับดีเย่ียม 

6. ระดับคุณภาพของการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  และการรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน   
7. ระดับคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนท่ียึด
โยงกับบริบทชุมขนและ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการศูนย์เยาวชน
ต้นแบบโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  วิถีพอเพียง 

5. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

6. โครงการศูนย์บ่มเพาะ
อาชีพวิถีพอเพียง 

7. โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นน า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
- ผลงานนักเรียน 

- ผลการสัมภาษณ์/

สังเกต/ส ารวจ 
- ภาพถ่าย 
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ส่วนที่  4 
สรุปรายละเอียดแผนงานของ งาน/โครงการ  และงบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายละเอียดประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
ปีงบประมาณ  2565  (ภาคเรียน  1  ปีการศึกษา  2564) 

 
จ านวนระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน (คน) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 

2 
2 
2 

46 
43 
46 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 135 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  5 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 

1 
1 
1 

33 
28 
19 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 80 
รวมทั้งสิ้น 9 215 

 
รายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 

(ประมาณการตามจ านวนนักเรียนใกล้เคียงปีการศึกษา 2564)  ที่ได้รับจัดสรร  ปีงบประมาณ  2565 
 

ที ่ รายละเอียดงบประมาณ จ านวนเงิน  (บาท) หมายเหตุ 
1 เงินอุดหนุนรายหัว (จ านวน  215 คน) 

ภาคเรียนที่ 1/2563   

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     (135.x3,500) 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (80x3,800) 
Top up                         (215.x1,000) 

 
 

472,000 
304,000 
215,000 

 

 

รวม       991,500 
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รายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว : งบเรียนฟรี 15 ปี  
ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

(ประมาณการตามจ านวนนักเรียนใกล้เคียงปีการศึกษา 2564)  ที่ได้รับจัดสรร  ปีงบประมาณ  2565 
 

ที ่ รายละเอียดงบประมาณ จ านวนเงิน  (บาท) หมายเหตุ 
1 ภาคเรียนที่ 1/2564  (จ านวน  215 คน) 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (135.x880) 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (80x950) 
 

 
118,800 
76,000 

 

รวม        194,800 
 

หมายเหต ุกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน ประกอบด้วย  
  1. กิจกรรมวิชาการ  
  2. กิจกรรมคณุธรรม จรยิธรรม /ลกูเสือ/เนตรน ารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
  3. กิจกรรมทัศนศึกษา  
  4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
  ทั้งนี้ ในการวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนต้องให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานมีส่วนร่วม และ พิจารณาโดยที่ผลการพิจารณาต้องไมเ่ป็นการรอนสิทธ์ิของเด็กยากจน เด็กท่ีมคีวามต้องการพิเศษ และ
เด็กด้อยโอกาส ที่พึงจะได้รับ โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน ให้โรงเรียนสามารถจัดกจิกรรมให้ครอบคลมุ ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามคู่มือบริหารจัดการเวลาเรยีน “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้” โดยวางแผนด าเนินการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และสามารถใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ในรายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 

(ประมาณการตามจ านวนนักเรียนใกล้เคียงปีการศึกษา 2564)  ที่ได้รับจัดสรร  ปีงบประมาณ  2565 
 

ที ่ รายละเอียดงบประมาณ จ านวนเงิน  (บาท) หมายเหตุ 
1 
 
 
2 
3 

เงินค่าบ ารุงการศึกษา (จ านวน 215 คน) 

- ภาคเรียนที่ 2/2564     (215.x600) 

- ภาคเรียนที่ 1/2565     (215.x600) 
ค่าเช่าพื้นที่ขายอาหาร/ปี 
เงินรายไดส้ถานศึกษาเงินคงหลือมาจากปีงบประมาณ 2564 

 
129,000 
129,000 
10,000 

89,399.34 

 

รวม     357,399.34 
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รายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
 

รายการ จ านวนเงิน หน่วย 
เงินอุดหนุน   
1. งบบุคลากร : ค่าจ้างนักการภารโรง   
    1.1 ค่าจ้างนักการ จ านวน 2 คน  =  2 x 7,400 x 12 
    1.2 ค่าจ้างยาม  จ านวน 1 คน    =  1 x 4,100 x 12 

 
177,600 
49,200 

 
บาท 
บาท 

2. เงินประกันสังคมสมทบส่วนของนายจ้าง (1,370x12) 16,440 บาท 

3. สมทบกองทุนทดแทน 1,000 บาท 
4. งบด าเนินการค่าสาธารณูปโภค 
    4.1 ค่าไฟฟ้า   (12x19,000) 228,000 บาท 
    4.2 ค่าน้ ามันรถตู้และน้ ามันเครื่องตัดหญ้า 108,000 บาท 
5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  (11x2,400) 26,400 บาท 
6. ค่าซ่อมบ ารุงรถตู้ /ซ่อมแซมทั่วไป 50,000 บาท 
7. งบประมาณเพ่ือการไปราชการคณะครู-บุคลากร 100,000 บาท 

รวม 7 รายการ 756,640 บาท 
9. งบเพื่อการบริหาร    
 9.1 บริหารวิชาการ     (60%) 140,916 บาท 
 9.2 บริหารงบประมาณ (5%) 11,743 บาท 
 9.3 บริหารงานบุคคล   (5%) 11,743 บาท 
 9.4 บริหารงานทั่วไป   (20%)  46,972 บาท 
 9.5 งบส ารองจ่าย       (10%) 23,486 บาท 
รวมงบเพ่ือการบริหาร 234,860 บาท 

รวมเงินอุดหนุน 991,500 บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา   
1. ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต (ใช้งบค่าบ ารุงการศึกษา) (6,500x12) 78,000 บาท 
2. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 237,540 บาท 

รวมเงินรายได้สถานศึกษา 315,540 บาท 
รวมเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา 1,307,040 บาท 
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แผนการใช้งบประมาณตามแผนงานของ งาน/โครงการ   
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถัวจ่ายทุกโครงการ) จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

    อุดหนุน เรียนฟรี   
1 งานการบริหารวิชาการ 54,650  0 ครเูอ็มอร 
2 งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 700  0 ครเูอ็มอร 
3 งานพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ 15,566  0 ครเูอ็มอร 
4 งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 1000  0 ครอูนวัฒน์ 
5 งานทะเบียนนักเรียน 1,000  0 ครกูาญจนา 
6 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 3,000  0 ครมูยุรี 
7 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3000  0 ครกูฤษณา 
8 งานห้องสมุด 1,000  0 ครเูดชากุล 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4,000  0 ครอูนุวัฒน์ 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3,000  0 ครจูิรกาญจน์ 
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 12,000  0 ครสูุริยันต์ 
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ 3000  0 ครกูฤษณา 
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา   สุขศึกษา 10,000  0 ครนูพดล 
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4000  0 ครเูดชากุล 
15 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 11,000  0 ครเูกียรติสุดา 
16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4,000  0 ครนูิยม 

17 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1000  0 ครเูกียรติสุดา 

18 งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 500  0 ครเูกียรติสุดา 
19 งานนิเทศภายในงานวิชาการ 0  0 ครเูอ็มอร 
20 งานนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้น 1,000  0 ครเูกียรติสุดา 
21 งานประเมินผลการด าเนินการกลุ่มบริหารวิชาการ 0  0 ครกูาญจนา 
22 งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 1000  0 ครกูนกวรรณ 
23 โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง 3,500  0 ครมูยุรี 
24 โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา 2,000  0 ครภูคพร 
25 โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 0  0 ครเูกียรติสุดา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

    อุดหนุน เรียนฟรี   
26 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 500  0 ครกูฤษณา 
27 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 500 30,000 ครูอนุวัฒน์ 
28 โครงการ ICT เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษที่21 0 20,000 ครกูาญจนา 

29 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง 

0 3,000 ครอูนุวัฒน์ 

30 โครงการนักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย 0 70,000 ครูเอ็มอร 
31 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด 0 31,800 ครเูกียรติสุดา 
32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา 0 10,000 ครูนพดล 
33 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี 0 10,000 ครูเดชากุล 

รวมทั้งสิ้น 140,916 174,800   
 

 

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ที ่
  

แผนงาน/โครงการ 
  

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อุดหนุน เรียนฟรี 

1 งานการบริหารงบประมาณ 10,243 0 ครูกนกวรรณ 

2 งานแผนงาน 1,500 0 ครูกนกวรรณ 

3 งานการเงิน/บัญชี 0 0 ครนูิยม 

4 งานพัสดุและสินทรัพย์ 0 0 ครูสุวิมล 

5 งานตรวจสอบภายใน 0 0 ครูเกียรติสุดา 

6 งานควบคุมภายใน 0 0 ครูกฤษณา 

7 งานกองทุน สวัสดิการ(กองทุนพาแลง) 0 0 ครูมยุรี 

8 งานปฏิคม 0 0 ครูภคพร 

9 งานประเมินผลการด าเนินการบริหารงบประมาณ 0 0 ครจูิรกาญจน์ 

  รวม 11,743 0   
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3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ที ่
  

แผนงาน/โครงการ 
  

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน เรียนฟรี   

1 การวางแผนอัตราก าลัง 2,500 0 ครูภคพร 

2 การสรรหา  บรรจุแต่งตั้งและการย้าย 0 0 ครูภคพร 

3 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 0 0 ครูภคพร 

4 การลา  วินัย  การลงโทษและการออกจากราชการ 0 0 ครเูดชากุล 

5 งานทะเบียนประวัติ  วิทยฐานะ  และการประเมินผลงาน 5,000 0 ครเูดชากุล 

6 งานขวัญและก าลังใจ  มาตรฐานวชิาชีพ  และจรรยาบรรณ 1,743 0 ครูภคพร 

  วิชาชีพ  และงานพัฒนาบุคคลากร      

7 งานประเมินผลการด าเนินการบริหารงานบุคคล 0 0 ครเูดชากุล 

8 งานธุรการ 2,500 0 ครูวาลิตา 

9 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 0 0 ครูภคพร 

  รวมทั้งสิ้น 11,743 0   

ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

    อุดหนุน เรียนฟรี   

1 ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 4,372  0 ครสูิริกาญจน์ 

2 งานกิจการนักเรียน 600  0 ครเูกรียง 

3 งานกิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร 1,500  0 ครูกฤษณา 

4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,300  0 ครมูยุรี 

5 งานส่งเสรมิพัฒนานักเรยีนให้มีวินัย คุณธรรม จรยิธรรม 400  0 ครเูกรียง 

6 งานส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 400  0 ครูนพดล 

7 งานส่งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน) 400  0 ครูนพดล 

8 งานยานพาหนะและจราจรในโรงเรียน 400  0 นายปรีชา 

9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียน 400  0 ครูนพดล 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

    อุดหนุน เรียนฟรี   

10 งานประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์และงานธนาคารความดี 1,1000 0 ครสูุริยันต์ 

11 งานประชาสัมพันธ์ 400  0 ครูเกียรติสุดา 

12 งานอนามัยโรงเรียน 600  0 ครวูกองกานต์ 

13 งานโภชนาการ 400  0 ครูกองกานต์ 

14 งานโสตทัศนูปกรณ์ 400  0 ครเูกรียง 

15 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 600  0 ครสูิริกาญจน์ 

16 งานสหกรณ์โรงเรียน 0  0 ครูกองกานต์ 

17 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 400  0 ครมูยุรี 

18 งานนักการภารโรง 0  0 ครสูุริยันต์ 

19 งานอาคารสถานที่และบริเวณ 28,000  0 ครสูุริยันต์ 

20 งานบริการสาธารณะ 400  0 ครสูุริยันต์ 

21 งานดนตรี วงดนตรีลูกทุ่งและวงดนตรีโปงลาง 400  0 ครเูดชากุล 

22 งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 400  0 ครูนพดล 

23 งานธุรการ 0 0 ครูวาลิตา 

24 งานประเมินผลการด าเนินการบริหารงานทั่วไป 600  0 ครสูิริกาญจน์ 

25 โครงการธนาคารขยะโรงเรียน 400  0 ครปูรีชา 

26 โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 400  0 ครมูยุรี 

27 โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 400  0 ครูนพดล 

28 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 400  0 ครกูฤษณา 

29 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 400  0 ครกองกานต์ 

30 โครงงานสภาเพ่ือนพ้องชวนพี่-น้องเข้าวัด 500  0 ครูนพดล 

31 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  0 63,200 ครสูุริยันต์ 

32 
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 0 20,000 ครูนพดล 

  รวมทั้งสิ้น 46,972 83,200   
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ความสอดคล้องแผนงานของงาน/โครงการ  กับ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์โรงเรียนและกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ท่ี งาน/โครงการ มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน  สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม.28  
1 งานการบริหารวิชาการ 2 2 5 5
2 งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 3 2 1
3 งานพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ 1 1 2 1
4 งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 3 3 2 1
5 งานทะเบียนนักเรียน 2 2 2 3
6 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 1 1 1 3
7 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4 4 5 5
8 งานห้องสมุด 1 1 1 1
9 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 1 2 1
10 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 1 2 1
11 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 1 2 1
12 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ 1 1 2 1
13 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา   สุขศึกษา 1 1 2 1
14 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 1 2 1
15 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 1 2 1
16 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 1 2 1
17 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2 2
18 งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 3 2 1
19 งานนิเทศภายในงานวิชาการ 2 2 5 5
20 งานนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้น 4 4 5 5
21 งานประเมินผลการด าเนินการกลุ่มบริหารวิชาการ 3 3 5 5
22 งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 1 1 1 1
23 โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง 1 1 1 1
24 โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา 1 , 3 1 , 3 4 4
25 โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 2 2 6 5
26 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4 4 5 5
27 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 1 1 1
28 โครงการ ICT เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษท่ี21 1 1 1 1
29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริม 1 1 1 1

นักเรียนอ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง
30 โครงการนักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย 1 1 1 1
31 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด 1 1 1 1  
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2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี งาน/โครงการ มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน  สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม.28  
1 งานการบริหารงบประมาณ 2 2 5 5
2 งานแผนงานและสารสนเทศ 2 2 5 5
3 งานการเงิน/บัญชี 2 2 5 5
4 งานพัสดุและสินทรัพย์ 2 2 5 5
5 งานตรวจสอบภายใน 2 2 5 5
6 งานควบคุมภายใน 2 2 5 5
7 งานกองทุน สวัสดิการ(กองทุนพาแลง) 2 2 4 4
8 งานปฏิคม 2 2 5 5
9 งานประเมินผลการด าเนินการบริหารงบประมาณ 2 2 5 5
10 โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4 4 5 5  

 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ท่ี งาน/โครงการ มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน  สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม.28  
1 การวางแผนอัตราก าลัง 2 2 4 4
2 การสรรหา  บรรจุแต่งต้ังและการย้าย 2 2 4 4
3 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 2 2 4 4
4 การลา  วินัย  การลงโทษและการออกจากราชการ 2 2 4 4
5 งานทะเบียนประวัติ  วิทยฐานะ  และการประเมินผลงาน 2 2 4 4
6 งานขวัญและก าลังใจ  มาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ 2 2 4 4

วิชาชีพ  และงานพัฒนาบุคคลากร
7 งานประเมินผลการด าเนินการบริหารงานบุคคล 2 2 5 5
8 งานธุรการ 2 2 5 5
9 โครงการพัฒนาบุคคลทางการศึกษา 2 2 4 4  
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4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี งาน มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน  สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม.28  
1 ส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 2 2 5 5
2 งานกิจการนักเรียน 1 1 1 2
3 งานกิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร 1 1 1 2
4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 1 1 1
5 งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 1 1 1 2
6 งานส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 1 1 1 2
7 งานส่งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน) 1 1 1 2
8 งานยานพาหนะและจราจรในโรงเรียน 2 2 5 5
9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียน 1 1 1 2
10 งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และงานธนาคารความดี 1 1 1 2
11 งานประชาสัมพันธ์ 2 2 3 5
12 งานอนามัยโรงเรียน 1 1 1 1
13 งานโภชนาการ 1 1 1 1
14 งานโสตทัศนูปกรณ์ 2 2 5 5
15 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 4 3 5
16 งานสหกรณ์โรงเรียน 2 2 1 5
17 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 2 2 6 5
18 งาน SBM การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน 4 4 5 5
19 งานนักการภารโรง 2 2 5 5
20 งานอาคารสถานท่ีและบริเวณ 2 2 5 5
21 งานบริการสาธารณะ 2 2 5 5
22 งานดนตรี วงดนตรีลูกทุ่งและวงดนตรีโปงลาง 1 1 1 1
23 งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 1 1 1 1
24 งานประเมินผลการด าเนินการบริหารงานท่ัวไป 2 2 5 5
25 โครงการธนาคารขยะโรงเรียน 1 1 1 1
26 โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 2 3 2
27 โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 1 1 1 2
28 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 1 1 1 2
29 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1 1 1 2
30 โครงงานสภาเพ่ือนพ้องชวนพ่ี-น้องเข้าวัด 1 1 1 2
31 โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 1 1 1 2  
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ชื่อโคงการ งานการบริหารวิชาการ   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   2,3  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่ 1,3  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.ข้อที่  2 
ลักษณะโครงการ ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค ์
      1.1) เพื่อให้การด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว 
           1. 2 ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

          1.3  ให้บริการทางวิชาการ ด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีครูและบุคคลากรในการพัฒนาการ

เรียนการสอน  
          1.4 ประสานความร่วมมือครูและบุคคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

1.5 บริหารและจัดการงานในฝ่ายวิชาการใหเกิดความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
  1)  คณะครูทุกคน มีด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  2)   มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการครบพร้อมใช้งาน 
      3)  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และได้แสดงออกทางด้านวิชาการ  
 2.2 ด้านคุณภาพ 
  1) คณะครูทุกคน มีด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน 90% 
       2) มีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
3.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน 54,650 บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน    -     บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2564– 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 
  และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นางเอ็มอร  ฝากเซียงซา   และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบบริหารงาน และ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2.จัดงานสารบรรณของฝ่ายวิชาการ 
ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง รายงานข้อมูล 
และผลการด าเนินงานวิชาการ 

3.พัฒนาส านักงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านหลักสูตร และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และเป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
4. เสริมสร้างความร่วมมือของครู 
ผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ 
5. พัฒนาและจัดหาส่ือการจัดการเรียนรู้
ให้ครูและบุคคลากร 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
11-15   ต.ค. 64 
18-19 ต.ค. 64 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
  มี.ค.65 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

    19-23 เม.ย. 65 และ 
27-30  ก.ย.  65   

 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

4,650 
 
- 
- 
- 
 

50,000 
- 
- 

 
นางเอ็มอร 
ฝากเซียงซา 
และคณะ 
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7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ระดับดี ถึง ดีมาก  ร้อยละ  85 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 ด าเนินกิจกรรมของงานด าเนินการได้ครบทุกเรื่อง วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.3 ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร  และเอกสารทางวิชาการร้อยละ 85 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.4 ให้บริการทางวิชาการ ด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7. ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.ประสานความร่วมมือเพื่ อพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ 
 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 การพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการมีคุณภาพมากขึ้น 
 8.2 คณะครูทุกคน มีด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนมากข้น 
 8.3 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และได้แสดงออกทางด้านวิชาการมากขึ้น 
   

     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นางเอ็มอร  ฝากเซียงซา ) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   2,3  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่ 2,3  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     1. 2 เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
     1.3 เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 

ทางสติปัญญา 

     1.4 เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
     1.5เพื่อให้ครูให้ค าแนะน าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ 

ชีวิต 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญเพิ่มขึ้น 
 2) ครูผู้สอนท าการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนจะวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ร้อยละ 80 
ของครูผู้สอน   
    3) ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้วิธีการ 
จัดการเรียนรู้ได้อย่างน้อย 5 วิธี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของครูผู้สอน  
   4)  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ครูผู้สอนท าการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนจะวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ของครูผู้สอน   
    2) ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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    3) ครู มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน 700 บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน    -     บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2564– 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 
  และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นางเอ็มอร  ฝากเซียงซา   และคณะ 

6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบบริหารงาน และ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

กับธรรมชาติละความต้องการของ 

ผู้เรียน นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่นและ 

มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสม 

3. เอกสาร / ส่ือ ท่ีครูจัดท ามีความ 
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 

4. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
5ผู้เรียนมีผลงานหลากหลาย 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
11-15   ต.ค. 64 
18-19 ต.ค. 64 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
  
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
        1 มี. ค -25 ม.ี ค 65 

 
- 
- 
 
 
- 
 

700 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
นางเอ็มอร 
ฝากเซียงซา 
และคณะ 
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7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ระดับดี ถึง ดีมาก  ร้อยละ  85 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 ด าเนินกิจกรรมของงานด าเนินการได้ครบทุกเรื่อง วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.3 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญเพิ่มขึ้น 
 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.4 ครู ผู้สอนท าการวิเคราะห์ ผู้ เรียนก่อนจะวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ของครูผู้สอน   

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น 
วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

7.5 ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอน
ท่ีหลากหลายยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น 

ตรวจสอบผลงานนักเรียน 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

7.6. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น 

ตรวจสอบผลงานนักเรียน 
แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญเพิ่มขึ้น 
 8.2 ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8.3 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และได้แสดงออกทางด้านวิชาการมากขึ้น 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นางเอ็มอร  ฝากเซียงซา ) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  2    
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   2  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อส่งเสริมทางด้านงานวิชาการของครูให้มีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 1.3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกจัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านวิชาการ   
       และบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) คณะครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนครบทุกคนในแต่ละภาคเรียน 
 2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 2)  สถานศึกษาระบบสารสนเทศทางวิชาการท่ีทันสมัย  ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  และสะดวกต่อการใช้งาน 
     ระดับคุณภาพ ดี 
 3)  สถานศึกษามีบรรยากาศทางวิชาการ  เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้สนใจ 
  ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  15,566  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…    บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางเอ็มอร  ฝากเซียงซา  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมจัดเก็บและให้บริการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านวิชาการจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
3. กิจกรรมส่งเสริมและติดตามการท าวิจัย
ในช้ันเรียนของคณะครู 
4. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท านวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู ้
5. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
บรรยากาศทางวิชาการ 
6. กิจกรรม open house  ประจ าปี
การศึกษา  2564 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-15 ต.ค. 64 
18-19 ต.ค. 64 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ทุกวันท่ี 1-5 ของเดือน 
 

พ.ย.64 , ม.ค.65 , มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 , ส.ค. 65 , ก.ย. 65 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

มี.ค.  65 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
28-30 เม.ย. 64 และ 

28-30  ก.ย.  64   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

500 
 

4,000 
 

8,066 
 

3,000 
 
 
- 
- 

 
นางเอ็มอร  
ฝากเซียงซา 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับดีถึงดีมาก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 ครูทุกคนส่งรายงานวิจัยในช้ันเรียน วิเคราะห์เอกสาร/ส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้เรียนและ
ผู้เช่ียวชาญ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ส ารวจ 

7.3 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน
ครอบคลุมด้าน 

- นักเรียน 
- ครู  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านต่างๆ 

วิเคราะห์เอกสาร/ส ารวจ
ระบบสารสนเทศ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ส ารวจ 

7.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาครบทุกกิจกรรมท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/ส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้เรียนและ
ผู้เช่ียวชาญ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ส ารวจ 

7.5 ครูจ านวนอย่างน้อยร้อยละ  90 ได้รับการพฒันา
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังด้วยตนเอง
หรือโดยสถานศึกษา  อย่างน้อยปีละ  20 ช่ัวโมง 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.6 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ 
 8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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     ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
           (นางเอ็มอร  ฝากเซียงซา) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   3  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  2    
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   3  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1  
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อใหส่้งเสริมการวัดประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
           อย่างมีคุณภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 87 
 2)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการทดสอบการศึกษาระดับชาติทุกคน 
 3) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 2) ครูมีการวัดประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารท่ีหลากหลายร้อยละ 98 
 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน   1,500 บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน       -    บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์ และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. จัดเตรียม  จัดซื้อ  วัสดุอุปกรณ์  ใน
การปฎิบัติงาน 
2. ส ารวจสอบวัดผลกลางภาค 
3. สอบวัดผลกลางภาค 
4. สอนเสริม เตรียมสอบ O-NET  
5. ส ารวจสอบวัดผลปลายภาค 
6. สอบวัดผลปลายภาค 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 64 
18 ต.ค. 64 

 
 

ต.ค. 64 , พ.ค. 65 
 

5– 7 ม.ค. 65, ก.ค. 65 
4 – 5 ก.พ. 65, ก.ค.65 
1 ต.ค 64 – 26 มี.ค. 65 
1 – 5 มี.ค. 65, ก.ย. 65 
7 – 9 เม.ย. 65, ก.ย. 65 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ

27-30 เม.ย. 65 และ 
28-30  ก.ย.  65   

 

 
- 
- 
 
 

1,500 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 

 
นายอนุวัฒน์  
ชัยพงษ์ 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับดีถึงดีมาก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 จ านวนครูผู้สอนทุกคนมีแผนการวัดผล
ประเมินผล 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.3 จ านวนครูมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.4 จ านวนครูสามารถใช้โปรแกรมการวัดผล
ประเมินผล 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.6 จ านวนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ได้รับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.7 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานทะเบียนนักเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  2  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   2   สนองกับนโยนบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลงานทะเบียนให้ทันเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 เพื่อรองรับการย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียน 
 1.4 เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการท าบัตรนักเรียน การท าใบประกาศส าหรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา
  ให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  ด าเนินการย้ายเข้า-ออกของนักเรียนเป็นปัจจุบันและทันต่อเวลาครบทุกรายท่ีแจ้งความประสงค์ 
 2)  การส่งข้อมูล  และการรายงานข้อมูลตามขอบข่ายงานทะเบียนทันตามก าหนดเวลาทุกรายการ 
 3)  การจัดท าและให้บริการเอกสารหลักฐานตามขอบข่ายงานทะเบียนทุกภาระงาน 
 4)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     มีความส าเร็จอยู่ในระดับดีเย่ียม (ระดับ 5) ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 2) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  1,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน    -       บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2563 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางกาญจนา    โทขันธ์และคณะ 
 

6.   การด าเนินการ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
เพื่อการด าเนินงานทะเบียนนักเรียน 
2. กิจกรรมการติดต่อและประสานงานกับ
ครูผู้สอนในข้อมูลนักเรียน 
3. กิจกรรมการรับเอกสารในการรับ
นักเรียนเข้าออก-ให้เป็นปัจจุบัน มีการลง
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
 4. กิจกรรมรองรับการขอเอกสารทาง
การศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมา
ติดต่อด าเนินการ 
 5. กิจกรรมการจัดส่งข้อมูล GPA ตามวัน
และเวลาท่ีทางส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
 6. กิจกรรมการเตรียมข้อมูล หลักสูตร 
ส าหรับการจัดท าในระบบคอมพิวเตอร์ 
 7. กิจกรรมการตรวจสอบวุฒิทางการ
ศึกษา ส าหรับสถาบันการศึกษาท่ีนักเรียน
ไปศึกษาต่อ/เข้าท างาน 
ขัน้สรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 64 
11 ต.ค. 64 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
19-23 เม.ย. 65  และ 

27-30 ก.ย. 65   
 

 
- 
- 
 
 

1,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

 

 
นางกาญจนา  
โทขันธ์ 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับดีถึงดีมาก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีความส าเร็จอยู่ในระดับดีเย่ียม 

 (ระดับ 5) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

วิเคราะห์เอกสาร/ส ารวจ 
 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ส ารวจ 

7.3 จ านวนการด าเนินการย้ายเข้า-ออกของนักเรียนท่ี
เป็นปัจจุบันและทันต่อเวลา 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ 
 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 จ านวนการส่งข้อมูลและการรายงานข้อมูลตาม
ขอบข่ายงานทะเบียนท่ีทันตามก าหนดเวลา 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ 
 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.5 จ านวนการจัดท าและให้บริการเอกสารหลักฐาน
ตามขอบข่ายงานทะเบียน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ 
 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.6 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมายครบ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ 
 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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    ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ 
              (นางกาญจนา  โทขันธ์) 
              

     ลงช่ือ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   1,3  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่ 1,3  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  2 
ลักษณะโครงการ ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค ์
      1.1 เพื่อให้การด าเนินงานแนะแนวกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว 

1.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง ตลอด จนเข้าใจบุคคลและสภาพแวดล้อม   สามารถตัดสินใจเลือกวิธี
      แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้นักเรียนได้รับค าแนะน าและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
      เพิ่มมากขึ้น 
 1.3 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับความถนัด  ความสามารถ และความ
      สนใจ   มีโอกาสก้าวหน้า   พัฒนาประสบการณ์   และปรับปรุงตนเอง   ทุกด้านตัดสินใจแก้ไข 
      ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 1.4 เพื่อช่วยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  คณะครูทุกคน มีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนในความรับผิดชอบทุกคน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
 2)  นักเรียนทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา /การประกอบอาชีพด้วยเทคนิค    
          วิธีท่ีหลากหลาย 
 3)  การมอบทุนการศึกษาสามารถท าได้ครบคิดเป็นร้อยละ  100  ตามจ านวนทุนท่ีได้รับการจัดสรร/แจ้ง
  ความประสงค์ 
 4)  การแนะแนวเชิงรุกเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ในเขตพื้นท่ีบริการ ได้ครบคิดเป็น 
          ร้อยละ  100   
 2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนช้ัน ม.1 – 6 ด้รับบริการในกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 
  1.1) บริการศึกษารวบรวมข้อมูล (Individual Inventory Service)ด้วยวิธีการหลากหลาย 
  1.2) บริการสารสนเทศ (Information  Service)ด้วยกิจกรรมการประชุมและการจัดป้ายนิเทศ 
  1.3) บริการให้การปรึกษา (Counseling  Service)นักเรียนเป็นรายกลุ่ม    และรายบุคคล 
  1.4) บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement  Service) 
  1.5) บริการติดตามผล (Follow-up  Service) นักเรียนท่ีได้รับบริการไปแล้ว 
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 2) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน 3,000 บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน    -     บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2564– 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 
  และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวมยุรี  มีแก้ว  และคณะ 
6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
(แบบทดสอบ/แฟ้มสะสมงาน แนะน าตัว
รูปแบบต่างๆ) 
2.กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

4. กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
5.กิจกรรม อบรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 
6.กิจกรรมติวเข้ม/เรียนต่อ 
7.กิจกรรมติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา 

8. กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
9. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
10. พัฒนาและจัดหาส่ือการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
11-15   ต.ค. 64 
18-19 ต.ค. 64 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
  มี.ค.65 
 

ก.พ. – มี.ค.2565 
ก.พ. – มี.ค.2565 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
พ.ย. 64 และม.ค. – พ.ค. 65 
ธ.ค.  64 และม.ค. – พ.ค. 65 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
พ.ย. 2564 และ มี.ค. 2565 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

19-23 เม.ย. 65 และ 
27-30  ก.ย.  65   

 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 

1,000 
2,000 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
นางสาวมยุรี   
มีแก้ว 
และคณะ 
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7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ระดับดี ถึง ดีมาก  ร้อยละ  85 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 ด าเนินกิจกรรมของงานด าเนินการได้ครบทุกเรื่อง วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.3 ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร  และเอกสารทางวิชาการร้อยละ 85 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.4 จ านวนครูท่ีมีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนใน
ความรับผิดชอบทุกคน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.5 จ านวนการมอบทุนการศึกษา ตามจ านวนทุนท่ี
ได้รับการจัดสรร/แจ้งความประสงค์ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.6 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา /การประกอบด้วยเทคนิควิธี 
ท่ีหลากหลาย 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 นักเรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้านเกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ท่ีตนประสบอยู่  ตลอดจนเข้าใจ
      บุคคลและสภาพแวดล้อม   สามารถตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 8.2 นักเรียนได้รับค าแนะน าและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้น 
 8.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับความถนัด  ความสามารถ และความสนใจ   มี
      โอกาสก้าวหน้า   พัฒนาประสบการณ์   และปรับปรุงตนเอง   ทุกด้านตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่าง
      เหมาะสม 
 8.4 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นางสาวมยุรี  มีแก้ว) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  5    
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   2  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อส่งเสริมและผดุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 1.2 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน     
  กฎกระทรวง 
 1.3 เพื่อนิเทศ  ก ากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
           ของสถานศึกษา 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ัน 
          พื้นฐานในระดับดีมาก-ระดับดีเย่ียมร้อยละ  90   
 2) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน  
          มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับดีมาก-ระดับดีเย่ียมร้อยละ  90   
 3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  อยู่ในระดับ 
     มาก –ระดับมากท่ีสุด  ร้อยละ  90   
 4)  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามตามค่าเป้าหมาย 
          ความส าเร็จร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว         จ านวน    3,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน      -        บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวกฤษณา   ชูรัตน์ และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 
2.กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 8 
ขั้นตอนตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงว่า
ด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
3.กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
เพื่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
4.กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5  ต.ค. 64 
6-9  ต.ค. 64 

 
 

มี.ค.  65 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 

มี.ค. 65 
 

มี.ค. – เม.ย.  65 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
19-23 เม.ย. 65 และ 

27-30 ก.ย. 65   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

2,500 
 
- 
 

500 
 
 
- 
- 

 
นางสาว
กฤษณา 
ชูรัตน์ 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ระดับดีมาก-ระดับดีเยี่ยมร้อยละ  90  ขึ้นไป 

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับดีมาก-ระดับดีเย่ียมร้อย
ละ  90 ข้ึนไป 

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.3 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปตามตามค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.4 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ระดับดีถึงดีมาก  

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.5 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
           (นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

   อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานห้องสมุดโรงเรียน   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  3   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  3   สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  3 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค ์

     1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
     1.2  ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดโดยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน อ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากร 
 สารสนเทศ และส่ือท่ีหลากหลาย 
     1.3  เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งสืบค้น ศึกษาหาความรู้ของครู นักเรียน บุคลากร และชุมชน 
 ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างพอเพียงต่อผู้ใช้บริการ 
     1.4  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อใช้ในการ 
 สืบค้น 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
          1) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามแผนงานห้องสมุด 
      2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
       3) ห้องสมุดโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญของโรงเรียนและ
         ให้บริการแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน  จ านวน  1 แหล่งเรียนรู้ 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนมีมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่าง ๆ 
     รอบตัวระดับดีขึ้นไป  อย่างน้อยร้อยละ  95 
 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  95 ข้ึนไป 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว         จ านวน   1,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน      -        บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายเดชากุล  ใจหาญ และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมจัดเก็บและให้บริการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
จากภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
   - กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง 
   - กิจกรรมตะกร้าหนังสือ 
   - บันทึกรักการอ่าน 
4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
บรรยากาศทางวิชาการ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 
 

 
5-9 ต.ค. 64 
12 ต.ค. 64 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ทุกวันท่ี 1-5 ของเดือน 
พ.ย.64 , ม.ค.65 , มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 , ส.ค. 65 , ก.ย. 65 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

19-23 เม.ย. 65 และ 
28-30  ก.ย.  65   

 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 

800 
 
 
 

200 
 
 
- 
- 
 

 
นายเดชากุล 
ใจหาญ 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
1-6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.2 ร้อยละ 90 ขึ้นไปนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   
มีนิสัยรักการอ่านการเขียน 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานท่ีบรรลุตาม
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับ
มากถึงมากท่ีสุด   

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 

     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
           (นายเดชากุล      ใจหาญ) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน    งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
ชื่อกลุ่มงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    1,3 สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1,2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านภาษาไทยตามความถนัด 
          และความสนใจ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและน าความรู้ทางด้านภาษาไทยไปพัฒนาคุณภาพ 
  ชีวิตได้ 
 1.4 เพื่อนิเทศ   ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
2. เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 1) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอทุกรายวิชา 
 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของสถานศึกษา ร้อยละ 80 
  3) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบการ 
          จัดการเรียนรู้ร้อยละ  100 
  4) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาไทย 
  5) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป   
      ร้อยละ  90 
  2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน    4,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน ....-.......   บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์ และคณะ 
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6. การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ  
1.ประชุมคณะท างานวางแผน
ปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอน
การด าเนินงานต่อคณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
1-5  ต.ค. 64 

 
18 ต.ค. 64 

 

 
- 
 
- 

 
นายอนุวัฒน์  
ชัยพงษ์ 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม) 
 1.กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
ภาษาไทย 
2.กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ 
3.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการ
เรียนรู้  
4.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม 
5. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย 

6. กิจกรรมวันสุนทรภู ่
7. กิจกรรมวันภาษาไทย 

 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65 

 

- 
 

- 
 

4,000 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
นายอนุวัฒน์  
ชัยพงษ์ 
และคณะ 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ  เพื่อ
พัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
26-30 เม.ย. 65 และ 

27-30  ก.ย. 65  
 

 
- 
- 

 
นายอนุวัฒน์  
ชัยพงษ์ 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวนัภาษาไทย วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของ
สถานศึกษา ร้อยละ 75 

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.5 จ านวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีส่ือ
การเรียนการสอนเพียงพอทุกรายวิชา 

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.6 จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับ
การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบการจัดการ
เรียนรู ้

นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์ แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.7จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป   

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมนิ 

7.8 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    1,3 สนองกับนโยบาย สพมศกยส ข้อที่  1,2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ตามความถนัด 
          และความสนใจ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและน าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพ 
      ชีวิตได้ 
 1.4 เพื่อนิเทศ   ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   
              ร้อยละ  75 
  2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบการ 
          จัดการเรียนรู้ร้อยละ  100 
  3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
      1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป   
     ร้อยละ  80 
  2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว          จ านวน   3,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน  จ านวน  ....-.....   บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวจิรกาญจน์  ล าเหลือ และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
คณิตศาสตร์ 
2.กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ 
3.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการเรียนรู้  
4.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม 
5. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
6.กิจกรรมบัญชีครัวเรือนในวิถ ี
วัยเรียน 
7. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5  ต.ค. 64 
6-9  ต.ค. 64 

 
 

มี.ค. 65 , ส.ค. 65 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

26-30 เม.ย. 65 และ 
27-30  ก.ย.  65   

 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 

3,000 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
นางสาวจิร
กาญจน์  
ล าเหลือ
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ  มผ ไม่เกิน 

ร้อยละ 5  

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.3 จ านวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ี
ได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบการ
จัดการเรียนรู้   

นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์ แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก  

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.5 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.6 จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป   

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.7 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 8.6 นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการใช้กับวิถีชีวิต 
          ตนเองได้ 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
           (นางสาวจิรกาญจน์  ล าเหลือ) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน    งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
ชื่อกลุ่มงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    1,3 สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1,2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความถนัด 
          และความสนใจ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพ 
      ชีวิตได้ 
 1.4 เพื่อนิเทศ   ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
2. เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอทุกรายวิชา 
 2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของสถานศึกษา ร้อยละ 80 
 3)  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
 4)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  ครูมีส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพส าหรับจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้
ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 2)  นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิด ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ระดับคุณภาพดีถึงดีเย่ียม  ร้อยละ  80 
 3)  นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีเจคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์   ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว            จ านวน 12,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน   ...-...... บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายสุริยันต์  แก้วพวง และคณะ 
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6. การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผูป้ฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ  
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสงบ
ประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
- มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 
ต.ค. - พ.ย. 64 

ต.ค. - พ.ย. 64 

ต.ค. - พ.ย. 64 

 

- 
- 
- 

 
นายสุริยันต์  
แก้วพวง 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม)  
- กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
- กิจกรรมอุปกรณ์ส านักงานในกลุ่มสาระฯ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ส.ค. 65 
ส.ค. 65 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 

 
12,000 

 

- 
- 
- 
- 

 
นายสุริยันต์ 
 แก้วพวง  
และคณะ 

3 3. ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

26-30 เม.ย. 65 และ 
27-30 ก.ย. 65   

 

 
- 
- 
 

 
นายสุริยันต์ 
 แก้วพวง  
และคณะ 

 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

รายงานผล แบบรายงานผล  
 

2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ระดับดีถึงดีมาก  ร้อยละ  80 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ าของสถานศึกษา ร้อยละ 80 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
8.6 นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างเป็น

 ระบบ 
8.7 ครูมีส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพส าหรับจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้

 ผู้เรียน 
8.8 นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและมีเจตคติท่ีดีต่อ

 วิทยาศาสตร์ 
 
 
     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
              (นายสุริยันต์   แก้วพวง) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม) 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    1,3 สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1,2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านสังคมศึกษา  ศาสนาและ 
  วัฒนธรรมตามความถนัดและความสนใจ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและน าความรู้ทางด้านสังคมศึกษา  ศาสนาและ 
  วัฒนธรรมไปพฒันาคุณภาพชีวิตได้ 
 1.4 เพื่อนิเทศ   ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
  วัฒนธรรม 
2.  เป้าหมาย 
    2.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
      ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ  85 
  2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน   ได้รับการนิเทศ   
      ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้    
  3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา  ศาสนาและ  
     วัฒนธรรม 
  4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
      1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
      ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  80 
  2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว            จ านวน   3,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน   จ านวน  ....- ......    บาท 
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4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์ และคณะ 
6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
2.กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ 
3.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการเรียนรู้  
4.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม 
5. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม    
6. กิจกรรมงามอย่างไทยในความเป็น
สากล 
7.กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5  ต.ค. 2564 
6-9 ต.ค. 2564 

 
 

มี.ค. 64 , ส.ค. 64 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 

พฤษภาคม 2565 
 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2565 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
26-30 เม.ย. 65 และ 

27-30  ก.ย. 65   
 

 
- 
- 
 
 

1,000 
 
- 
 

500 
- 

1,500 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
นางสาว
กฤษณา        
ชูรัตน์ 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ  มผ ไม่เกิน 

ร้อยละ 5  

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.3 จ านวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม   ท่ีได้รับการนิเทศ  ก ากับ  
ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์ แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก  

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.5 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม ร้อยละ 85   

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.6 จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป   

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.7 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 8.6 นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
      สามารถบูรณาการใช้กับวิถีชีวิตตนเองได้ 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    1,3 สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1,2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาตาม 
  ความถนัดและความสนใจ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและน าความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
      ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
 1.4 เพื่อนิเทศ   ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  เป้าหมาย 
    2.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาผ่านเกณฑ์ 
         ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ  80 
  2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบ 
     การจัดการเรียนรู้ร้อยละ  100 
  3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี 
  ขึ้นไป ร้อยละ  80 

  2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว           จ านวน   10,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน  จ านวน …….-…….  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม 2564 – 30  เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายนพดล    ภูพานทอง และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ 
2.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการเรียนรู้  
3. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านพลศึกษา สุขศึกษา 
4.กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
3-8  ต.ค. 64 

11-15 ต.ค. 64 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
พ.ย. – ธ.ค. 64 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
26-30 เม.ย. 65 และ 

27-30  ก.ย. 65   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 

1,000 
- 
 

9,000 
 
 
- 
- 

 
นายนพดล 
ภูพานทอง 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   

วิเคราะห์เอกสาร/
สอบถาม 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ  มผ ไม่เกิน 

ร้อยละ 5  

วิเคราะห์เอกสาร/
สอบถาม 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.3 จ านวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ท่ีได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบการจัดการ
เรียนรู้   

นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์ แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความ
พึงพอใจระดับดีถึงดีมาก  

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.5 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการ
เรียนรู ้

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ 

7.6 จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบประเมิน 

7.7 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 8.6 นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการใช้

กับวิถีชีวิตตนเองได้ 
 
 
 



          แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 104 
 

 
     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
              (นายนพดล  ภูพานทอง)             

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    1,3 สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1,2 
ลักษณะโครงการ       ใหม่       ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี  และ
      นาฏศิลป์) ตามความถนัดและความสนใจ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและน าความรู้ทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี  และ 
      นาฏศิลป์) ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
 1.4 เพื่อนิเทศ   ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
2.   เป้าหมาย 
    2.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   
              ร้อยละ  90 
  2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบ 
      การจัดการเรียนรู้ร้อยละ  100 
  3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ศิลปะ 
  4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
      1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
  2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  95 
3.  งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน   4,000 บาท  
                           งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน     -      บาท  
4. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) และ 
                                1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5. คณะผู้รับผิดชอบ     นายเดชากุล  ใจหาญ  
 
 



          แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 106 
 

6. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ  
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
1-5  ต.ค. 64 
6-9  ต.ค. 64 

 

 
- 
- 

 
นายเดชากุล  
ใจหาญ 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม)  
1.กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ 
2.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการเรียนรู้  
3.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม 
4. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านศิลปะ 
5. กิจกรรมนิทรรศการวัน   ART SHOW  
   “ นาฏยะ ดนตรี ศิลป์  2565 ” 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
1 พ.ค. 65 ถึง 
16  ส.ค. 65 

 
- 
 

1,000 
- 
- 
 

3,000 

 
นายเดชากุล  
ใจหาญ 
และคณะ 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 

 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ
26-30 เม.ย. 65 และ 

27-30  ก.ย. 65   
 

 
- 
- 

 
นายเดชากุล  
ใจหาญ 
และคณะ 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ  มผ 
ไม่เกินร้อยละ 5  

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.3 จ านวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะทีไ่ด้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม
และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์ แบบนิเทศติดตาม/แบบสัมภาษณ์ 

7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่าย ท่ีมีความพึงพอใจระดับ
ดีถึงดีมาก   

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.5 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ศิลปะ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

7.6 จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.7 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
     8.6 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ ตามจินตนาการ  

มีเจตคติท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นายเดชากุล  ใจหาญ) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ) 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    1,3 สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1,2 
ลักษณะโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านการงานอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและน าความรู้ด้านการงานอาชีพไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
 1.4 เพื่อนิเทศ   ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 
 
2.  เป้าหมาย 

 2.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
              ก าหนด  ร้อยละ  90 
  2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้รบัการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม และตรวจสอบ 
              การจัดการเรียนรู้ร้อยละ  100 
  3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป   
             ร้อยละ  80 
  2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว        จ านวน  11,000    บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน ....-.......    บาท 
4.  ระยะเวลา  1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ 
2.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการเรียนรู้ 
   - งานเกษตร 
   - งานประดิษฐ์ 
   - งานช่าง 
   - งานธุรกิจ 
   - งานบ้าน  
3. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านการงานอาชีพ 
4.กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ัง
ภายใน/นอกสถานศึกษา 
5. กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ในท้องถิ่น 

6. กิจกรรมเชิญวิทยากรในท้องถิ่นสาธิต
อาชีพ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5  ต.ค. 64 
6-9  ต.ค. 64 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 64, ก.ย. 65  
 

1-30  เม.ย.  65   
 

2-31 ส.ค. 65 
 

1-10 ก.ย. 65 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
26-30 เม.ย. 65 และ 

27-30  ก.ย.  65   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 

2,500 
2,000 
2,000 
500 

2,000 
1,000 

 
- 
 

500 
 

500 
 

 
นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎา 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับดีถึงดีมาก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.2 สถานศึกษามีส่ือการจัดประสบการณ์เรียนรู้
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
ร้อยละ  90 

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.3 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้รับ
การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบการจัดการ
เรียนรู้  ร้อยละ  80 

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.5 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้การงานอาชีพ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.6 จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป   

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.7 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    1,3 สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1,2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศตามความถนัด 
          และความสนใจ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและน าความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศไปพัฒนา 
  คุณภาพชีวิตได้ 
 1.4 เพื่อนิเทศ   ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ท่ี 
     สถานศึกษาก าหนดร้อยละ  75 
  2) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบ 
     การจัดการเรียนรู้ร้อยละ  100 
  3) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  4) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
      1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับดีขึ้นไป   
     ร้อยละ  80 
  2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว        จ านวน  4,000    บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน ....-.......    บาท 
4.  ระยะเวลา     ช่วงท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 2/ 2564  ระยะเวลา  1  ต.ค. 64 – 15  มี.ค. 65) 

ช่วงท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1/ 2565  ระยะเวลา  1  เม.ย. 65 – 15  ก.ย. 65) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวนิยม  ภาเรือง และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ 
2.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การแข่งขันทักษะ
ต่างๆของนักเรียน 
3.กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
4.กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและตรวจสอบ
การจัดการเรียนรู้ 
5.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการเรียนรู้  
6.กิจกรรมการสอนซ่อม/สอนเสริม 
7.กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/  
ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 64 
6-9 ต.ค. 64 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

25  ธ.ค. 64 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
26-30 เม.ย. 65 และ 

27-30  ก.ย. 65   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

1,500 
- 

2,500 
 
 
- 
- 

 
น.ส.นิยม   
ภาเรือง และ
คณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด   

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.2 อัตราการติด 0 , ร , มส และ  มผ ไม่เกิน 
ร้อยละ 5  

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

7.3 จ านวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท่ีได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม
และตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

นิเทศติดตาม/สัมภาษณ์ แบบนิเทศติดตาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.4 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก  

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.5 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.6 จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป   

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.7 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นางสาวนิยม  ภาเรือง) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

   
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน :    2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน      :   ข้อท่ี 2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. :    2   สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.    :   ข้อท่ี 2 
ลักษณะโครงการ       ใหม่       ต่อเนื่อง 
.............................................................................................................................................................................. 
1.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  ท้ังร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าให้แก่นักเรียน  กล้าคิด  กล้าท า และ กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และเห็นคุณค่าของ 
    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 

2.   เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 

1) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานครบทุกคน 
  2) กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
     เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
  2) นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
  3) นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 
          มีสติสมเหตุผลระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  95 
 
3.  งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  1,000 บาท  
                           งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน       -   บาท 
4. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) และ 
                                1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5. คณะผู้รับผดชอบ     นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา  และคณะ 
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6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมปรึกษาบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ 
3. ก าหนดกิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

 
1- 5 ต.ค. 64 
1- 5 ต.ค. 64 

 
1- 5 ต.ค. 64 
6- 8 ต.ค. 64 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎา 
และคณะ 
 

2. ขั้นด าเนินการ   
1.กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมพัฒนาและจัดหาส่ือการเรียนรู้
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมยุวกาชาด 
และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
3. กิจกรรมชุมนุม 
 
4. กิจกรรมตลาดนัดผลงานของนักเรียนกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรมวิชาการ   
5. กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

มี.ค. 65, ก.ย. 65 
 

ธ.ค. 65 
 
 

 
- 
 
- 

 
 

1,000 

 

- 
 
- 

 
นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎา และ
คณะ 
 

3. ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ 
ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

26-29 เม.ย. 65 และ 
27-30 ก.ย. 65   

 

 
- 
- 

 
นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎา และ
คณะ 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงาน ระดับดีถึงดีมาก  

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น 
แบบส ารวจ/แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

7.2 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผนงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจง
นับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจง
นับ 

7.4 ค่าร้อยละของนักเรียนท่ีเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.5 ค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผลระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันและอนาคต 
3. นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
4. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ได้ด้วยกิจกรรมนักเรียน 
5. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2  สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  2 
อดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2  สอดคล้องกับนโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์

1)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
2)  เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามีกิจกรรมท่ีหลากหลายสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

          3)  เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
          1) มีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)  จ านวน 1 เล่ม และเอกสาร       
       ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)  จ านวน 9 เล่ม 
          2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
        1)  มีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
        2)  มีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลายผู้เรียน
   สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
  3) มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  500  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน    -      บาท 
4.  ระยะเวลา     1  ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 
   และ  1  พฤษภาคม  2565 – 30  กันยายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
1) ประชุมคณะท างาน วางแผนปฏิบัติงาน 
2) ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอน 
    การด าเนินงานต่อคณะท างานและ 
   ผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1) ด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   
ปีการศึกษา 2564 
2) นิเทศ  ก ากับ  ติดตามการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
3) ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  บทความ  
หรือผลงานทางวิชาการด้านการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร 
4) วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร  
    การศึกษา ประเมินหลักสูตร 
5) พัฒนา  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง 
    หลักสูตรการศึกษาฯ 
6) จัดท าหลักสูตรการศึกษาฯ ปีการศึกษา 
2565 
 
ขั้นสรุปผล 
1) นิเทศ  ติดตามประเมินผลการ 
ด าเนินงาน  
2) สรุปผลการด าเนินงาน  เขียนรายงาน
ผลเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบตามล าดับ  
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงในภาคเรียนและปี
ต่อไป 

 
1- 5 ต.ค. 64 
6- 8 ต.ค. 64 

 
 
 

1 ต.ค. 64 – เม.ย. 65 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

1–15 มี.ค. 65 
 

16 – 31 มี.ค. 65 
 

เม.ย. 65 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

26-30 เม.ย. 64 และ 
27-30 ก.ย. 64  

 
 

 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

500 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
นางเกียรติสุดา 
สุดชาฎา 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ระดับดีถึงดีมาก  ร้อยละ  90 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 จ านวนหลักสูตรการศึกษาฯท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิน่ 

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
การใช้หลักสูตร/แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีกิจกรรม
หลากหลายนักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
การใช้หลักสูตร/แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร/แบบ
แจงนับ 

7.4 จ านวนหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน
การใช้หลักสูตร/แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร/แบบ
แจงนับ 

7.5 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
      และประสิทธิผล 
 8.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
   

     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน   งานนิเทศภายในงานวิชาการ 
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  5 
อดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สอดคล้องกับนโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
      1.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน โดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ให้มีสมรรถนะในสายงาน ครอบคลุมตามตัวช้ีวัดอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสมกับผู้เรียน 

    1.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูผู้สอนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องหลักสูตรโรงเรียนศิลาทอง

พิทยาสรรค์ วิสัยทัศน์โรงเรียน        
     1.3  ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน     

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
  1)  ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จ านวน 18 คนได้รับการนิเทศการสอน  
       2) เพื่อให้ครูพัฒนางานด้านการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ครูโรงเรียนวัดอินทารามไดรับการนิเทศครบทุกคน   
      2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
    3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น                                                                                                              
3.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน      - บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน    -     บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2564– 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 
  และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นางเอ็มอร  ฝากเซียงซา   และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นเตรียมการ 

1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 

2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ

ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นด าเนินการ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบบริหารงาน และ

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

2. จัดท าคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน 

3. ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 

4. จัดระบบการนิเทศทุกระดับ 

ประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อ

ปรึกษาหารือ วิธีการนิเทศ และเรื่องท่ี

ต้องการนิเทศ วัตถุประสงค์ท่ีใช้ในการ

นิเทศกับคุณครูต่างกลุ่มต่าง 

วิทยฐานะ เช่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

5.สรุปการนิเทศเป็นรายบุคคล 

 

ขั้นสรุปผล 

1.นิเทศติดตาม ประเมิน 

2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง

ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน

ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 

11-15   ต.ค. 64 

18-19 ต.ค. 64 

 

 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

  มี.ค.65 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 

 

    1 มี. ค - 25 มี. ค 65 

เม.ย. 65 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

นางเอ็มอร 

ฝากเซียงซา 

และคณะ 
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7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ระดับดี ถึง ดีมาก  ร้อยละ  85 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม

ความคิดเห็น 

7.2 ด าเนินกิจกรรมของงานด าเนินการได้ครบทุกเรื่อง วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร/

แบบสอบถาม 

7.3 คุณภาพด้านการเรียนการสอนสูงขึ้น ตรวจสอบเอกสาร สอบถาม 

สัมภาษณ์ ทดสอบ 

แบบส ารวจ/แบบสอบถาม

ความคิดเห็น 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1ครูจะใช้เทคนิคการสอนแบบใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาสูงขึ้น  
 8.2 ครูใช้ส่ือและสร้างส่ือมากขึ้น 
 8.3 ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มประสบการณ์ และมีคุณลักษณะตามหลักสูตรก าหนด 
   
 

     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
                (นางเอ็มอร  ฝากเซียงซา) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน  
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานนโยบายกลยุทธ์  จุดเน้น 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  5    
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   2  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง  สนองนโยบายกลยุทธ์  จุดเน้น
      ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรของโรงเรียนน านโยบายกลยุทธ์  จุดเน้นของส านักงานเ  
          เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนางานให้    
          เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) คณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  100 
 2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผลการประเมิน  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัตงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
     พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     2) ผลการประเมิน  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น  มาตรการ   
         เป้าหมายและตัวชี้วัดการบริการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  
    ยโสธร  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว         จ านวน     1,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน .......-.......  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบข้อมูลการด าเนินงานตามแนวทาง
มาตรฐานมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  และสนองต่อ
นโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้น  มาตรการและ
ตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษาของ สพม.
ศก.ยส. 
2.กิจกรรมประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางมาตรฐาน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  และสนองต่อนโยบาย กล
ยุทธ์  จุดเน้น  มาตรการและตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการศึกษาของ สพม.ศก.ยส. 
3.กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
เพื่อการด าเนินงาน 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5  ต.ค. 64 
6-8 ต.ค. 64 

 
 

ก.พ. 65 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 65 
 
 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
26-29 เม.ย. 65 และ 

27-30 ก.ย. 65   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 

500 
 
 
- 
- 

 
นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎา 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ระดับคุณภาพผลการประเมินการน านโยบาย 
กลยุทธ์ จุดเน้น  และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562)  สู่การปฏิบัติได้ครบทุกภาระงานและผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับ ดีมาก 

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.2 ระดับคุณภาพผลการประเมิน  ติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัต
งานโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  ของโรงเรียน 

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.3 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ระดับดีถึงดีมาก  ร้อยละ  85  

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.4 จ านวนคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.5 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานประเมินผลการด าเนินการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  5    
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   2  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
  เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  มีเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ  ครอบคลุมทุกภาระงาน 
 2)  งานในสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการได้รับการนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทุกงาน 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) การด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ร้อยละ 95 
 2)  ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 97 
 3)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน   0  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน     -     บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางกาญจนา  โทขันธ์  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) ผู้ปฏิบัติ 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมศึกษาผลการด าเนินการท่ีผ่าน
มาของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. กิจกรรมจัดท าและพัฒนาเครื่องมือ
ส าหรับการนิเทศ  ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
3. กิจกรรมนิเทศ  ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5   ต.ค. 64 
6-8 ต.ค. 64 

 
 

ธ.ค. 64 
 

ม.ค. – ก.พ. 65 
 
 
 

มี.ค. 65  และ ก.ย.  65 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
26-29 เม.ย. 65 และ 

27-30 ก.ย. 65   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
นางกาญจนา  
โทขันธ ์
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนภาระงานของกลุ่มบริหารวิชาการ  ท่ีมี
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน  

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม
ความคิดเห็น 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถามความคิดเห็น 

7.2 จ านวนงานในสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการท่ีได้รับ
การนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการท่ี
มุ่งเน้นการพฒันางานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.5 ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของ
   กลุ่มงานท่ีทันสมัย  สะท้อนภาพผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
              (นางกาญจนา  โทขันธ์) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกยีรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   1           สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่   1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   1  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.   ข้อที่   2
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
    1.1 เพื่อให้นักเรียนแต่ละระดับได้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบตามโรงการเรียนรู้ ดูแลสวน      
          พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    1.2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน 
    1.3 เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช  อันเป็นโครงการตามพระราชด าริ   
         ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    1.4 เพื่อให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจโรงเรียน 
2.  เป้าหมาย 
    2.1 ด้านปริมาณ 
          1) นักเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
          1) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
           2) นักเรียนจิตส านึกในคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  รักและภาคภูมิใจในโรงเรียน  
 3) นักเรียนมีผลการประเมินตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป   
              ร้อยละ 95 
 4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  1,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน    -      บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 

ขั้นเตรียมการ 
1. ช้ีแจงและเชิญชวนให้บุคลากรต่าง ๆ 
ในโรงเรียน เห็นความส าคัญของการจัดท า
สวน พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
2. วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
3. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการและจัดประชุม 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมศึกษาและส ารวจพันธุกรรมพืช
ในโรงเรียน 
2.กิจกรรมจัดท าแผนผังพันธุกรรมพืช 
3.กิจกรรมจัดท าตัวอย่างพืช 
4.กิจกรรมปลูกพืชท้องถิ่นและพืชหายาก 
5.กิจกรรมจัดท าทะเบียนพืช และ ป้ายช่ือ 
6.กิจกรรมจัดท าสมุดบันทึกข้อมูลพรรณ
ไม้ 
7. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
เพื่อการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 64 

 
 

6 – 8  ต.ค. 64 
26 - 29 ต.ค. 64 

 
 
       พ.ย. 64 และ  มิ.ย. 65 

 
ธ.ค. 64 และ  ก.ค. 65 
ธ.ค. 64 และ  มิ.ย. 65 
ม.ค. 65 และ   ส.ค. 65 
ธ.ค. 64  ถึง 29 ม.ค. 65 
2 พ.ย. 64  และ ก.ย. 65  

  
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
26-29 เม.ย. 65 และ 

27-30 ก.ย. 64   

 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

500 
- 
 

500 

 
นางสาว
กนกวรรณ  
แสนสาย 
และคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 136 
 

 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
ท่ีมีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก   

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 จ านวนนักเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรม
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 ระดับคุณภาพผลการประเมินนักเรียนจิตส านึกใน
คุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  รักและ
ภาคภูมิใจในโรงเรียน 

ป ระ เมิ น /สอ บ ถ ามความ
คิดเห็นของผู้เรียนและคณะ
ครูและชุมชน 

 แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.4 ค่าร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.5 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
    8.1 เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
    8.2 เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานท่ีให้ความรู้แก่นักเรียน และบุคคลท่ัวไป 
    8.3 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น ท่ีจะท าการศึกษาเล่าเรียนตามธรรมชาติ ไม่จ าเจอยู่เพียง
 ในห้องและช่วยเสริมสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ 
    8.4 นักเรียน เยาวชน จะมีจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์พืชพรรณท้ังพืชพรรณท้องถิ่นและพืชท่ัวๆไป   
         ก่อให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ท าให้มีจิตใจท่ีอ่อนโยน มีสมาธิในการเรียนการ  
         ท างานมากขึ้น 
   8.5 การรวบรวมข้อมูลความรู้ การศึกษาค้นคว้า ก่อให้เกิดผู้เช่ียวชาญระดับท้องถิ่น 
   8.6 รู้จักพืชพรรณต่างๆ รู้ถึงคุณค่า ประโยชน์ของพันธุไ์ม้แต่ละชนิดว่ามีคุณประโยชน์ท่ีหลากหลาย ไม่ได้มี   
        เพียงประดับ หรือให้ความสวยงามเพียงอย่างเดียว 
   8.7 นักเรียนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี เพราะผ่านการขัดเกลาด้วยธรรมชาติ และมีความรู้สึกรักและหวงแหน  
        ต้นไม้พันธุไ์ม้ ช่วยกันปกป้องรักษา เพราะต้นไม้เป็นส่ิงท่ีช่วยให้สภาพอากาศบริสุทธิ์ 
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     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
           (นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ  โครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพวิถีพอเพียง 

ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่   1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   1  สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                     
           จากปีงบประมาณ  2564  ท่ีผ่านจากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนดี
ศรีต าบล  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้โรงเรียนมีภาพความส าเร็จเป็น “โรงเรียนน่าอยู่  
ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนร่วมใจ  ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” นั้นคือ  เป็นท่ียอมรับจากสาธารณชนว่ามีความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดนตรี  กีฬาและศิลปะ   เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาอื่นๆได้  
โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีมีความพร้อม  และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  สามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆเพื่อชุมชนได้โดยเฉพาะด้านอาชีพ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์  มีส านึกความเป็นไทย  มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ  มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ระดับสูง  และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ในด้านสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นต้นแบบเป็นด้านต่างๆ 
เช่น  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  งานอาชีพ  การรณรงค์ต่อต้านอบายมุข  การพนัน  และการทะเลาะวาทในโรงเรียน  
หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  ขณะเดียวกันมีข้อมูลส าคัญท่ีน่าสนใจ  กล่าวคือ  นักเรียน
บางส่วนเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  แล้วไม่สามารถศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้นได้ทันที  เพราะสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไม่เอื้ออ านวย  นักเรียนเหล่านี้จึงไปท างานใน
ระดับแรงงานหรือลูกจ้างเป็นส่วนใหญ่   แต่มีบางส่วนสามารถน าความรู้ความสามารถด้านทักษะอาชีพท่ีได้รับ
การพัฒนาจากโรงเรียนไปประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จ   สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ี
ก าหนดให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานอาชีพให้กับนักเรียน  จัดการศึกษา
เพื่องานอาชีพท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเลือกอาชีพตามกลุ่มสนใจจับเป็นโครงงานอาชีพ  ผู้เรียนมองเห็นภาพอนาคต
เพื่อการมีงานท าตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและพื้นท่ีได้  แต่พบว่าการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าภายใน
โรงเรียนยังท าเป็นเพียงกิจกรรมท่ัวไปในกลุ่มวิชางานอาชีพ   หรือกิจกรรมชุมนุมเท่านั้น  นักเรียนยังไม่ได้รับ
การเรียนรู้อาชีพครบวงจร   
 ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหวังของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   หลักการ  ทฤษฎี  นโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  ส่งเสริมให้สถานศึกษา  ผู้เรียน  คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันหรือการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีได้จริง   ด ารง
เกียรติไว้ซึ่ง “โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)”  เป็นโรงเรียนคุณภาพในท้องถิ่นท่ีเป็นต้นแบบหรือศูนย์สาธิตการ
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ให้บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ตลอดจนเป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  เพื่อให้การด าเนินงานมี
ความต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2565 จึงด าเนินการโครงการต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าให้นักเรียน ชุมชนหรือนักเรียนในโรงเรียน
เครือข่าย  เข้าถึงการฝึกทักษะอาชีพแบบครบวงจร   น าไปสู่การมีงานท าสร้างรายได้ระหว่างเรียนหรือหลังจบ
การศึกษาให้ตนเอง ครอบครัวได้   ภายใต้บรรยากาศท่ีส่งเสริมสนับสนุนท่ีมีอิสรภาพ สร้างสรรค์การพัฒนา
ความรู้ ความอยากรู้อยากเห็น กระบวนการเรียนรู้จะเกิดอย่างมีพลัง การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเห็นผลงานของ
ตนเอง ท าให้มีความหมายและสร้างความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจท่ีดี  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จิตส านึก ค่านิยมท่ีดีงาม ต้ังอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ความไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี ตลอดจนใช้ความรู้ 
ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจการกระท าเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้บทบาทท่ีพึง
ประสงค์ สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกรอบศีลธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย  ตลอดการด ารงอยู่อย่างพอเพียง   
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้เป็นต้นแบบด้านงานอาชีพเพื่อการมีงานท าตามหลักปรัชญาของ   
     เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชนด้านงานอาชีพ 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมีคุณภาพ 
2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 เพื่อสร้างโอกาสการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณงาน 
 1) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม จากกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100   
 2) กลุ่มโครงงานอาชีพจัดท าแผนธุรกิจ  จ านวน   9  แผนธุรกิจ  จากกลุ่มเป้าหมาย  9 กลุ่ม 
 3) ศูนย์บม่เพาะอาชีพวิถีพอเพียง จ านวน  1  ศูนย์บ่มเพาะ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

1) นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
   ร้อยละ  98 
2) นักเรียนมีคุณลักษณะของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีขึ้นไปร้อยละ90 
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  95 ข้ึนไป 

4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว    จ านวน   3,500  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน      -      บาท 
5.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวมยุรี  มีแก้ว และคณะ 
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7.  การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมส ารวจความสนใจและความถนัดทาง
ทักษะอาชีพ เพื่อมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต 
เพื่อวางแผนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 
2.กิจกรรมฝึกอบรมบ่มเพาะอาชีพตามวิถี
พอเพียง 
o เรียนรู้การลงทุน (รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้

ขยายดอกผล) 

o การเขียนแผนธุรกิจ 

o อาชีพร้านเสริมสวย 

o อาชีพท าขนมเพื่อการจัดอาหารว่าง 

o อาชีพการผลิตเครื่องด่ืม 

o อาชีพการขายสินค้าออนไลน์ 

o อาชีพผลิตไม้ประดับตามสมัยนิยม 

o อาชีพการจัดสถานท่ี 

o อาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

3. กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์งานอาชีพเพื่อการมี
งานท าของนักเรียน เป็น “ผลงานอาชีพคัดสรร
ระดับโรงเรียน” 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2.สรุปผล/เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับเพื่อพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 64 
6-8 ต.ค. 64 

 
 

พ.ย. 64 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 65  และ  ก.ย. 65 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
27-29 เม.ย. 65 และ 

26-30  ก.ย. 65   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 

3,000 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 

500 
 
 
 
- 
- 

 
นางสาวมยุรี  
มีแก้ว 
 และคณะ 
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8. การประเมินผล 
ตัวชีวั้ดความส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 

8.1 จ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.2 จ านวนแผนธุรกิจจากกลุ่มโครงงานอาชีพ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.3 จ านวนศูนย์บ่มเพาะอาชีพ แจงนับ แบบแจงนับ 
8.4 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจต้ังแต่ระดับดี
ขึ้นไป  

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ 

8.5 ร้อยละของนั ก เรียน ท่ีมี คุณ ลักษณะของการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี
ขึ้นไป 

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ 

8.6 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับ
มากถึงมากท่ีสุด   

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ 
 9.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  
   จิตส านึก ค่านิยมท่ีดีงาม ต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี 
       ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจการกระท า 
           เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้บทบาทท่ีพึงประสงค์ สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกรอบศีลธรรมท่ีดีงาม 
           ของสังคมไทย  ตลอดการด ารงอยู่อย่างพอเพียง   
 9.3  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีรอบด้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.4  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
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     ลงช่ือ                             ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวมยุรี  มีแก้ว) 
              

ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 



          แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 143 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยสะเต็มศึกษา  
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน        ข้อที่   4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   3 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  4 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                     
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าลังพัฒนาโครงการสะเต็มศึกษาหรือ “STEM” 
ซึ่งย่อมาจาก Science Technology Engineering and Mathematics Education โดยมีแนวคิดมาจากหลาย
ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย และเยอรมนี ท่ีพยายามพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชา
ดังกล่าวโดยท าให้เกิดการบูรณาการของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การคิด
แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจ าวันและการท างาน  ซึ่งเน้นเช่ือมโยงการเรียนการสอน
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และผสานความรู้เข้ากับวิชาอื่นๆ โดยไม่แยกออกเป็นรายวิชา มีการเรียนรู้ท า
โครงงานจากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based Learning) เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม ซึ่งนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง เป็นการเรียนแบบท่องจ า ท าข้อสอบ
เพื่อให้ผ่าน เมื่อผ่านไปอีกภาคการศึกษาหนึ่ง เกิดปัญหาลืมบทเรียนท่ีจบไปแล้ว อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่เข้าใจ
ว่า บทเรียนนั้นน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างไร จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถเช่ือมต่อความรู้ได้   STEM 
จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบ
ใหม่ ภายใต้เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจะท าให้การเรียนมีความสนุก   ดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน และเข้ากับส่ิงท่ีจะพบในอนาคตด้วย  ซึ่งจะท าให้นักเรียนคิดเป็น  ท าเป็น  และมีเหตุผล  ดังนั้นจึงได้มี
การพัฒนาหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอนต้นแบบ และพัฒนาครู STEM รวมถึงแนวทางในการสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการ และการให้ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในเรื่อง การฝึกงาน 
และแหล่งงานรองรับ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ และเป็นการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 
            จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีก าลัง
เกิดขึ้น  ปีงบประมาณ  2565   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาครูและจัดท า
ส่ือแนวการสอนด้านความมีเหตุผลให้กับครูผู้สอนได้น าไปใช้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ี
สามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข 
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2.  วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี รวมถึงอีก 5 กลุ่มสาระ ให้มี

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว STEM 
2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความมีเหตุผลให้กับคณะครูท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

3.  เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 
 1) อบรมครูวิทยากรแกนน าตามแนว STEM   ร้อยละ 100  

2) ขยายผลการอบรม  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแนว STEM    
   แก่คณะครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90    

 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8  กลุ่มสาระ  สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
          1)  คณะครู สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนว STEM ได้อย่างมีคุณภาพในระดับคุณภาพดี 

2)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  95 ข้ึนไป 
4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน   2,000 บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน      -      บาท 
5.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวภคพร  ผงทอง และคณะ 
7.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. 64 -   นางสาวภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
 

2. ช้ีแจงบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน เห็น
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ 
สะเต็ม 

ต.ค. 64 - 

3. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ต.ค. 64 - 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

2 ขั้นด าเนินการ 
1. อบรมครูแกนน าการจัดการเรียนรู้ตาม
แนว STEM ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ขยายผลการจัดการเรียนการสอนตาม
แนว STEM ให้กับครู 
3. จัดท าส่ือการจัดการเรียนการสอนด้าน
ความมีเหตุผล ส าหรับครู 
4. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ด้านความมีเหตุผลของครู 

 
ม.ค. 65 

 
ม.ค. 65 

 
พ.ค. 65 
ส.ค. 65 

 
- 
 
- 
 

2,000 
 
- 

นางสาวภคพร 
ผงทอง  
และคณะ 

 

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

 
ม.ค. – ก.ย. 65 

ก.ย. 65 

 
- 
- 

 

8.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

จ านวนครูวิทยากรแกนน าตามแนว STEM    ส ารวจ / แจงนับ แบบส ารวจ/แบบแจงนับ 

จ านวนครูท่ีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตาม
แนว STEM    

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ/ 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรี้ยนรู้ วิเคราะห์เอกสาร / สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร / 
แบบสัมภาษณ์ 

ระดับคุณภาพการประเมินครูด้านการจัดการ
เรียนการสอนตามแนว STEM 

ประเมิน / วิเคราะห์เอกสาร แบบประเมิน /  
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

ร้อยละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน /  
แบบสัมภาษณ์ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
            9.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี รวมถึงอีก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว STEM อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางการเรียน 
  9.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

         9.4  นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี  สูงขึ้น 
 9.5 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 

     ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวภคพร  ผงทอง) 
              

ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)  
ชื่อกลุ่มงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  6 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   2  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ            ใหม่     ต่อเนื่อง 
 

1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                     
 ตามนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  “1 ต าบล  1 โรงเรียนคุณภาพ” 
ซึ่งเป็นนโยบายท่ีสอดรับกับค ากล่าวท่ีว่า “จะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีเกิดความเท่า
เทียมและครอบคลุมท่ัวประเทศ  เพื่อลดความเล่ือมล้ าด้านการศึกษาของประเทศ  โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน  เป็น ต้นแบบโรงเรียน ท่ีมี คุณภาพ นั้น    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการได้น านโยบายจากนายกรัฐมนตรีมาด าเนินการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

ให้บรรลุตามเป้าหมาย  เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม  เพื่อลดความเล่ือมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป   ในการนี้ส านักงาน
เขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)  ระดับ
มัธยมศึกษา  และประกาศให้สาธารณชนรับทราบเรียบร้อยแล้ว 

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้เป็น 1 ใน  2  โรงเรียนในจังหวัดยโสธร ท่ีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย
การด าเนินงานจะต้องมีการพัฒนาตามโครงสร้างการด าเนินงาน  10  ด้าน  ด้วยเหตุนี้  ในปีงบประมาณ  2565
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงจัดท า “โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)” 

2.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนประชา

รัฐ (ดีใกล้บ้าน)ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อสนับสนุนการระดมทรัพยากรจากบุคคล นิติบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา

ท่ีสนับสนุน ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
2)  นักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
3) กิจกรรมตามแผนงาน ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  3   กิจกรรม  
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   3.2 ด้านคุณภาพ 
1) โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีการพัฒนาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2) มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  95 ขึ้นไป 

4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน    -   บาท 
    เงินบริจาคนอกงบประมาณ  
    ไม่ใช้งบประมาณ 
5.  ระยะเวลา     ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
6.  ผู้รับผิดชอบ     นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา และคณะ 
7.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงานวาง
แผนการด าเนินการ ตามโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ (ดีใกล้บ้าน) 
2. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนและ
ผู้น าชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตาม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 
2. อบรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และ
แนวทางในการด าเนินงานบริหารสถานศึกษาตาม 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 
3. ด าเนินการบริการจัดการศึกษาโดยหลักเกณฑ์
โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 
ขั้นสรุปผล 
1. นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป 

 
1-5 ต.ค. 64 

 
 

6-8 ต.ค. 64 
 

 
มี.ค. 65 

 
 

มิ.ย. 65 
 
 
 

พ.ค. 65 
 
 

ก.พ.65 ถึง มิ.ย.65 
ก.ย. 65 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 

 
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
และคณะ 
 
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
และคณะ 
 
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
และคณะ 
 
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
และคณะ 
 
 
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
และคณะ 
 
นางเกียรติสุดา สุดชาฎา
และคณะ 
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8.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
แบบแจงนับ/แบบสัมภาษณ์ 

2. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
แบบแจงนับ/แบบสัมภาษณ์ 

3. จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีประสบความส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
แบบแจงนับ 

4. ผลการประเมินการพัฒนาตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

ประเมิน/วิเคราะห์เอกสาร/
สังเกต 

แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสังเกต 

5. ร้อยละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ 

6. พฤติกรรมชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม/ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ร่วมวางแผน
และบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
9.2 โรงเรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
 

     ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
              

     ลงช่ือ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน  ข้อท่ี 4   สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.  ข้อท่ี 4  สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อท่ี 5 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2545  จึงก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ัง
ก าหนดให้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้เกิดการ
น าสู่ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ปัจจุบันได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553   และสืบเนื่องจากผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา  และการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามคุณภาพการศึกษา   
 ในปีงบประมาณ 2564  ท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  และได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับให้มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม   ส่งผลให้เสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  เกิดความเข้มแข็งตามแนวคิด  หลักการ  กฎกระทรวงดังกล่าว    
และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีทันสมัย  เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าจาก สม
ศ.  จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ให้เกิดความต่อเนื่องในปีงบประมาณ  2565    
อันจะน าสู่การการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา  ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2561  
 2.2 เพื่อพัฒนาการประเมิน  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561  ของสถานศึกษา 
 2.3  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบห้าจาก  สมศ. ของสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1ด้านปริมาณ 
 1) คณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ96 
 2) นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  93 
 3) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผลการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ตามแนวคิด  
หลักการ  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเย่ียม 
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากขึ้นไป  ร้อยละ95 
 
4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว    จ านวน    500    บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน        -    บาท 
 
5.  ระยะเวลา     22   มีนาคม  2565 –  15  กรกฏาคม  2565  (ภาคเรียนท่ี 1/2565)  
 
6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์ และคณะ 
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7. การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมสู่การรับการประเมิน นิเทศ ติดตาม
ประกันคุณภาพภายใน ครั้งท่ี 1 จาก  
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นิเทศ งานประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบและรับรอง
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาครั้ง
ท่ี 1 
3. การประชุมเตรียมความพร้อมรับการ 
นิเทศ  ติดตาม ประกันคุณภาพภายใน 
จากสพม. ศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งท่ี 2 
4.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินรอบท่ีห้า จาก สมศ. 
5. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของ
ปีงบประมาณและผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5  ต.ค.  64 
6-8  ต.ค.  64 

 
 

2-30 พ.ย.2564 
 
 
 

1-30  ธ.ค. 2564 
 
 
 

29-30 มี.ค. 2565 
 
 

เม.ย. 2565 
 

เม.ย. 2565 
 
 
 

เม.ย. 2565 
เม.ย. 2565 

 
- 
- 
 
 

250 
 
 
 
- 
 
 
 

250 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

 
นางสาวกฤษณา  
ชูรัตน์ 
และคณะ 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ค่าร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ   

วิเคราะห์เอกสาร/
สอบถาม 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
อยู่ในระดับมาก ถึงระดับมากท่ีสุด  ร้อยละ  
85 

ประเมินความพึงพอใจ/
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบ
สัมภาษณ์ 

3. จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด 

ประเมินการจัด
กิจกรรม/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมินการจัดกิจกรรม/แบบ
วิเคราะห์เอกสาร 

4. ระดับคุณภาพผลการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศิลาทอง
พิทยาสรรค์  ตามแนวคิด  หลักการ  
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 

ประเมิน/สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/แบบ
วิเคราะห์เอกสาร 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2 ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  มีความเข้มแข็งตามแนวคิด  
หลักการ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 และมีวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีทันสมัย  เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมีความพร้อมรับ  การ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าจาก  สมศ. 
 

     ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์) 
              

     ลงช่ือ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ            โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มงาน                 กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน  ข้อท่ี 1   สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อท่ี 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.  ข้อท่ี 1  สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อท่ี 1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากผลการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  และผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีผ่านมาของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  พบว่า การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ส่งผลให้ นักเรียนมีคุณภาพ  นั้นคือ  ผู้เรียนมีมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ   มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
มีความโดดเด่นในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดนตรี  กีฬาและศิลปะ   เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาอื่นๆได้  
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  ได้เรียนรู้
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน 
 แต่ในขณะเดียวกันกลับพบปัญหาว่า  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นในโดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  และภาษาไทย  
 สาเหตุของสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น  เกิดขึ้นจาก 
 1. นักเรียนขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้  ไม่รักการอ่าน    
 2. นักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต  จึงท าให้บางส่วนไม่สนใจการเรียน 
 3. โรงเรียนขาดแคลนครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4. การจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีโรงเรียนจัดขึ้นขาดความหลากหลาย  ไม่เร้าความ
    สนใจนักเรียน  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป  ด้วยขาดงบประมาณในการสนับสนุนให้
จัดหาวิทยากรท่ีมีความช านาญในการแนะน านักเรียนท าแบบทดสอบระดับชาติ   
 5. การย้าย การลาออกของบุคลากรส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนขาดความ
   ต่อเนื่อง 
 6.  การวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามปกติยึดตามสภาพท่ีแท้จริง ในระหว่างเรียนและขณะปฏิบัติ
กิจกรรม การวัดและประเมินท่ีเป็นแบบทดสอบของครูไม่สอดคล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ  ซึ่งต้องใช้ทักษะ
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ครูยังไม่มีความช านาญในการออกข้อสอบวัดและประเมินผลใน
ลักษณะนี้ 
 7. นักเรียนขาดแบบอย่างท่ีดีของบุคคลในชุมชนท่ีประสบความส าเร็จจากการเรียน ยกเว้นอาชีพครู 
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 8. นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย เนื่องจากผู้ปกครองให้ช่วยงานด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพของ
ครอบครัว  ช่วยดูแลครอบครัวเช่น  ปู่ ย่า  ตา  ยายหรือญาติๆเมื่อผู้ปกครองต้องไปท างานต่างจังหวัดส่งผลให้
การเรียนไม่ต่อเนื่อง 
 9. สภาพปัญหาด้านครอบครัวของนักเรียนไม่ดี อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ปกครองขาดความสนใจ เอาใจ
ใส่ในการติดตาม สภาพปัญหาและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน อีกท้ังยังไม่สามารถท่ีจะช่วยแนะน า 
ช่วยสอนในประเด็นท่ีนักเรียนพบปัญหาในขณะท่ีอยู่ท่ีบ้านได้ 
 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น   มีดังนี้  จัดค่ายทบทวนความรู้ให้นักเรียนในระดับ  ม.3  และ 
ม.6  ในปีการศึกษา  2564  โดยจัดหาผู้ท่ีมีความผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการวัดและประเมินผลแบบทดสอบ
ระดับชาติ  ใน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  และภาษาไทย มาเป็นวิทยากรในค่ายแล้วใช้กระบวนการถอด
บทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการสรุปองค์ความรู้ของนักเรียน จัดกิจกรรม
ทดสอบ pre O-NET  จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4  และจัดกิจกรรมสอน
ซ่อม/เสริม เพื่อเตรียมพร้อมในการวัดผลระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2.2 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ  
1) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
3.2 เชิงคุณภาพ    

 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  95 ขึ้นไป 

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3 
3) นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6  มีผลทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ  5 

4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน           - บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน   30,000 บาท 
5.  ระยะเวลา    1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์ และคณะ 
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7. วิธีด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียม   
1.1   ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทางโครงการ 
1.2   ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ

จัดท าโครงการ 
1.3  ประชุมคณะด าเนินงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ

มอบหมายภาระงาน 

 
1 ต.ค. 64 
5 ต.ค. 64 

 
8 ต.ค. 64 

 
- 
- 
- 
 
 

 
นายอนุวัฒน์  
ชัยพงษ์ 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการกิจกรรม   
2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน 
     1) สอนเสริมเติมความรู้ เตรียมสอบ O-NET ระดับ 
ม.3 และ ม.6 
     2) กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับ ม.1 
         และ ม.4 
2.2 กิจกรรมทดสอบ pre O-NET ระดับ ม.3 และ ม.6 
2.3 กิจกรรมการสอนซ่อม/เสริม เพื่อเตรียมพร้อมใน
การวัดผลระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบ O-NET ดังนี้ 
     - ม.3 (20 คน) 
     - ม.6 (18 คน) 

 
 

 
ม.ค. – มี.ค. 65 

 
พ.ค. 65 

 
ต.ค. 64 – มี.ค. 65 
ต.ค. 64 – มี.ค. 65 

 
 

13 ก.พ. 65 
26-27 ก.พ. 65 

 
 

24,200 
 
 
 
- 
- 
 
 

2,000 
3,800 

 

 
 
นายอนุวัฒน์  
ชัยพงษ์ 
และคณะ 
 

3 ขั้นสรุป   
3.1  ประเมินผลกิจกรรมกิจกรรม 
3.2  สรุปผลและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ต.ค. 64 – ส.ค. 65 

ส.ค. 65 

 
- 

 
นายอนุวัฒน์  
ชัยพงษ์ 
และคณะ 

  
หมายเหตุ  * หมายถึง  เป็นกิจกรรมท่ีใช้เงินงบเรียนฟรี 15 ปี  ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
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8. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

วิเคราะห์เอกสาร/ทดสอบ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนม.3 และ ม.6  มีผลทดสอบ
ระดับชาติตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

วิเคราะห์เอกสาร/ทดสอบ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบทดสอบ 

3. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ประเมินความพึงพอใจ/
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ/
แบบสัมภาษณ์ 

4. จ านวนของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะหเ์อกสาร/ 
แบบแจงนับ 

5.จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/สังเกต แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
แบบสังเกต 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ 
 9.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

     ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ 
            (นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์) 
              

     ลงช่ือ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ ICT  เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษท่ี  21  
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่   1  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                     
 การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้นในการอ านวยความสะดวกสบายต่อชีวิตประจ าวัน พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์  คิด
วิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ซึ่งปัญหาหนึ่งของเยาวชนของ
ชาติในปัจจุบันคือ  ขาดการพัฒนากระบวนการคิด  ไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากับสภาพจริงในชีวิตประจ าวัน  
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ  การสร้างคนรุ่นใหม่ในอนาคตของชาติจึงต้องมุ่งให้คนมีความสามารถใน
การคิดครูซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปั้นสมองของชาติมีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้สร้างสติปัญญาเพื่อให้
เยาวชนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  จัดกิจกรรม  จัดท าส่ือการเรียนการสอน อย่างหลากหลายและ
เหมาะสมจะช่วยให้ครูสามารถสอนเยาวชนให้เข้าใจและช่วยพัฒนากระบวนการคิดได้เป็นอย่างมาก   

จากปีงบประมาณ 2564  ท่ีผ่านมา   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และห้องเรียนศูนย์บริการ ICT 

ระดับสถานศึกษาเพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักคิด “ส่ือ ICT เข้าถึงห้องเรียน” ด้วยการใช้โปรแกรมบริหารส่ือ
โรงเรียนและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา(One Tablet Per Child) ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าด้านต่างๆของโรงเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอภาพความส าเร็จของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมส าคัญของ
โครงการในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน  และให้บริการ ICT  แก่ชุมชน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดท าโครงการ ICT  เพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ศตวรรษท่ี  21  โดยพัฒนากิจกรรมตามโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพิ่มกิจกรรมใหม่  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ให้เข้มแข็ง   เป็นศูนย์
ให้บริการด้าน ICT แก่ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักในคุณค่าความส าคัญของส่ือ ICT ท่ีน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ แลกเปล่ียนความคิด ผลงานส่ือเพื่อนการพัฒนาและปรับปรุง 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 
 1) ครูทุกคนสามารถใช้/พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

2) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครูตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา  
จ านวน  1 ศูนย์ 

3) นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  
    3.2 ด้านคุณภาพ 
       1) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และมีทักษะท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  95 
 2) มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4.  งบประมาณ    จากเงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน          -  บาท 
    จากเงินงบเรียนฟรี 15 ปี จ านวน  20,000 บาท 
 
5.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2563 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
 
6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางกาญจนา  โทขันธ์  และคณะ 
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7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมพัฒนาส่ือ ICT เพื่อการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการ ICT  
3. กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) สู่ศตวรรษท่ี 21 
 ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5   ต.ค  64 
6-8 ต.ค  64 

 
12 – 16  ต.ค  64 

 
ก.พ. 65 และ มิ.ย.65 
ก.พ. 65 และ มิ.ย.65 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
 

มี.ค.65 , มิ.ย.65 และ ก.ย.65 
26-29 เม.ย. 65 และ 

26-30 ก.ย. 65  
 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

20,000* 

 
 
 
- 
- 
 

 
นางกาญจนา 
โทขันธ์ 
และคณะ 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง  เป็นกิจกรรมท่ีใช้เงินงบเรียนฟรี 15 ปี  ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
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8.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. จ านวนครูท่ีสามารถใช้/พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

นิเทศการสอน/แจงนับ แบบนิเทศการสอน/
แบบแจงนับ 

2. จ านวนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ได้รับการพัฒนาให้
มีความพร้อมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรครูตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และศูนย์บริการ ICT 
ระดับสถานศึกษา 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ 

3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ 

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอผลงานระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์ 

5. ค่าร้อยละของจ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
           9.1 คณะครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนของผู้เรียน 
  9.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ด้าน ICT 
  9.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  9.4  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ 
              (นางกาญจนา  โทขันธ์) 
              

     ลงช่ือ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  1   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  1   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่ 1  
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                     
               จากปีงบประมาณ  2564  ท่ีผ่านมา  พบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง เขียน

ค าภาษาไทยผิด การเรียงรูปประโยคไม่ถูกต้อง ท าให้ข้อความท่ีเขียนไม่สามารถส่ือความหมายได้  การจะพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆนั้น ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เริ่มจากสอนให้อ่านออกเขียนได้เป็น
อันดับแรก  จึงจะสามารถเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ดังนั้นโครงการพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องนั้นเป็นโครงการหนึ่งซึ่งสามารถ
ช่วยแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มนี้ได้ โดยอ้างอิงได้จากผลการด าเนินการของโครงการในปีงบประมาณ 2564  ผล
ปรากฏว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นและ
เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของ
โครงการนี้จึงได้น าโครงการนี้มารองรับเพื่อด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2565  เพื่อพัฒนา
กลุ่มนักเรียนท่ียังมีปัญหาในการอ่านไม่คล่องและเขียนไม่ถูกส าหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ท่ีจะรับเข้าศึกษาต่อท่ี
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ในปีการศึกษา 2565  ให้สามารถอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รู้จัก
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้จนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาการเรียนในรายวิชาอื่นๆ  และ
น าไปใช้ในการศึกษาต่อในช้ันท่ีสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ 
2.  วัตถุประสงค ์

       2.1  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา           
ปีท่ี 1-6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

       2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน 

3.  เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 
            นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีอ่านไม่คล่อง - เขียนไม่คล่องทุกคนได้รับการพัฒนา     
    3.2 ด้านคุณภาพ 
             1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียน 

          2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน 
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4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว         จ านวน          -  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   3,000  บาท 
5.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์ และคณะ 
7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมครูท่ีสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  
1-6 และวางแผนการท างานท างาน   
1.2 เสนอขออนุมัติด าเนินการ 
1.3 ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ   
 2.1 กิจกรรมวัดความสามารถการอ่านการเขียน
นักเรียน 
 2.2 กิจกรรมอ่านออกได้ง่ายนิดเดียว 
 2.3กิจกรรมอ่านคล่องต้องฝึกฝน 
 2.4กิจกรรมเขียนได้คล่องต้องลองเขียน 
 2.5กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา 
 
 2.6กิจกรรมรายงานผล (สพม.ศก.ยส.) 
   
2.7กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านให้คล่อง เขียน
ให้คล่อง  
 
ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
  3.1 ทดสอบประเมินผลการอ่าน  การเขียน 
  3.2 สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.4 เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูลวิเคราะห์  
เพื่อประกอบการวางแผนครั้งต่อไป  

 
1 ต.ค. 2564 

 
4 ต.ค. 2564 
7-8 ต.ค. 64 

 
 

1-30 พ.ย. 64 
 

1-31 ธ.ค. 64 
4-31 ม.ค. 65 
1-18 ก.พ. 65 
21 ก.พ. 65 ถึง 

4 มี.ค.65 
30 ต.ค. 64 ถึง 

14 มี.ค. 65 
17-31 พ.ค. 65 ถึง 

15 ก.ย.  65 
 
 

7 – 11 มี.ค. 65 
ก.ย. 65 

 
มี.ค.65 และ  

ก.ย. 65 

 
- 
 
- 
- 
 
 

3,000 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
นายอนุวัฒน์  
ชัยพงษ์ 
และคณะ 
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8. การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6    
      เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอ่านคล่อง เขียนคล่อง 

วิเคราะห์เอกสาร/
สอบถาม 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถาม 

8.2 ร้อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
     มีนิสัยรักการอ่านการเขียน 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานท่ีบรรลุ 
     ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.4 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
     ระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ 
 
 

     ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ 
            (นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์) 
              

ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ    นักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย 
ชื่อกลุ่มงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่    1   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 

....................................................................................................................... ...................................... 
1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                     

ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”  คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี  โดยสนับสนุนต าราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และอุปกรณ์
การเรียนฟรี และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง”  
ซึ่งกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนท่ีก าหนดให้สถานศึกษาจัดในส่วนท่ีเป็นกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก
แรม และส่วนของการทัศนศึกษานั้นเป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง
ให้กับนักเรียนท่ีเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน  และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่าง
กว้างขวาง  โดยก าหนดให้ด าเนินการจัดกิจกรรมท้ังกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และการทัศนศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง 
 จากปีงบประมาณ 2564 ท่ีผ่านมา พบว่า โครงการนักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย ได้
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ โดยจัดกิจกรรมแบบระวังเนื่องในการเกิดสถานการณ์โรคติดต่อโควิด  ดังนั้น         
ในปีงบประมาณ  2565 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดท ากิจกรรมน านักเรียนทัศนศึกษาขึ้น   เพื่อ
ตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ   โดยในปีงบประมาณนี้ได้เน้นการทัศนศึกษาท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิถีไทยในภูมิภาคของตนเอง  โดยการจัดท า “โครงการนักเรียนทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถี
ไทย” ขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
            มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ท่ีดียิ่งขึ้น                 
       2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลัก และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยช่วยกันสืบสาน และอนุรักษ์แหล่ง
   เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทยให้คงไว้ 
       2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถน าส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปประยกุต์ในด ารงชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคม
   ได้อย่างเหมาะสมตามแนวปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  98 
 2) นักเรียนมีคุณลักษณะในการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ  90 
 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  95 ข้ึนไป 
4.  งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว      จ านวน ………-…………. บาท  
                           งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน   70,000     บาท  
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
6. คณะผู้รับผิดชอบ     นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา และคณะ 
7. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมน านักเรียนระดับ ม. 1-6         
ทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่วิถีไทย 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-4   ต.ค  64 
6-8 ต.ค  64 

 
15 – 18  ต.ค  64 

 
1 – 30 ธ.ค. 64 

 
 

1 – 30 ธ.ค. 64 
4 – 8 ม.ค. 65 

 

 
- 
- 
 
- 
 

70,000* 

 
 
- 
- 
 

 
นางเกียรติสุดา 
สุดชาฎา 
และคณะ 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง  เป็นกิจกรรมท่ีใช้เงินงบเรียนฟรี 15 ปี  ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

8. การประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. จ านวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยา
สรรค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

2. จ านวนคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

3. ค่าร้อยละท่ีนักเรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยต้ังแต่ระดับดีขึ้น
ไป 

ประเมิน/สังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกต 

4. ค่าร้อยละท่ีนักเรียนมีคุณลักษณะใน
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกต 

5. ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและ
มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก 
 9.2 นักเรียนได้รับโอกาสและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ 
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 9.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจท่ีได้รับบริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 
     ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ 
            (นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา) 
              

 
ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน(ลูกเสือ/ยุวกาชาด/นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม/แนะแนว) 
ชื่อกลุ่มงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่    1   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 

............................................................................................................................. ................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                     
         

ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”  คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี  โดยสนับสนุนต าราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และอุปกรณ์
การเรียนฟรี และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง”  
ซึ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีก าหนดให้สถานศึกษาจัดในส่วนท่ีเป็นกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก
แรม และส่วนของการทัศนศึกษานั้นเป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง
ให้กับนักเรียนท่ีเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน  และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่าง
กว้างขวาง  โดยก าหนดให้ด าเนินการจัดกิจกรรมท้ังกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และการทัศนศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง 
 จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา พบว่า การพัฒนาศัพยภาพผู้เรียน (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/นักศึกษาวิชาทหาร/
ชุมนุม/แนะแนว) ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้รู้จักคิด 
รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
 ดังนั้นในปีงบประมาณ  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
(ลูกเสือ/ยุวกาชาด/นักศึกษาวิชาทหาร)  เพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ    โดยใน
ปีงบประมาณนี้ได้เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยใน
สังคม ช่วยเหลือสังคม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดท า “โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ขึ้น   
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2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
            มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ท่ีดียิ่งขึ้น                 
       2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม 
       2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถน าส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปประยกุต์ในด ารงชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคม
   ได้อย่างเหมาะสมตามแนวปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนพัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
              มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ท่ีดียิ่งขึ้น ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  98 
 2) นักเรียนรู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม บนความแตกต่าง 
              และหลากหลาย  ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ  90 
 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  95 ข้ึนไป 
  
4.  งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว      จ านวน ………-…………. บาท  
                           งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน    35,000      บาท  
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565  
6. คณะผู้รับผิดชอบ     นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา และคณะ 
7. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  

 
1-5   ต.ค  2564 
6-8 ต.ค  2564 

 
11 – 15  ต.ค  2564 

 
- 
- 
 
- 

 
นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎา 
และคณะ 
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7. วิธีด าเนินการ(ต่อ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

2 ขั้นด าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมอบรมและน าฝึกภาคสนาม
ของนักศึกษาวิชาทหาร 
2. จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
เกี่ยวกับจิตอาสา/ต้านภัยยาเสพติด   
/ ส่งเสริมประชาธิไปไตย 
3. จัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่าย 
พักแรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
4. จัดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 
5. จัดกิจกรรมแนะแนว 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
22 ธ.ค  2564 

 
 

29 - 30 ธ.ค  2564  
 

11 มี.ค  2565 
1-31 มี.ค. 2565 

 

 
1,800* 

 
7,000* 

 

 
19,700* 

 
2,300* 

1,000* 

 

 
นายสุริยันต์ 
 แก้วพวง 
นายนพดล    
ภูพานทอง 
และคณะ 
 
 
 
นางสาวมยุรี 
มีแก้ว 

3 
 
 
 

1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

ต.ค. 64 – ม.ค. 65 
ม.ค. 65 

 

- 
- 
 

นายวิเชียร 
จันทร์สุข 
และคณะ 

หมายเหตุ  * หมายถึง  เป็นกิจกรรมท่ีใช้เงินงบเรียนฟรี 15 ปี  ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 

8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. จ านวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

2. จ านวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

3. ค่าร้อยละท่ีนักเรียนพัฒนาตนเอง และมี
ประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ท่ีดี
ยิ่งขึ้น ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

4. ค่าร้อยละท่ีนักเรียนรู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติ
ตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม บนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกต 

5. ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและ 
           มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก 
 9.2 นักเรียนได้รับโอกาสและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามโครงการ  
          สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 9.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจท่ีได้รับบริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
          ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     9.4 นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง สามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ มีความคิด 
           สร้างสรรค์  และมีวิสัยทัศน์ท่ีดียิ่งขึ้น ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  98 
     9.5 นักเรียนรู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม บนความแตกต่าง 
           และหลากหลาย  ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ  90 
 
 

     ลงช่ือ                             ผู้เสนอโครงการ 
          (นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา) 
              

     ลงช่ือ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านกีฬา 
ชื่อกลุ่มงาน    กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่    1   สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 

..................................................................................................................... ........................................ 
1.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                     
         

ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”  คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี  โดยสนับสนุนต าราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และอุปกรณ์
การเรียนฟรี และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง”  
ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียนนอกจากพัฒนาทางด้านสติปัญญาแล้ว  ยังต้องมีการพัฒนาทางด้านร่างกายของผู้เรียนให้
มีความแข็งแรง สมบูรณ์  ดังนั้นการพัฒนาทางด้านกีฬา  ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งท่ีจะส่งเสริมและสนับสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ พัฒนาไปตามช่วงวัย นอกจากนี้ยังเป็นการได้ฝึกเรียนรู้การเล่นกีฬาประเภท
ต่างๆ ให้กับผู้เรียนตามความสนใจ 
 ดังนั้นในปีงบประมาณ  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยพภาพของ
ผู้เรียนด้านกีฬา  เพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ   โดยในปีงบประมาณนี้ได้เน้นการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม  ให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา” 
ขึ้น   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง สามารถในการเล่นกีฬาท่ีดี 
            ยิ่งขึ้น                 

2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถน าส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ในด ารงชีวิตประจ าวัน และอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
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   3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนพัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรง ด้านกีฬาดียิ่งขึ้น ร้อยละ  95 

2) นักเรียนรู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม บน
ความแตกต่างและหลากหลาย  ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ  90 

  3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  95 ข้ึนไป 
 
4.  งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว      จ านวน ………-…………. บาท  
                           งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน    10,000      บาท  
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565  (ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565) 
6. คณะผู้รับผิดชอบ     นายนพดล  ภูพานทอง และคณะ 
7. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  

 
5-6   ต.ค  2564 
10-11 ต.ค  2564 

 
15 – 16  ต.ค  2564 

 
- 
- 
 
- 

 
นายนพดล    
ภูพานทอง 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมค่ายกีฬาและกรีฑา (ตะกร้อ/
ฟุตซอล/กรีฑาประเภทลู่และลาน) 
2. การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพม.
ศกยส. เกมส์ กีฬานักเรียนนักศึกษา กีฬา 
สพฐ. และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

 
1 พ.ย 2564 – 31 ส.ค. 2565 

 

 

 

1 พ.ย 2564 – 30 ก.ย. 2565 
 

 
5,000* 

 
 

5,000 

 
นายนพดล      
ภูพานทอง 
และคณะ 

3 
 
 
 

1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

ก.ย. 2565  - 
- 
 

นายนพดล      
ภูพานทอง 
และคณะ 

หมายเหตุ  * หมายถึง  เป็นกิจกรรมท่ีใช้เงินงบเรียนฟรี 15 ปี  ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
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8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. จ านวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

2. จ านวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

3. ค่าร้อยละท่ีนักเรียนพัฒนาตนเอง และมี
ประสบการณ์ตรง ด้านกีฬาดียิ่งขึ้น 

ประเมิน/สังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกต 

4. ค่าร้อยละท่ีนักเรียนรู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติ
ตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม บนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกต 

5. ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและ
มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก 

 9.2 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจท่ีได้รับบริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
 ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

     9.3 นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และมีประสบการณ์ตรงด้านกีฬาดียิ่งขึ้น ร้อยละ  95 
     9.4 นักเรียนรู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในสังคม ช่วยเหลือสังคม บนความแตกต่าง 

 และหลากหลาย  ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ  90 
 
 

     ลงช่ือ                                   ผู้เสนองาน 
               (นายนพดล  ภูพานทอง) 
              

     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ     เข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับความรู้พื้นฐานด้านดนตรีพื้นเมือง 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    1,3 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    1,3 สนองกับนโยบาย สพม.ศกยส. ข้อที่  1,2 
ลักษณะโครงการ       ใหม่       ต่อเนื่อง 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีภารกิจและหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการ 1 ระดับ คือ และการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้
ด าเนินการตามแนวทาง และนโยบายการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ได้มาตรฐาน ตามก าหนดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมและมี
ความรู้ได้เต็มศักยภาพทุกด้าน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถด้านนาฏศิลป์ของผู้เรียน   

 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  ผลผลิต ( Outputs ) 

2.1.1  เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มศักยภาพทางการเรียนด้านศิลปะ (ดนตรีพื้นเมือง) 
  2.1.2  เพื่อให้ครูได้เพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

     2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
               2.2.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ านวน  30  คน  มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีพื้นเมือง 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
       3.1.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  จ านวน  30  คน   มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีพื้นเมือง 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
       3.2.1  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีพื้นเมืองมากขึ้น 
       3.2.2  นักเรียนมีศักยภาพทางด้านการเรียนศิลปะ (ดนตรีพื้นเมือง) มากขึ้น 
       3.2.3  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ  ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  

4.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน           -  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน   10,000  บาท 
 

5.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
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6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายเดชากุล  ใจหาญ และคณะ 
 
7.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส ารวจความต้องการ / 

ขออนุมัติโครงการ 
1 – 5 ต.ค. 2564 - 

นายเดชากุล  ใจหาญ 
และคณะ 

2 ศึกษารายละเอียดและ
รวบรวมข้อมูล 

18 – 22 ต.ค. 2564 - 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ 1 ธ.ค. 2564 - 
4 จัดประชุมคณะกรรมการ

เตรียมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

7 – 24 ธ.ค. 2564 - 

5 ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด / กิจกรรม 
1) จัดค่ายฯ 

 
 

22 – 23 ม.ค. 2565 

 
 

10,000.- 
6 นิเทศ  ติดตาม

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

3 – 23 ม.ค. 2565 - 

7 สรุปผลการด าเนินงาน
และรายงานผล 

24– 28 ม.ค. 2565 - 

 
8.  การประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตามวัตถุประสงค์) 

วิธีการประเมิน/
เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
- เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มศักยภาพทางการเรียน 
  ด้านศิลปะ (ดนตรีพื้นเมือง) 
- เพื่อให้ครูได้เพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียน 
  การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
การสังเกต 

 
การประเมินตาม

สภาพจริง 

 
แบบสังเกต 

 
แบบประเมินตาม

สภาพจริง 
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ านวน  30  คน   
  มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีพื้นเมือง 

 
การสังเกต 

 

 
แบบสังเกต 
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9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  จ านวน  30  คน   มีความรู้พื้นฐานด้านการแสดงมากขึ้น 
 9.2  นักเรียนมีศักยภาพทางด้านการเรียนศิลปะ (ดนตรีพื้นเมือง) มากขึ้น 
 9.3  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ  ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  
 
     ลงช่ือ                                  ผู้เสนอโครงการ 
              (นายเดชากุล  ใจหาญ) 
              

     ลงช่ือ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางเกียรติสุดา      สุดชาฎา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                   ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติงาน 
                                           (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน    งานการบริหารงบประมาณ 
ชื่อกลุ่มงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    2 นโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
 
 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา     
 1.2  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการใช้งบประมาณของสถานศึกษาใหถู้กต้องตามระเบียบทางราชการ มี
        ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 1.3 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการใช้งบประมาณของสถานศึกษาสะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ
       สูงขึ้น      
2.  เป้าหมาย 
     2.1  ด้านปริมาณ 
  1)  กลุ่มบริหารงานงบประมาณมีพรรณนางานครบทุกงาน 
  2)  การด าเนินการงานส านักงานส าเร็จคิดเป็นร้อยละ  100 
  3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
     2.2  ด้านคุณภาพ 
           1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
  2) ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารประชาสัมพันธ์ด้าน 
         งบประมาณท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน   ระดับมากท่ีสุด 
  3) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมีประสิทธิภาพ 
      ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพดีเย่ียม  
  4)  กลุ่มงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีทันสมัย และสะดวกเหมาะกับการใช้งาน   
       คณะท างานพึงพอใจใน  ระดับคุณภาพดีเย่ียม  
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว         จ านวน     10,243   บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน    ……-……..  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวกนกวรรณ แสนสาย และคณะ 
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6. การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ  
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 
ต.ค. - พ.ย. 64 

 

ต.ค. - พ.ย. 64 

ต.ค. - พ.ย. 64 

 
- 
- 
- 

 
นางสาว
กนกวรรณ  
แสนสาย 
 และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ  
1.กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
2.กิจกรรมจัดท าเครื่องมือการบริหาร
งบประมาณ  
3.กิจกรรมจัดประชุมเชิง/อบรมเชิงปฏิบัติการ  
4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ 
5. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 
พ.ย. 64 
ธ.ค. 64 

 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 

 
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
10,243 

- 
 
- 

 

 

 
นางสาว
กนกวรรณ  
แสนสาย  
และคณะ 

3 ขัน้ประเมินผล  
- ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
- รายงานผลการดาเนินงาน  

 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 

 

 

 

 

นางสาว
กนกวรรณ  
แสนสาย  
และคณะ 
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7.  การประเมินผล     
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนงานของกลุ่มบริหารงบประมาณท่ีมี
พรรณนางาน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

7.2 ค่าร้อยละของงานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

7.4 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

ส ารวจความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจความคิดเห็น/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.5 ระดับคุณภาพท่ีผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านงบประมาณท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

ส ารวจความคิดเห็น / 
สัมภาษณ์/สังเกต 

 แบบส ารวจความคิดเห็น / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต 

7.6 ระดับคุณภาพการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ส ารวจความคิดเห็น / 
สัมภาษณ์/สังเกต 

 แบบส ารวจความคิดเห็น / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต 

7.7 ระดับความพึงพอใจของคณะท างานต่อการมี
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีทันสมัย และ
สะดวกเหมาะกับการใช้งานของกลุ่มงาน   

ส ารวจความคิดเห็น / 
สัมภาษณ์/สังเกต 

 แบบส ารวจความคิดเห็น / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
      8.6 สถานศึกษาปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ   
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   ลงช่ือ                          ผู้เสนองาน 
      (นางสาวกนกวรรณ แสนสาย) 

ลงช่ือ                                  ผู้เห็นชอบงาน 
     (นางสาวกนกวรรณ แสนสาย) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน    งานแผนงาน 
ชื่อกลุ่มงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    2 นโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
 
 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาครอบคลุมด้านผู้เรียน  
ครูและบุคลากร  สารสนเทศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี  ให้มีความเหมาะสม 
 1.2 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้ด าเนินงานคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาครอบคลุมด้านผู้เรียน  
ครูและบุคลากร  สารสนเทศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี  มีประสิทธิผลสูงขึ้น 
2.  เป้าหมาย 
     2.1  ด้านปริมาณ 
 1)  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ใช้ในการด าเนินงานภายในโรงเรียน 6  เล่ม 
 2)  มีรายงาน/การประเมินงานแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2565  ภาคเรียนละ 10 เล่ม 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
     2.2  ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 2) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล 
    การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 3) กระบวนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว         จ านวน     1,500   บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  ……-……..  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวกนกวรรณ แสนสาย และคณะ 
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6. การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ  
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 

2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
ต.ค. - พ.ย. 64 

 

ต.ค. - พ.ย. 64 

ต.ค. - พ.ย. 64 

 
- 
- 
 

 
นางสาว
กนกวรรณ  
แสนสาย 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ  
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3.กิจกรรมนิเทศ  ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  
4. กิจกรรมจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนงานในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 
ต.ค. 64 

 
มี.ค. 65 

และ ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
1,500 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
นางสาว
กนกวรรณ  
แสนสาย 
และคณะ 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ 
ปีต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 

 

 

- 
- 

 

นางสาว
กนกวรรณ  
แสนสาย 
และคณะ 
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7.  การประเมินผล     

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / 

แบบแจงนับ 
7.2 จ านวนรายงาน/การประเมินงานแผนงานโครงการ
ในปีงบประมาณ 2565  

วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / 
แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / 
แบบแจงนับ 

7.4 ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ส ารวจความคิดเห็น/
สัมภาษณ์/สังเกต 

แบบส ารวจความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต 

7.5 ระดับคุณภาพของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต  แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต 

7.6 ระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต  แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
  8.6 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพ 
 
   ลงช่ือ                               ผู้เสนองาน 
       (นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย) 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
        (นางสาวกนกวรรณ แสนสาย) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 

 



       แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 186 

 

                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
ชื่องาน  งานการเงินและบัญช ี
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    2 นโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
2.2  เพื่อส่งเสริมการควบคุม ป้องกันและก ากับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภทให้มี 
      ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.3  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษาให้มี 
      ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.4 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีคุณภาพ

      สูงขึ้น 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) สถานศึกษามีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีครบทุกด้าน  
 2) สถานศึกษามีการจัดท าเอกสารการเงินและบัญชีครบทุกเรื่องในปีงบประมาณ 2565 
 3) ด าเนินการจัดท าหลักฐานเอกสารทางการเงิน ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา ร้อยละ 100 
   4) กิจกรรมตามแผนงาน ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
  1) การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทุกประเภทของโรงเรียนหลักฐาน    การเงินและการบัญชีท่ีก าหนด  
     อยู่ในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
  2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   3) กระบวนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 

3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน ..…-….   บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..…-….  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวนิยม  ภาเรือง และคณะ
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ  
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 
ต.ค. - พ.ย. 64 

 

ต.ค. - พ.ย. 64 

ต.ค. - พ.ย. 64 

 
- 
 
- 
- 

นางสาวนิยม ภาเรือง 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม)  
1.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 
2. กิจกรรมจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี 
3. กิจกรรมจัดวางระบบการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน  
4.กิจกรรมมีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ท่ีง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ  
5.กิจกรรมด าเนินการปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
6. กิจกรรมให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการการเงินและบัญชี 

 
พ.ย. 64 
ธ.ค. 64 

 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 

 
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 

 
นางสาวนิยม ภาเรือง 
และ 
นางสาวจิรกาญจน์  
ล าเหลือ 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 
65 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 
65 

 

 

- 
- 

 

นางสาวจิรกาญจน์ 
ล าเหลือ และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนภาระงานด้านงานการเงินและบัญชีท่ีมี
คู่มือการปฏิบัติงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 

แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนเอกสารการเงินและบัญชีในปีงบประมาณ 
2561 ท่ีได้จัดท าให้เป็นปัจจุบันด้วยความถูกต้อง 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 

แบบแจงนับ 

7.3 ค่าร้อยละของจ านวนหลักฐานเอกสารการเงินและ
บัญชีในปีงบประมาณ 2561  ท่ีถูกต้องตามระเบียบ 
ทันเวลา 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 

แบบแจงนับ 

7.4 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 

แบบสัมภาษณ์ 

7.5 ระดับการปฏิบัติ  การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
ทุกประเภทของโรงเรียนหลักฐาน    การเงินและการ
บัญชีท่ีก าหนด   

ประเมิน / สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน /  

แบบสัมภาษณ์/ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ส ารวจความคิดเห็น / 
สัมภาษณ์/ 

แบบส ารวจความคิดเห็น /  

แบบสัมภาษณ์/ 

7.7 ระดับคุณภาพกระบวนการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ประเมิน / สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน /  

แบบสัมภาษณ์/ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 

8.6 สถานศึกษามีระบบการบริหารด้านงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมี
     ประสิทธิภาพ ตามระเบียบของทางราชการ 
 

   ลงช่ือ                          ผู้เสนองาน 
         (นางสาวนิยม  ภาเรือง) 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
        (นางสาวกนกวรรณ แสนสาย) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน    งานพัสดุและสินทรัพย์ 
ชื่อกลุ่มงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    2 นโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีพัสดุและสินทรัพย์ให้มีความรู้เรื่องการพัสดุและการจัดท าแผนปฏิบัติการพัสดุท่ี
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการสูงขึ้น 
 1.2 เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินการพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นตามระเบียบของทาง
ราชการสูงขึ้น 
 1.3 เพื่อส่งเสริมการด าเนินการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อยประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
2. เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  โรงเรียนมีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานพัสดุครบทุกด้าน  
 2) โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกเรื่องท่ีมีการการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ในปีงบประมาณ 2565 
 3) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 

1) การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560 (ปรับปรุง   
    พ.ศ.2562) อยู่ในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด    

  2) กระบวนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
  3) ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในงานพัสดุและสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  …..-……  บาท 

 งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุวิมล พันสาย และคณะ 
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6. การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ  
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
- มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 
ต.ค. - พ.ย. 64 
ต.ค. - พ.ย. 64 
ต.ค. - พ.ย. 64 

 
- 
- 
- 

นางสาวสุวิมล 
พันสาย และ
คณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม)  
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 
- จัดหาวัสดุของสถานศึกษา 
- จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
- ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
- จ าหน่ายครุภัณฑ์ 
- ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

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

มี.ค.- เม.ย. 65 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

นางสาวสุวิมล 
พันสาย และ
คณะ 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ 
ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 

 

- 
- 

 

นางสาว
กนกวรรณ  
แสนสาย 
และคณะ 

 
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนภาระงาน ท่ี ด้าน งานพั สดุ ท่ี มี คู่ มื อ
ปฏิบัติงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 

แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างท่ีด าเนินการ
เรียบร้อยในปีงบประมาณ 2565 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 

แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 

แบบแจงนับ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.4 ระดับการปฏิบัติ   การบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ของโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม 
พ.ศ.2560   

ประเมิน / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน /  
แบบสัมภาษณ์ / 
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.5 ระดับคุณภาพกระบวนการบริหารและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ประเมิน / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน /  
แบบสัมภาษณ์ / 
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.6 ค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการใน
งานพัสดุและสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 

ประเมิน / สัมภาษณ์ /
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน /  
แบบสัมภาษณ์ / 
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 

8.6 งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
8.7 กระบวนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

 
   ลงช่ือ                          ผู้เสนองาน 
        (นางสาวสุวิมล พันสาย) 

ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบงาน 
       (นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
 

 
 
 

 



       แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 193 

 

ชื่องาน    งานตรวจสอบภายใน 
ชื่อกลุ่มงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    2 นโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อพัฒนาการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมแนวทางในการการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น  
2.  เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
   1) ด าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2565  ให้แล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน ครบทุกงาน  
  2) กิจกรรมตามแผนงาน ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
  1) การด าเนินการตวรจสอบภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560 (ปรับปรุง   
     พ.ศ.2562) อยู่ในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด    
 2) ผู้มีเกีย่วข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  ……-…..  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางเกียรติสุดา  สุดชาฎาและคณะ 
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6. การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) ผู้ปฏิบัติ 
1 ขั้นเตรียมการ  

1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัด
สงบประมาณ  
2.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 
ต.ค. - พ.ย. 64 

 
ต.ค. - พ.ย. 64 
ต.ค. - พ.ย. 64 

 
- 
 
- 
- 

 
นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎา 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม)  
1. จัดท าเครื่องมือการตรวจสอบ
ภายใน  
2. ตรวจสอบการใช้เงินตามแผนงาน 
3. ตรวจสอบการเงินและบัญชี  
4. ตรวจสอบพัสดุและสินทรัพย์ 
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 
6. รายงานผลการด าเนินการ
ตรวจสอบภายในต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 

 
พ.ย. 64 
ธ.ค. 64 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ม.ค. 2565 และ ส.ค. 2565 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎา 
และคณะ 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ  เพื่อ
พัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 

 

- 
- 

 
นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎา 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนภาระงานปีงบประมาณ 2565 ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 

วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ 

7.2 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ 

7.3 ระดับปฏิบัติของการตรวจสอบภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560   

ป ร ะ เมิ น  /  วิ เค ร า ะ ห์
เอกสาร/สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน / แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์ 

7.4 ร้อยละของผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานในระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ป ร ะ เมิ น  /  วิ เค ร า ะ ห์
เอกสาร/สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน / แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 

8.6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
      ระเบียบของทางราชการ 

 
   ลงช่ือ                          ผู้เสนองาน 
         (นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา) 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
        (นางสาวกนกวรรณ แสนสาย) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานควบคุมภายใน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    2 นโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 1.2  เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
           อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 1) ด าเนินกิจกรรมควบคุมภายในปีงบประมาณ 2565   ครบทุกกลุ่มงาน 
 2) กิจกรรมตามแผนงาน ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 

1) การควบคุมภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
   อยู่ในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด    

  2) ผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  ……-…..  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ และคณะ 
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6. การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ  
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสงบ
ประมาณ  
2.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 
ต.ค. - พ.ย. 64 

 

ต.ค. - พ.ย. 64 

ต.ค. - พ.ย. 64 

 
- 
 
- 
- 

 
นางสาวกฤษณา  
ชูรัตน์ และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม)  
1. กิจกรรมจัดท าเครื่องมือการควบคุม
ภายใน  
2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประเมินความเส่ียง 
3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
4. กิจกรรมรายงานผลการด าเนินการ
ควบคุมภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน 

 
พ.ย. 64 

 
ธ.ค. 64 

 
ม.ค. 65 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ก.พ. 65 

 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
นางสาวกฤษณา  
ชูรัตน์ และคณะ 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ 
ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 

 

- 
- 

 
นางสาวภคพร  
ผงทองและคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนภาระงานปีงบประมาณ 2565 ท่ีได้รับการ
ควบคุมภายในแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 

วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ 

7.2 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบ
แจงนับ 

7.3 ระดับปฏิบัติของการควบคุมภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560   

ป ร ะ เมิ น  /  วิ เค ร า ะ ห์
เอกสาร/สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน / แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์ 

7.4 ร้อยละของผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานในระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ป ร ะ เมิ น  /  วิ เค ร า ะ ห์
เอกสาร/สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน / แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 

8.6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมี    
     ประสิทธิภาพ 
 

   ลงช่ือ                          ผู้เสนองาน 
       (นางสาวกฤษณา ชูรัตน์) 

ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบงาน 
        (นางสาวกนกวรรณ แสนสาย) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานกองทุน สวัสดิการ  (กองทุนพาแลง) 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    2 นโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการของกองทุนพาแลงให้แก่บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 1.2 เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดกองทุนพาแลงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เป้าหมาย 

2.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนยากจนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน ร้อยละ 100  
 2) บุคลากรในโรงเรียนได้รับสวัสดิการกู้ยืม   ร้อยละ 60 
 3) กิจกรรมตามแผนงาน ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  ……-…..  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวมยุรี มีแก้วและคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมจัดสวัสดิการเงินกองทุนเพื่อ
การศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน  
2.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงาน
กองทุนสวัสดิการฯอย่างเป็นระบบ 
3. กิจกรรมจัดบริการเงินกองทุนเพื่อ
สวัสดิการคณะครูและบุคลากร 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ต.ค. - พ.ย. 64 
ต.ค. - พ.ย. 64 

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

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 

 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 

นางสาวมยุรี มี
แก้วและคณะ 

 
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนนักเรียนยากจนโรงเรียนศิลาทองพิทยา
สรรค์ท่ีได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 

แจงนับ / สัมภาษณ์ / 
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์ 
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.2 จ านวนบุคลากรในโรงเรียนท่ีได้รับสวัสดิการกู้ยืม    แจงนับ / สัมภาษณ์ / 
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์ 
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงาน ท่ีด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

แจงนับ / สัมภาษณ์ / 
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์ 
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ  
 8.6 กองทุนพาแลงมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุน 
 8.7 นักเรียนยากจนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 8.8  คณะครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
   ลงช่ือ                          ผู้เสนองาน 
         (นางสาวมยุรี  มีแก้ว) 

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
        (นางสาวกนกวรรณ แสนสาย) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานปฏิคม 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  5 
สอดคลอ้งกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    2 นโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีปฏิคมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 1.2 เพื่อสนับสนุนการท านุบ ารุงอุปกรณ์เครื่องใช้ของงานปฏิคมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
2.  เป้าหมาย  

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) งานท่ีต้องการให้จัดปฏิคมรับรองแขกหรือผู้เกี่ยวข้องในงาน  ได้รับการบริการครบทุกงาน 
 2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  ……-…..  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวกนกวรรณ แสนสาย  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

ขั้นเตรียมงาน  
1. ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
วิเคราะห์ ท าโครงการน าเสนอคณะครู ฝ่าย
บริหาร และกรรมการสถานศึกษา 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ   
1. จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องด่ืมตามโอกาส 
2. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อการ
ด าเนินงานปฏิคม 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพ่ือพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป 

 
1 – 5 ต.ค. 64 

 
 

6 – 15 ต.ค. 64 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 

 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
นางสาว
กนกวรรณ 
แสนสาย 
และคณะ 
 
 
 

 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนงานท่ีต้องการให้จัดปฏิคมรับรองแขกหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในงานได้รับการบริการ 

แจงนับ / สัมภาษณ์ / 
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์ 
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.2 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

แจงนับ / สัมภาษณ์ / 
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบแจงนับ / แบบสัมภาษณ์ 
/ แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.3 ร้อยละของผู้มีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานในระดับมากถึงมากท่ีสุด   

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
  8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
     8.6 งานปฏิคมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   ลงช่ือ                                 ผู้เสนองาน 
       (นางสาวกนกวรรณ แสนสาย) 

ลงช่ือ                                       ผู้เห็นชอบงาน 
        (นางสาวกนกวรรณ แสนสาย) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานประเมินผลการด าเนินการบริหารงบประมาณ 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่    2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่    2 นโยบาย สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เป้าหมาย 

 2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  มีเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  ครอบคลุมทุกภาระงาน 
 2)  งานในสังกัดกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
     ทุกงาน 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) การด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ร้อยละ 95 
 2)  ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
 3)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  ……-…..  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรกาญจน์  ล าเหลือ และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

 ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสงบ
ประมาณ  
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน  
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมจัดท าเครื่องมือการประเมิน 
นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการบริหาร
งบประมาณ 
2. กิจกรรมการประเมิน นิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินการบริหารงบประมาณ 
3. กิจกรรมรายงานผลการด าเนินการ
ประเมิน นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการบริหารงบประมาณ ต่อหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 
4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการประเมิน นิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินการบริหารงบประมาณ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพ่ือพัฒนา/ ปรับปรุงในภาค
เรียน/ ปีต่อไป 

 
ต.ค. - พ.ย. 2564 

 
ต.ค. - พ.ย. 2564 
ต.ค. - พ.ย. 2564 

 
ธ.ค. 2564 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 

 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 

 
นางสาวจิรกาญจน์  
ล าเหลือ และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนภาระงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  ท่ี
มีเครื่องมือในการประเมนิผลการด าเนินงาน  

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม
ความคิดเห็น 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถามความคิดเห็น 

7.2 จ านวนงานในสังกัดกลุ่มบริหารงบประมาณท่ี
ได้รับการนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของการด าเนินงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณท่ีมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธกีารท่ี
หลากหลาย   

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.5 ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.4 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของ
   กลุ่มงานท่ีทันสมัย  สะท้อนภาพผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
   ลงช่ือ                                ผู้เสนองาน 
        (นางสาวจิรกาญจน์ ล าเหลือ) 

ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบงาน 
     (นางสาวกนวรรณ แสนสาย) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  การวางแผนอัตราก าลัง   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล   
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่  4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  4 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
1.1  เพื่อส่งเสริมการวางแผนอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
1.2  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวางแผนอัตราก าลังให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 
 2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม  
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ 90 
 2) การวางแผนอัตราก าลังมีผลการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2562)  ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน   2,500 บาท
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..…-….  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวภคพร ผงทอง 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1 – 15 ต.ค. 64 

 
16 – 20 ต.ค. 64 

 
- 
 
- 

 
น.ส.ภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร  
1.กิจกรรมวิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจ
ของสถานศึกษา 
2.กิจกรรมจัดท าแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3.กิจกรรมจัดท ารายงานงบวันลาบุคลากร
ในแต่ละเดือน 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

 
2,500 

 
 
- 
 
 
- 

น.ส.ภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
 
 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 
 

 

- 
- 

 

น.ส.ภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.3 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ 90 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.4 ระดับการปฏิบัติ  ตามเกณฑ์การประเมินการ
วางแผนอัตราก าลังตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

ประเมิน / สัมภาษณ์ / 
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน /แบบ สัมภาษณ์ /
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ  เสริมสร้างสมรรถนะตรงตามสายงาน  มีขวัญก าลังใจท่ีดี   
 และมีวัฒนธณรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

                                          
    ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน 
             (นางสาวภคพร      ผงทอง) 
           

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
         (นางสาวภคพร     ผงทอง) 
       หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  การสรรหา บรรจุแต่งต้ังและการย้าย   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล   
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่  4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  4 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อส่งเสริมการสรรหา บรรจุแต่งต้ังและการย้าย  ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
1.2  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการสรรหา บรรจุแต่งต้ังและการย้ายให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น 

2.  เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจรรมตามแผนงาน 
 2) ด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอนย้าย บรรลุผลส าเร็จและทันตามเวลาท่ีก าหนด 
 ร้อยละ 100 
 3) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 
  2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียน 
     มัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ได้ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 2)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว              จ านวน     -   บาท
             งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..…-….  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวภคพร  ผงทอง  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมกำร 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1 – 15 ต.ค. 64 

 
16 – 20 ต.ค. 64 

 
- 
 
- 

 
นางสาวภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร  
1.กิจกรรมเสนอความจ าเป็นเพื่อขอ
ความเห็นจาก หน่วยงานต้นสังกัด สรรหา
และบรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับการโอน 
ย้าย ของข้าราชการและครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. กิจกรรมด าเนินการเกี่ยวกับการจ้าง
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และ
พนักงานราชการ 
4. กิจกรรมบริการเอกสารและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสรรหา  
บรรจุแต่งต้ัง  และการย้าย  

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

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
นางสาวภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 
 

 

- 
- 

 

นางสาวภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนภารกิจเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
โอนย้าย ท่ีบรรลุผลส าเร็จและทันตามเวลาท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.4 ระดับการปฏิบัติ  ตามเกณฑ์การประเมินการ
บริหารงานทะเบียนและสถิ ติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน โรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

ประเมิน / สัมภาษณ์ / 
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน /แบบ สัมภาษณ์ 
/แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.5 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึง
พอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ 90 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ  เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการ
 ศึกษาตรงตามสายงาน  มีขวัญก าลังใจท่ีดี  และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

                                          
    ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน 
             (นางสาวภคพร      ผงทอง) 
           

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
         (นางสาวภคพร     ผงทอง) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

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

ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานการเล่ือนขั้นเงินเดือน   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล   
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่  4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  4 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 1.2  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคลของสถานศึกษาให้สูงขึน้ 
2.  เป้าหมาย 

 2.1 ด้านปริมาณ 

 1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 
 2) ด าเนินงานเล่ือนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
     บรรลุผลส าเร็จและทันตามเวลาท่ีก าหนด  ร้อยละ 100 
 3) ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ของข้าราชการครูและบุคคลากรครบทุกคน 
 4) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ.2560  
     (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  ..…-….  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..…-….  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวภคพร ผงทอง และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1 – 15 ต.ค. 64 

 
16 – 20 ต.ค. 64 

 
- 
 
- 

 
นางสาวภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
 

2 ขั้นด าเนินการ  
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
เตรียมเอกสาร 
2.กิจกรรมจัดท าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากร 

 3. กิจกรรมปรับปรุงแก้ไขท าเนียบ
บุคลากร   

 4. กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เล่ือนขั้นเงินเดือน  การเพิ่มค่าจ้างและ
การเล่ือนขั้นค่าตอบแทน 

 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

 
ธ.ค. 64  และ  มิ.ย. 65 

 
มี.ค. 65  และ  ก.ย. 65 

 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
นางสาวภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 
 

 

- 
- 

 

นางสาวภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.2 ค่าร้อยละของการด าเนินงานเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการท่ีบรรลุผลส าเร็จและทันตามเวลาท่ี
ก าหนด   

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ท่ีได้รับการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.4 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.5 ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 

7.6 ระดับการปฏิบัติของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา   

ประเมิน / สัมภาษณ์ / 
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน /แบบ 
สัมภาษณ์ /แบบวิเคราะห์

เอกสาร 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ  เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการ
 ศึกษาตรงตามสายงาน  มีขวัญก าลังใจท่ีดี  และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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    ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน 
             (นางสาวภคพร      ผงทอง) 
           

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
         (นางสาวภคพร     ผงทอง) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานการลา  วินัย  การลงโทษและการออกจากราชการ   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล   
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่  4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  4 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1  เพื่อส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของโรงเรียนให้มี
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
 1.2  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการมาปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.  เป้าหมาย 

 2.1 ด้านปริมาณ 

 1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการลา 
 2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับลงโทษทางวินัย     
    การร้องทุกข์และการออกจากราชการ  

 3) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 

 2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
     จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นท่ียอมรับของสังคมในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน    -        บาท
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..…-….  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายเดชากุล  ใจหาญ  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมกำร 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1 – 15 ต.ค. 64 

 
16 – 20 ต.ค. 64 

 
- 
 
- 

 
นายเดชากุล 
ใจหาญ 
และคณะ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร  
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
เตรียมเอกสาร 
2.กิจกรรมจัดท าเอกสารหลักฐานข้อมูล
การลาทุกประเภทของข้าราชการครู 
พนักงานราชการ และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
3. กิจกรรมเสริมสร้างและป้องกันการผิด
วินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

4. กิจกรรมด าเนินการสอบสวนวินัย  
กรณีท่ีมีการกระท าผิดวินัย 

5. กิจกรรมการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

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

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
นายเดชากุล 
ใจหาญ 
และคณะ 
 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 
 

 

- 
- 

นายเดชากุล 
ใจหาญ 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการลา 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
แบบสัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.2 7.2 จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ี 
ปฏิ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับลงโทษทางวินัย     
การการร้องทุกข์และการออกจากราชการ  

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
แบบสัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.4 ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

สอบถามความ
คิดเห็น / สัมภาษณ์ /  

วิเคราะห์เอกสาร 

แบบสอบถามความคิดเห็น /
แบบสัมภาษณ์ / 

แบบวิเคราะห์เอกสาร 
7.5 ระดับคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และ จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ประเมิน / สัมภาษณ์ 
/ วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน /แบบ สัมภาษณ์ 
/แบบวิเคราะห์เอกสาร 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ  เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการ
 ศึกษาตรงตามสายงาน  มีขวัญก าลังใจท่ีดี  และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

                                          

    ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน 
             (นายเดชากุล  ใจหาญ) 
           

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
         (นางสาวภคพร     ผงทอง) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

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

                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานทะเบียนประวัติ วิทยฐานะ และการประเมินผลงาน   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล   
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  4 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  
 1.2 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 1.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ การจัดท าบัญชีรายช่ือ  และการเสนอขอ    
      พระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ์ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.  เป้าหมาย 

 2.1 ด้านปริมาณ 

 1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 
 2) มีทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนครบ 100 % 
 3) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนท่ีมีคุณสมบัติ  มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ หรือปรับเปล่ียน     
         ต าแหน่ง ได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ   
 4) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 

 2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) การจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม  
     พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  อยู่ในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด        
 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับระดับมากถึงมากท่ีสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน    5,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..…-….  บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2564 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายเดชากุล  ใจหาญ  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1 – 15 ต.ค. 64 

 
16 – 20 ต.ค. 64 

 
- 
- 

นายเดชากุล 
ใจหาญ 
และคณะ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร  
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
เตรียมเอกสาร 
2.กิจกรรมจัดท าเอกสารหลักฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติ การจัดท าบัญชีรายช่ือ  
และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสราภรณ์  
3. กิจกรรมการขอมีหรือเล่ือน 

วิทยฐานะของข้าราชการครู   
4. กิจกรรมการปรับเปล่ียนต าแหน่งและ
เปล่ียนระดับของลูกจ้างประจ า 

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

 
5,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 

นายเดชากุล 
ใจหาญ 
และคณะ 
 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 
 

 

- 
- 

 

นายเดชากุล 
ใจหาญ 
และคณะ 
 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสัมภาษณ์ / 

แบบแจงนับ 
7.2 ค่าร้อยละของทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
แบบแจงนับ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.3 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติ  มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ หรือปรับเปล่ียน    
ต าแหน่ง ได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสัมภาษณ์ / 

แบบแจงนับ 

7.4 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/ แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
แบบแจงนับ 

7.5 ระดับการปฏิบัติการจัดท าทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยม พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2562)    

ประเมิน/สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบ
วิเคราะห์เอกสาร 

7.6 ค่าร้อยละมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความ
คิดเห็น/แบบสัมภาษณ์ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ  เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการ
 ศึกษาตรงตามสายงาน  มีขวัญก าลังใจท่ีดี  และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

                                          
 ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน 
             (นายเดชากุล  ใจหาญ) 
           

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
         (นางสาวภคพร     ผงทอง) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน   งานสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ  
  และจรรยาบรรณวิชาชีพและงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   
ชื่อกลุ่มงาน งานบริหารงานบุคคล  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่  4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  4 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมความรัก สัมพันธภาพท่ีดี และความสามัคคีภายในองค์กรให้สูงขึ้น 
 1.3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงขึ้น 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 
 2) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนได้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา   
    ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
 3) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 

    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม  อยู่ในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 2) การบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม  พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  อยู่ 
         ในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  1,743  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..…-….   บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายเดชากุล  ใจหาญ  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมกำร 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1 – 15 ต.ค. 64 

 
16 – 20 ต.ค. 64 

 
- 
 
- 

 
นายเดชากุล 
ใจหาญ  
 และคณะ 
 

2 ขั้นด ำเนินกำร  
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
เตรียมเอกสาร 
2.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
3. กิจกรรมจัดงานเล้ียงรับเล้ียงส่ง 

4. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้มีความดี
ปรากฏ ชัดแจ้ง 

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

 
1,743 

- 
- 
- 

 
นายเดชากุล 
ใจหาญ 
และคณะ 
 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 
 

 

- 
- 

 

นายเดชากุล 
ใจหาญ 
และคณะ 
 

7.  การประเมิน   

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/ 
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ /แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและ
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/ 
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ / 
แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/ แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/ 
แบบแจงนับ 

7.4 ระดับการปฏิบัติของการพัฒนาบุคลากร
ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม   

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.5 ระดับการปฏิบัติของการบ ารุงขวัญและ
ส่งเสริมก าลังใจตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยม   

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.6 ค่าร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานระดับระดับมากถึง
มากท่ีสุด 

สอบถามความคิดเห็น/สัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ  เสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการ
 ศึกษาตรงตามสายงาน  มีขวัญก าลังใจท่ีดี  และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

                                          
    ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน 
             (นายเดชากุล      ใจหาญ) 
           

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
         (นางสาวภคพร     ผงทอง) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานประเมินผลการด าเนินการบริหารงานบุคคล   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล   
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน       ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลกัษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
  เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  มีเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ครอบคลุมทุกภาระงาน 
 2)  งานในสังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับการนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทุกงาน 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) การด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ร้อยละ 95 
 2)  ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 97 
 3)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว                จ านวน  -         บาท
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..…-….   บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวภคพร  ผงทอง  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมศึกษาผลการด าเนินการท่ีผ่านมาของ
กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. กิจกรรมจัดท าและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการ
นิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผล
การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป  

 
5-6   ต.ค. 64 
10-11 ม.ีค. 64 

 
 

ธ.ค. 64 
 

ม.ค. – ก.พ. 65 
 
 
 

มี.ค.  65  และ  ก.ย.  65 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
25-30 เม.ย. 65 และ 

25-30  ก.ย.  65 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
นางสาวภคพร 
ผงทอง 
และคณะ 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  ท่ีมี
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน  

วิเคราะห์เอกสาร/สอบถาม
ความคิดเห็น 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถามความคิดเห็น 

7.2 จ านวนงานในสังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล  ท่ี
ได้รับการนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธกีารท่ีหลากหลาย   

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.5 ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

วิเคราะห์เอกสาร/ประเมิน แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของ
   กลุ่มงานท่ีทันสมัย  สะท้อนภาพผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      
    ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน 
             (นางสาวภคพร  ผงทอง) 
           

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
         (นางสาวภคพร     ผงทอง) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการอบรมพัฒนาวิชาชีพ 
ชื่อกลุ่มงาน งานบริหารงานบุคคล   
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่  4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส  ข้อที่  4 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  หลักการและเหตุผล     
 เนื่องจากสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมท้ัง
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยนักเรียนสร้าง
ความเช่ือมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความ
เข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ต้ังค าถาม  แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมท้ังสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจ าวันได้  สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  ท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์    
และในปีการศึกษา  2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้เข้าร่วมโครงการสะเต็ม
ศึกษา  และด าเนินการตามแนวทางท่ีโครงการสะเต็มศึกษาก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
 แต่ในขณะเดียวกันกลับพบสภาพปัญหาว่า   การจัดกระบวนการเรียนรู้สะเต็มไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร   สาเหตุของสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น  เกิดขึ้นจาก 
 1. ครูไม่สามารถบูรณาการสะเต็มศึกษาในทุกช้ันเรียน 
 2. ครูมีความไม่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 3. แผนพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ไม่ชัดเจน 
 4. ครูขาดประสบการณ์/ ไม่เห็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 5. ครูทุกคนไม่ได้เรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจากผู้เช่ียวชาญด้านสะเต็มศึกษา 
 6. ครูแต่ละคนมีภาระงานสอน   สอนแทน  และงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายค่อนข้างมาก  ท าให้  
              การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาด้วยตนเองไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร    
 7.  ครูบางส่วนมีความคิดว่าการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาไม่แตกต่างจากการจัดการเรียนรู้    
     แบบเดิมๆ 
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 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น   มีดังนี้ 
  ใช้รูปแบบการศึกษาดูงาน   ซึ่งเป็นการศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ 
ท่ีคาดหวังว่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าท่ีของแต่ละบุคคลได้ ท้ังยังเป็นการเปล่ียน
บรรยากาศอันซ้ าซากจ าเจของงานประจ าท่ีท าอยู่ไปสู่การพบเห็นส่ิงใหม่ ซึ่งสร้างเสริมแนวคิดใหม ่ เปิดโลกทัศน์
และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น ท้ังยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานได้อีกทางหนึ่ง   เป็น
เครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหา 
 โดยการจัดศึกษาดูงานด้านสะเต็มศึกษาให้กับคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  จากสถานศึกษาท่ี
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจนเป็นแบบอย่างท่ีดีได้                                                                                                                                                                                                                
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ 
 2.2 เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 

     3.1 ด้านปริมาณ 
1) ครูทุกคนเข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านสะเต็มศึกษา 
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3 

 3.1 ด้านคุณภาพ 
 1) ครูน ากิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีได้จากการศึกษาดูงานไปทดลองใช้ในช้ันเรียนครบทุกคน 
 2) ครูสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้ถูกต้องร้อยละ 100 
 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  95 
4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว         จ านวน 2,500     บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  ..…-….   บาท 
5.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2564 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวภคพร ผงทอง และคณะ 
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7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1 – 15 ต.ค. 64 

 
16 – 20 ต.ค. 64 

 
2,500 

 
- 

น.ส.ภคพร  
ผงทองและ 
คณะ 
 

2 ขั้นด าเนินการ  
1.กิจกรรมจัดศึกษาดูงานด้านสะเต็มศึกษา 
2.กิจกรรมจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผล
การศึกษาดูงานด้านสะเต็มศึกษา 

 
เม.ย. 65 
พ.ค. 65 

 
 
- 
 

น.ส.ภคพร  
ผงทองและคณะ 
 
 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
พ.ค. 65 
มิ.ย. 65 

 
 

 

- 
- 

 
น.ส.ภคพร  
ผงทองและคณะ 
 
 

 

8.  การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 
8.1 จ านวนคนเข้าร่วมศึกษาดูงาน วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ

แจงนับ 
8.2 พฤติกรรมครูน ากิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีได้จาก
การศึกษาดูงานไปทดลองใช้ในช้ันเรียน 

สังเกตการสอน/สัมภาษณ์/
นิเทศการสอน 

แบบสังเกตการสอน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบนิเทศการสอน 

8.3 ความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรม
สะเต็มศึกษาได้ถูกต้อง 

สังเกตการสอน/สัมภาษณ์/
นิเทศการสอน 

แบบสังเกตการสอน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบนิเทศการสอน 

8.4 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

วิเคราะห์เอกสาร/ทดสอบ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบทดสอบ 

8.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 



         แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 234 
 

     9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.5  ครูได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพ 
 9.6  นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางการเรียน 
 9.7  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

                                          
    ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน 
             (นางสาวภคพร      ผงทอง) 
           

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
         (นางสาวภคพร     ผงทอง) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  5    
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่  2  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1เพื่อให้การด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานท่ัวไปเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 1.2เพื่อให้การด าเนินงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมีประสิทธิภาพ 
 1.3จัดให้บริการเอกสาร  ข้อมูล  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไปแก่คณะครู  นักเรียนและชุมชน 
ได้สะดวกรวดเร็ว  ทันเวลา 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  กลุ่มบริหารงานท่ัวไปมีพรรณนางานครบทุกงาน 
 2)  การด าเนินการงานธุรการส าเร็จคิดเป็นร้อยละ  100 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 2)  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารประชาสัมพันธ์ด้าน 
  บริหารงานท่ัวไปท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
 3)  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับดีเย่ียม  
 4)  กลุ่มงานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีทันสมัย และสะดวกเหมาะกับการใช้งาน  คณะท างานพึง
พอใจในระดับคุณภาพดีเย่ียม  
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน   4,372  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            จ านวน     -   บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม2564– 30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
    และ 1 พฤษภาคม 2565– 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ  นางสาวสิริกาญจน์   ดวงสวัสด์ิ  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อ
การด าเนินงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2. กิจกรรมจัดท าและเผยแพร่พรรณนางาน 
3. กิจกรรมงานธุรการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
4. กิจกรรมจัดท าและให้บริการแบบฟอร์มและ
เอกสารทางด้านการบริหารงานท่ัวไป 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาค
เรียน/ ปีต่อไป  

 
5-6   ต.ค.  2564 
10-11 ต.ค. 2564 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 เม.ย. 2565 และ 

25-30  ก.ย. 2565   
 

 
- 
- 
 
 

4,372 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 

 
นางสาวสิริ
กาญจน์  ดวง
สวัสด์ิ และ
คณะ 
 

 
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนพรรณนางานตามภาระงานของกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2 ร้อยละของการด าเนินการงานธรุการท่ีส าเร็จ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
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การประเมิน (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.5 ระดับคุณภาพท่ีผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านบริหารงานท่ัวไปท่ีถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน   

สัมภาษณ์/ประเมิน แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน 

7.6 ระดับคุณภาพของการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมี
ประสิทธิภาพ 

สัมภาษณ์/ประเมิน แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน 

7.7 ระดับคุณภาพความพึงพอใจของกลุ่มงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีทันสมัย และสะดวก
เหมาะกับการใช้งาน  คณะท างาน 

สัมภาษณ์/ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
     (นางสาวสิริกาญจน์   ดวงสวัสด์ิ) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
 
 



           แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 239 

 

ชือ่งาน  งานกิจการนักเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1   
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่  1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1เพื่อให้การด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศของงานกิจการนักเรียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 1.2เพื่อให้การด าเนินงานสารบรรณของงานกิจการนักเรียนท่ัวไปมีประสิทธิภาพ 
 1.3จัดให้บริการเอกสาร  ข้อมูล  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการด าเนินการของงานกิจการนักเรียนแก่คณะครู 
นกัเรียนและชุมชน   ได้สะดวกรวดเร็ว  ทันเวลา 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  งานกิจการนักเรียนมีพรรณนางานครบทุกงาน 
 2)  การด าเนินการงานธุรการส าเร็จคิดเป็นร้อยละ  100 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 2)  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านงาน
กิจการนักเรียนท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
 3)  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การ   
ประเมินระดับดีเย่ียม  
 4)  คณะท างานมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีทันสมัย และสะดวกเหมาะกับการใช้งาน คณะท างาน
พึงพอใจในระดับคุณภาพดีเย่ียม   
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน   600  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน     -   บาท 
4.  ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2564– 30 เมษายน2565(ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ1 พฤษภาคม 2565–30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ    นายเกรียง  ลาดี  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อ
การด าเนินงานของงานกิจการนักเรียน 
2. กิจกรรมจัดท าและเผยแพร่พรรณนางาน 
3. กิจกรรมงานธุรการงานกิจการนักเรียน 
4. กิจกรรมจัดท าและให้บริการแบบฟอร์มและ
เอกสารงานกิจการนักเรียน 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาค
เรียน/ ปีต่อไป  

 
5-6   ต.ค.  2564 
10-11 ต.ค. 2564 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 เม.ย. 2565 และ 

25-30  ก.ย.  2565   
 

 
- 
- 

 
 
 
 

600 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
นายเกรียง  ลาดี 
และคณะ 
 

 
 

7.  การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนพรรณนางานตามภาระงานของงาน
กิจการนักเรียน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2 ร้อยละของการด าเนินการงานธรุการท่ีส าเร็จ วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.5 ระดับคุณภาพท่ีผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านบริหารงานท่ัวไปท่ีถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน   

สัมภาษณ์/ประเมิน แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน 

7.6 ระดับคุณภาพของการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานข้างนอก และโต้ตอบหนังสือราชการมี
ประสิทธิภาพ 

สัมภาษณ์/ประเมิน แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน 

7.7 ระดับคุณภาพความพึงพอใจของกลุ่มงานมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีทันสมัย และสะดวก
เหมาะกับการใช้งาน  คณะท างาน 

สัมภาษณ์/ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
             (นายเกรียง  ลาดี) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน   งานกิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร 
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่ 1  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อเสริมสร้างการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของคนไทย และบอกวันส าคัญประจ าชาติไทยได้
  

1.2 เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตนของนักเรียนในวันส าคัญต่างๆได้ถูกต้อง และเหมาะสม 
 1.3 เพื่อเสริมสร้างชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่ 
แห่งชาติ วันปิยมหาราช วันส าคัญ ทางศาสนา   

 1.4 เพื่อส่งเสริมความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย เล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตย        
 1.5  เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทย จากการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาบูรณาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2.  เป้าหมาย 

      2.1  ด้านปริมาณ 
         1)  นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
         2)  ผู้ปกครองชุมชน จ านวน  9  หมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ  ร้อยละ 80 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
      2.2  ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95  
 2) นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยม 12 ประการ     ร้อยละ 95 
 3) นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี   วัฒนธรรม  และวันส าคัญประจ า 
    ชาติไทยในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  98 
3.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  1,500   บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน     -        บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564–30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) 
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมา

ณ(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
2. กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. กิจกรรมอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ 
ปีต่อไป 
 

 
5-6   ต.ค.  2564 
10-11 ต.ค. 2564 

 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

25-30 มีนาคม 2564 
และ 25-30 กันยายน 2564 

 
- 
- 
 
 

500 
500 

 
    500 

 
- 
- 

 
นางสาว
กฤษณา    
ชูรัตน์ 
และคณะ 
 
 
 
 
 
 

 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2 จ านวนหมู่บ้านท่ีส่งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญต่างๆ   

สัมภาษณ์/แจงนับ แบบสัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.5 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินค่านิยม 12 
ประการ      

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.6 ร้อยละของนักเรียนท่ีตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี   วัฒนธรรม  และวัน
ส าคัญประจ าชาติไทยในระดับดีขึ้นไป 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฏหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 8.2 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
         (นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงานร 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่ 1  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์

  1.1 เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกืดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1.2 เพื่อนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไป
 อย่างมีคุณภาพ   
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
     2)นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ร้อยละ 100 
 3)กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     2) ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ

เสมอภาคระดับดีขึ้นไปร้อยละ  100 
 3) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ  ระดับดีเย่ียม   
3. งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  2,300  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน    -    บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565(ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565(ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ    นางสาวมยุรี  มีแก้วและคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนและพัฒนา
ความเข้มแข็งของงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. การเย่ียมบ้านนักเรียน 
3. การประชุมผู้ปกครอง 
4. งานสารสนเทศตามระบบการดูแลฯ 
5. งานสวัสดิการบริการจัดท าประกันชีวิต
หมู่ให้กับนักเรียน    
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ 
ปีต่อไป  

 
5-6   ต.ค.  2564 
10-11 ต.ค. 2564 

 
 

มิ.ย.  2565 
 
 

มิ.ย.  2565 
ธ.ค. 2565 

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

25-30 มีนาคม 2565 
และ 25-30 กันยายน 
2565 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

2,300 
- 
 
 
- 
- 

 
นางสาวมยุรี 
มีแก้ว 
และคณะ 
 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 ร้อยละของจ านวนคณะครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมตามแผนงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ 

7.2 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก   

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์ 

7.5 ร้อยละของครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
 ด้วยความเสมอภาคระดับดีขึ้นไป 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสัมภาษณ์ 

7.6 ระดับคุณภาพผลการประเมินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

วิเคราะห์เอกสาร/
ประเมิน 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบประเมิน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8.6สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นระบบและมีคุณภาพ 
 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
          (นางสาวมยุรี   มีแก้ว) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน   งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 1.3เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีภูมิรู้ภูมิธรรมมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
 1.4 เพื่อเสริมสร้างนักเรียนมีค่านิยมท่ีดี และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง     

2.  เป้าหมาย 

     2.1  เชิงปริมาณ 
 1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  100 
 2)กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
     2.2  เชิงคุณภาพ   
 1)  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95  
 2)  นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยม 12 ประการ         ร้อยละ 95 

3)  นักเรียนมีคุณลักษณะของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีขึ้นไป   ร้อย
ละ  95 

4)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   400   บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  …….-….. บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม2564–30 เมษายน 2565(ภาคเรียนท่ี 2/2564) 
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นายเกรียง  ลาดี และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
 1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
 2. กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    
    มุทิตาจิตพระครูปัญญา  วรกิจจาภรณ์ 
 3.  กิจกรรมไหว้ครู 
 4. กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย คุณธรรม   
     จริยธรรม  
 5. กิจกรรมสอบธรรมก้าวหน้า 
 6. กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ 
ปีต่อไป 
 

 
5-6   ต.ค.  2564 
10-11 ต.ค. 2564 

 
 

พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 

 
มิ.ย.  2565 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ก.ค.-พ.ย. 2565 
ส.ค.-ธ.ค. 2565 

 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

25-30 มี.ค. 2565 
และ 25-30 ก.ย. 2565 

 
- 
- 
 
 

400 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 

 
นายเกรียง  ลา
ดี 
และคณะ 
 

 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะของการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.5 ร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องพงึพอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
 8.5 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรม 
          อันดีของสังคม 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนอโครงการ 
             (นายเกรียง  ลาดี) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1   
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่  1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และรู้รักสามัคคีในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้น 
 1.2 เพื่อส่งเสริมการนิเทศ   ก ากับ  และดูแลพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 1.3 เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 1.4 เพื่อให้ครู   ผู้ปกครอง  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมของนกัเรียนให้เป็นไป
 ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  100 
 2) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ได้รับการแก้ไขพฤติกรรมร้อยละ  100 
 3)  ครู   ผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนร้อยละ  
95 
 4) ผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละ  95 
 5)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  97 
 2)  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 400 บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  -  บาท 
4.  ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2564–30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นาสาวสิริกาญจน์ ดวงสวัสด์ิ และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
 1. กิจกรรมก าหนดมาตรการ  กฎ  ระเบียบ ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2. กิจกรรมแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี 
พฤติกรรมอันไม่พงึประสงค์โดยครูประจ าช้ัน/
ครูท่ีปรึกษา  และใช้หลักการเสริมแรง และการ
ลงโทษอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
3. กิจกรรมส่งเสริม  ป้องกัน   แก้ไขเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไป
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  
4. กิจกรรมส่งเสริม  และก ากับติดตาม
พฤติกรรมนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษา/ครูประจ า
ช้ัน 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ 
ปีต่อไป 
 

 
5-6   ต.ค.  2564 
10-11 ต.ค. 2564 

 
 

พ.ค. 2565 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

25-30 มี.ค. 2565 
และ 25-30 ก.ย. 2565 

 
- 
- 
 
 

400 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 

 
นางสาวสิริ
กาญจน์  ดวง
สวัสด์ิ  และ
คณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ค่าร้อยละของนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยา
สรรค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.2 ค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พงึ
ประสงค์ท่ีได้รับการแก้ไขพฤติกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.3 ค่าร้อยละของครู   ผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ของ
นักเรียน 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.4 ค่าร้อยละของผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.5 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.6 ค่าร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน/สัมภาณษ์/สังเกต แบบประเมิน/แบบสัมภาณษ์/
แบบสังเกต 

7.7 ค่าร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์/สังเกต 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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  ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
      (นางสาวสิริกาญจน์  ดวงสวัสด์ิ  ) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน        งานส่งเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน) 
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน  1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. 1  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ       ใหม่       ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนได้รู้จัก มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ มีส่วนร่วม
 กิจกรรมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 1.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 1.3 เพื่อให้นักเรียนได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น 
 1.4 เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น า และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
 1.5 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความ 
2.   เป้าหมาย 
    2.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม  
 2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
     2.2 เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95  
 2)  นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยม 12 ประการ   ร้อยละ 95 

3)  นักเรียนมีคุณลักษณะของการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ใน
     ระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ  95 

4)  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นใน  ระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ  97 
3.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน    400  บาท  
                          งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรีย จ านวน ……-……บาท  
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1ตุลาคม2564–30เมษายน2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) และ1 พฤษภาคม 2565– 30 
กันยายน 2565(ภาคเรียนท่ี 2/2565) 
5. คณะผู้รับผดชอบ     นางสาวกองกานต์  แก้วแกมค า และคณะ 
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6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   ประชาธิปไตย เพื่อจัดท าแผนงานและ 
   รายละเอียด เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณ 
2. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ 
   ต้องการ 
3. ก าหนดกิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

 
ต.ค. 2565 

 
 

ต.ค. 2565 
 

ต.ค. 2565 
ต.ค. 2565 

 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

 
นางสาวกอง
กานต์  แก้ว
แกมค า และ
คณะ 

ขั้นด าเนินการ   
1.กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน   
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวนัศุกร ์
3. กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อพิชิตการเรียนรู้                
4. กิจกรรมสภาเพื่อนพ้องชวนพี่น้องเข้าวัด 
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตย 
กับชีวิตสู่เยาวชน 
6. ตลาดนัดผลงานของสภานักเรียน   

 
1 -30  มิถุนายน 2565 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
มี.ค. 2565 

 
400 

- 
- 
- 
- 
 
- 

 
นางสาวกอง
กานต์  แก้ว
แกมค า และ
คณะ 

ขั้นสรุปผล  
 1. นิเทศติดตาม ประเมินผล 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน  สรุป/เขียน
รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

25-30 มี.ค. 2565 
และ 25-30 ก.ย. 2565 

 
- 
- 

 
นางสาวกอง
กานต์  แก้ว
แกมค า และ
คณะ 

 

7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ี
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

7.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 



           แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 257 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการ
ประเมินค่านิยม 12 ประการ          

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.5 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ
ของการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.6 ร้อยละนักเรียนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่นใน  ระดับดีขึ้นไป    

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
     8.5 นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้น าผู้ตามตลอดจนสามารถรู้จักการท างานอย่างเป็นระบบหมู่และเป็นคณะ 
รู้จักการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อการบริหารองค์กรนักเรยีน 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
          (นางสาวกองกานต์  แก้วแกมค า) 

 
ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน   งานยานพาหนะและจราจรในโรงเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ. ข้อที่2 สนองกับกลยุทธ์สพม.ศกยส. ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ       ใหม่       ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการให้บริการยานพาหนะแก่นักเรียนและบุคลากร 
 1.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน 
2.   เป้าหมาย 
    2.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนได้รับการบริการตามท่ีได้รับอนุญาตเมื่อมีงานราชการหรือความจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
ทุกครั้ง  
 2) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้รับการบริการได้รับอนญุาตเมื่อมีงาน
    ราชการหรือความจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะทุกครั้ง  
 3) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
     2.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  งบประมาณ     เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  400 บาท  
                         งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรีย จ านวน ……-…บาท  
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564– 30 เมษายน2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)และ1พฤษภาคม2565–30
กันยายน2565(ภาคเรียนท่ี 2/2565) 
5. คณะผู้รับผดชอบ     นายปรีชา  ภาคแก้ว และคณะ 
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6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผน
ปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอน
การด าเนินงานต่อคณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
5-6   ต.ค.  2564 
10-11 มี.ค. 2564 

 
- 
- 
 

 
นายปรีชา  ภาค
แก้ว 
และคณะ 

ขั้นด าเนินการ   
1.กิจกรรมซ่อม/บ ารุง ยานพาหนะ   
2. กิจกรรมให้บริการยานพาหนะ 
3. กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ด้านยานพาหนะของโรงเรียน 

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

 
- 
- 
- 
- 

 
นายปรีชา  ภาค
แก้ว 
และคณะ 
 

ขั้นสรุปผล  
 1. นิเทศติดตาม ประเมินผล 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน  สรุป/
เขียนรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงในภาค
เรียน/ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

25-30 มี.ค. 2565 
และ 25-30 ก.ย. 2565 

 
- 
- 

 
นายปรีชา  ภาค
แก้ว 
และคณะ 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนครั้งท่ีให้บริการแก่นักเรียน
เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเวลามีงาน
ราชการหรือความจ าเป็นต้องใช้
ยานพาหนะ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนครั้งท่ีให้บริการแก่คณะ
ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียน  เมื่อได้รับอนญุาตให้ใช้บริการ
เวลามีงานราชการหรือความจ าเป็นต้อง
ใช้ยานพาหนะ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงาน
ด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมาย 

ประเมิน/วิเคราะห์เอกสาร แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึง
ดีมาก 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 โรงเรียนมียานพาหนะในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยส าหรับให้บริการนักเรียน ครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน 
 8.6 ยานพาหนะภายในโรงเรียนได้รับการบ ารุงซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
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   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
          (นายปรีชา  ภาคแก้ว) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1    
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ. ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  2 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 

1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบท่ี 
เกิดขึ้นจากการติดสารเสพติด การมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 1.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงมหันตภัยของยาเสพติด และรู้จักการป้องกัน 
 1.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อย่างเข้าสู่
วัยรุ่น 
 1.4 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กและเยาวชน และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมท่ีเส่ียง
ต่อการด ารงชีวิต 
 1.5 เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนต่อไป 
2.  เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ 
 1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ  100 
 2)  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
 2.2   เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 2) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95  
 3) ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุข  ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
 4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน 400 บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน ….-….. บาท 
5 (ภาคเรียนท่ี 2/2564 )  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายเกรียง   ลาดี  และคณ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา 
2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
3. กิจกรรมรณรงค์การป้องกันแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดเอดส์ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
ต.ค. - พ.ย. 2564 
ต.ค. - พ.ย. 2564 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

25-30 มี.ค. 2565 
และ 25-30 ก.ย. 2565 

 

 
- 
- 
 
 

400 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 
นายเกรียง   ลา
ดี  และคณะ 
 
 
 
 

 
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ

แจงนับ 
7.2 จ านวนคณะครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ

แจงนับ 
7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถป้องกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.5 ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมนิคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.6 ร้อยละของผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทาง
ศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและอบายมุข  ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.7 ร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องพงึพอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
    8.5 นักเรียน ครูและบุคลากร  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 8.6 นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์  รู้จักป้องกันตนเอง ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 8.7 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 8.8 ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กรได้ทราบความเคล่ือนไหว  ความส าเร็จในด้านต่างๆ  ของโรงเรียน 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
          (นายเกรียง   ลาดี  ) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และงานธนาคารความดี 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1   
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ.ข้อที่ 1  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  2 
ลกัษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับนักเรียนให้สอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์ 
 1.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบของประเพณีไทยและภายใต้ระเบียบวินัย
ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 1.4 เพื่อพัฒนาสถานท่ีเก็บรวบรวมเอกสารการท าความดีของนักเรียนให้มีคุณภาพ 

 1.5 เพื่อส่งเสริมการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรต ิ

2.  เป้าหมาย 
    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  100 
 2)  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95  
 2)  นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยม 12 ประการร้อยละ 95 
 3)  การเก็บรวบรวมเอกสารการท าความดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจใน   
ระดับดีเย่ียม 
 4) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  1,100  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา1 ตุลาคม2564– 30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นายสุริยันต์  แก้วพวง  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. กิจกรรมธนาคารความดี 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 2564 

6 - 14 ต.ค. 2564 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 เม.ย. 2565 และ 

25-30  ก.ย.  2565   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 

 
นายสุริยันต์  
แก้วพวง 
และคณะ 
 
 
 

 
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทอง
พิทยาสรรค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจง
นับ 

7.2 จ านวนคณะครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจง
นับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจง
นับ 

7.4 ร้อยละของจ านวนของนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.5 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน

ค่านิยม 12 ประการ 

          

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.6 ระดับคุณภาพความพึงพอใจต่อการเก็บรวบรวม

เอกสารการท าความดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

7.7 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี

ความพึงพอใจระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ประเมิน/สัมภาษณ์ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรม
      อันดีของสังคม 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
          (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานประชาสัมพันธ ์
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3    
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่างๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีมี
ประโยชน์ และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆให้มีประสิทธิผล 
 1.2 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  
หน่วยงาน  ชุมชน  รับทราบความความเคล่ือนไหว  การเปล่ียนแปลง  ความส าเร็จของโรงเรียน  สามารถสร้าง
ภาพพจน์  ความเล่ือมใส  และทรรศนะคติท่ีดี  เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 1.3 เพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ด าเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน 
2.  เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ 
 1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  100 
 2) คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
 2.2   เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 
 2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียน  อยู่ในระดับดีเย่ียม 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน  400  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2564–30 เมษายน2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564และ1 พฤษภาคม  2565 – 30 
กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ    นางเกียรติสุดา   สุดชาฎา และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. ด าเนินการขอจดโดเมนเนม  .ac.th 
2. จัดตารางเวลาในการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และก าหนดเวลาการใช้ห้อง
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน  จัดรายการ
เสียงตาม 
3. จัดท าข่าวส้ันประจ าวัน แจ้งหรือ
รายงานความเคล่ือนไหวต่างๆ 
4. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
5. จัดท าโครงการอบรมนักเรียน
ประชาสัมพันธ์จ านวน 4 ครั้ง 
6. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
วารสารประชาสัมพันธ์ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
ต.ค. - พ.ย. 2564 
ต.ค. - พ.ย. 2564 

 
 

10 ม.ค. – 10 ก.พ. 2565 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ม.ค. - มี.ค.  2564 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 เม.ย. 2565 และ 

25-30  ก.ย.  2565   
 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 

400 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
 
 นางเกียรติสุดา  
สุดชาฎาและ
คณะ 
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7.  การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2 จ านวนคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของจ านวนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

7.5 ระดับคุณภาพของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียน   

ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 การเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  
 ชุมชนรับทราบความความเคล่ือนไหว  การเปล่ียนแปลง  ความส าเร็จของโรงเรียน  สามารถสร้าง    
ภาพพจน์  ความเล่ือมใส  และทรรศนะคติท่ีดี  เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
  
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
        (นางเกียรติสุดา สุดชาฎา) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานอนามัยโรงเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1    
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
 1.2 เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านเวชภัณฑ์กับนักเรียนและบุคลากรท่ีเจ็บป่วย   
 1.3 เพื่อส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
2.  เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
 2)  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
 2.2   เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  ระดับคุณภาพดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  97 
 2) นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  99 
 3) นักเรียนมีการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
        โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  อยู่ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 
 4) นักเรียนมีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 
 5) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 600  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564–30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) และ 1 พฤษภาคม  2565 – 30 
กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ    นายนพดล  ภูพานทอง  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
 1. กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และวัสดุ
ส าหรับการพยาบาลผู้ป่วย 
2. รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 
3. กิจกรรมป้องกันการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร 
4. ตรวจสุขภาพนักเรียน 
5. จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับสุขภาพและเกร็ด
น่ารู้ 
6.จัดท าบัตรบันทึกสุขภาพนักเรียน 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 2564 

6 - 14 ต.ค. 2564 
 
 

ต.ค.2564  และ พ.ค. 2565 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ธ.ค.2564  และ ส.ค. 2565 
ต.ค.2564  และ พ.ค. 2565 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 เม.ย. 2565 และ 

25-30  ก.ย.  2565   
 

 
- 
- 
 
 

600 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 

 
นายนพดล     
ภูพานทอง 
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนนักเรียนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ

แจงนับ 
7.2 จ านวนคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ

แจงนับ 
7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.4 ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป 

ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

7.5 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

7.6 ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีการป้องกนัตนเอง
จากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงโรค ภัยอุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

7.7 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ประเมิน /สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีดี 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
          (นายนพดล   ภูพานทอง) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานโภชนาการ 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1    
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศงานโภชนาการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 1.2เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานโภชนาการมีประสิทธิภาพ 
 1.3เพื่อส่งเสริมการให้บริการเอกสาร  ข้อมูล  แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานโภชนาการแก่แม่ค้าโรงอาหาร คณะ
ครู  นักเรียนและชุมชนได้สะดวก  รวดเร็ว  ทันเวลา 
2.  เป้าหมาย 
    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
 2)  คณะผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 2) นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  97 
 3) นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  อยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  99 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน 400 บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  …-....  บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564–30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564) และ 1 พฤษภาคม  2565 – 30 
กันยายน 2565(ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวสิริกาญจน์  ดวงสวัสด์ิ  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศงาน
โภชนาการ 
2.กจิกรรมจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้
ด้านโภชนาการ 
ขั้นสรุปผล 
1. ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน  
2. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ต.ค. - พ.ย. 2564 
ต.ค. - พ.ย. 2564 

 
 

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

25-30 เม.ย. 2565 และ 
25-30  ก.ย.  2565   

 
- 
- 
 
 

400 
 
- 
 
 
- 
- 
 

 
นางสาวสิริ
กาญจน์  
ดวงสวัสด์ิ 
และคณะ 
 
 
 

7.  การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2 จ านวนคณะผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ประเมิน /สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

7.5 ร้อยละของนักเรียนมนี้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน /สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 

7.6 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

ประเมิน /สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบประเมิน /แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกต 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการงานโภชนาการทีมีประสิทธิภาพ 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานโภชนาการท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการงานโภชนาการท่ีเพียงพอและสะดวก รวดเร็ว 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีดี 
 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
    (นางสาวสิริกาญจน์  ดวงสัสด์ิ) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อพัฒนางานโสตทัศนศึกษาให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 1.2 เพื่อสนับสนุนครู บุคลากรและนักเรียนให้ได้รับประโยชน์จากการใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 1.3 เพื่อสนับสนุนให้มีชุดระบบเครื่องมืออุปกรณ์โสตฯ ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
2.  เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ 
 1)  การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ครบทุกตามการแจ้งความประสงค์   
 2)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
 2.2   เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว   จ านวน  400  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564– 30เมษายน  2565(ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ    นายเกรียง  ลาดี  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานโสตฯ 
2.กิจกรรมให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
3.กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพการณ์ท่ีสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 2564 

6 - 14 ต.ค. 2564 
 
 

10 ม.ค. – 10 ก.พ. 2565 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 เม.ย. 2565 และ 

25-30  ก.ย.  2565   
 

 
- 
- 
 
 

400 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
นายเกรียง     
ลาดี และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ตามการ
แจ้งความประสงค์   

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 ร้อยละของจ านวนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกตุ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 งานโสตทัศนศึกษามีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
            (นายเกรียง    ลาดี) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 280 

 

ชื่องาน  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 4 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่ 4  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1.2  เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 1.3 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือน การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
2.  เป้าหมาย 

  2.1 ด้านปริมาณ 
 1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม   
2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  คณะกรรมการสถานศึกษามีเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน  ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
     2)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
     3) คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป    
ร้อยละ 95 
 4) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ   เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน    600  บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา1 ตุลาคม 2564– 30 เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ นางสาวสิริกาญจน์  ดวงสวัสด์ิ  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ   
   สถานศึกษา 
2. กิจกรรมอบรมความรู้บทบาทหน้าท่ี  
   ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่าง 
   คณะครู-คณะกรรมการสถานศึกษา 
   ในวันปีใหม่ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2.สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
1-5 ต.ค. 2564 

6 - 14 ต.ค. 2564 
 
 

ธ.ค. 2564 และ ก.พ.2565 
 

ธ.ค. 2564 และ มิ.ย.2565 
 
ตลาดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

25-30 มีนาคม 2565 
และ 25-30 กันยายน 2565 

 

 
- 
- 
 
 
- 
 

600 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 

 
นางสาวสิริ
กาญจน์    
ดวงสวัสด์ิ 
และคณะ 

 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบแจงนับ 

7.3 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมี
เข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน   

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ 

7.4 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ 
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7.5 ร้อยละของจ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ 

7.6 ร้อยละของจ านวนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย มีความพึงพอใจระดับระดับมากถึงมากท่ีสุด   

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด มีการก ากับ   

ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้ง 
          ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
     (นางสาวสิริกาญจน์   ดวงสวัสด์ิ) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานสหกรณ์โรงเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1  เพื่อสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าให้กับ คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรและนักเรียน ตลอดจน 
บุคคลท่ัวไปในรูปแบบสหกรณ์ 
 1.2  เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรมของงานสหกรณ์โรงเรียนให้มีคุณภาพ   
 1.3  เพื่อส่งเสริมการบูรณาการระบบสหกรณก์ับวิถีชีวิตประจ าวันให้เป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2.  เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ 
      1)  นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  100 
  2)  คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
  3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
 2.2   เชิงคุณภาพ 
  1)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  2)  คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  และนักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการ 
ระบบสหกรณ์กับวิถีชีวิตประจ าวันได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  95  
3.  งบประมาณ                 เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน -  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  …-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2565)  
และ 1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริกาญจน์   ดวงสวัสด์ิ  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

 ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศงาน
สหกรณ์ 
2. กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เรื่อง
ระบบสหกรณ์ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
ต.ค. - พ.ย. 2564 
ต.ค. - พ.ย. 2564 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 มี.ค. 2565 

และ 25-30 ก.ย. 2565 
 

 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 
น.ส.สิริกาญจน์  
ดวงสวัสด์ิ   
และคณะ 
 
 
 
 

 
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม   

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

ประเมิน/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.5 ร้อยละของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  
และนักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
บูรณาการระบบสหกรณ์กับวิถีชีวิตประจ าวันได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป   

ประเมิน/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
     (นางสาวสิริกาญจน์  ดวงสวัสด์ิ) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย   
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  6 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย   
 1.2 เพื่อส่งเสริมการให้บริการชุมชนในด้านวิชาการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านอาคารสถานท่ี  
 1.3 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน     
 1.4 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน 
 1.5 เพื่อส่งเสริมการร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในด้านการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย  
 1.6 เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกชุมชน 
 2) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3) ผู้ปกครอง  ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครบทุก
ด้าน 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 2) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเย่ียม 
     3) สถานศึกษามีส่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  400  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ    นางสาวมยุรี  มีแก้วและคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1.กิจกรรมส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน 
2.กิจกรรมประสานงาน/ร่วมงานชุมชน 
3.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงาน
ชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ 
ปีต่อไป  

 
ต.ค. - พ.ย. 2564 
ต.ค. - พ.ย. 2564 

 
 
1 ต.ค.2563 –30  เม.ย. 2565  
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
1 พ.ค.2565 – 30 ก.ย. 2565 
  
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

25-30 มี.ค. 2565 
และ 25-30 ก.ย. 2565 

 

 
- 
- 
 
 
- 

400 
- 
 
 
- 
- 

 

 
นางสาวมยุรี   
มีแก้ว 
และคณะ 
 

 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ 
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ 
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.3 จ านวนด้านในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
ผู้ปกครอง  ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

วิเคราะห์เอกสาร/สัมภาษณ์/
แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ 
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.4 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ 

7.5 ระดับคุณภาพกระบวนการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพ   
 

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ 
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7.6 ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษามีส่ือการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของงานชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได้ 

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกตุ 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
         (นางสาวมยุรี    มีแก้ว) 

ลงช่ือ                                  ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานนักการภารโรง 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้างประจ าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
 1.2 เพื่อส่งเสริม  พัฒนา  ความรู้  ความสามารถของนักการภารโรงและลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้น 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักการภารโรงและลูกจ้างประจ าโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  จ านวน  4  คนเข้าร่วมกิจกรรม 
 2) มีระบบข้อมูล  ข่าวสาร  และสารสนเทศนักการภารโรงและลูกจ้างประจ าครบทุกด้าน (ข้อมูลพื้นฐาน
รายบุคคล   ภาระงาน   การพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ  ผลการปฏิบัติงาน) 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 2) ระบบการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและลูกจ้างประจ าอยู่ 
ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 3) สถานศึกษาระบบสารสนเทศนักการภารโรงและลูกจ้างประจ าท่ีทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสะดวก
ต่อการใช้งานระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 4) นักการภารโรงและลูกจ้างประจ ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเย่ียมทุกคน 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  -  บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ……-…..  บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564– 30 เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ   นายสุริยันต์  แก้วพวง  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมจัดเก็บและให้บริการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศนักการภารโรงและ
ลูกจ้างประจ า 
2. การมอบหมายการปฏิบัติงานและ
บันทึกการท างานของนักการภารโรงและ
ลูกจ้างประจ า 
3. การควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานของ
นักการภารโรงและลูกจ้างประจ า 
4. กิจกรรมส่งเสริม  พัฒนา  ความรู้
ความสามารถของนักการภารโรงและ
ลูกจ้างประจ า 
5. การจัดซื้อจัดหาและบ ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของนักการภาร
โรงและลูกจ้างประจ า 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 2564 
14 ต.ค. 2564 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
25-30 มี.ค. 2565  และ 

25-30  ก.ย.  2565   
 

 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
นายสุริยันต์  
แก้วพวง 
และคณะ 
 
 
นายสุริยันต์  
แก้วพวง 
และคณะ 
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7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนนักการภารโรงและลูกจ้างประจ าโรงเรียน
ศิลาทองพิทยาสรรค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 จ านวนด้านของข้อมูล  ข่าวสาร  และสารสนเทศ
นักการภารโรงและลูกจ้างประจ า 

วิเคราะห์เอกสาร/ส ารวจ
ระบบสารสนเทศ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ส ารวจ 

7.3 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.4 ระดับคุณภาพของระบบการนิเทศ  ก ากับ  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการภาร
โรงและลูกจ้างประจ า 

ประเมิน/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.5 ระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศนักการภาร
โรงและลูกจ้างประจ าท่ีทันสมัย  ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
และสะดวกต่อการใช้งาน 

ประเมิน/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.6 จ านวนนักการภารโรงและลูกจ้างประจ าท่ีมีผล
การปฏิบัติงานในระดับดีเย่ียม 

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น/สังเกตุ 

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น/แบบสังเกตุ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 สถานศึกษามีบรรยากาศและบริบทบริเวณภายในโรงเรียน เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
 นักเรียนและผู้สนใจ 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 

ลงช่ือ                                  ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน     งานอาคารสถานท่ีและบริเวณ 
ชื่อกลุ่มงาน   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียน  อาคารเรียน  และสถานท่ีภายในโรงเรียน  ให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบ 
 1.2 เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ใน
 สภาพท่ีมั่นคง  ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 1.3 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามีบรรยากาศและบริบทบริเวณภายในโรงเรียน เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) ร้อยละ  100 ของอาคารเรียน  อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้และสถานท่ีภายในโรงเรียนได้รับการบ ารุง  
ดูแล รักษาหรือซ่อมแซม 
 2)  คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 3)  หน่วยงานหรือชุมชนท่ีแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการอาคารสถานท่ีได้รับการบริการทุกครั้ง 
 4) จ านวนกิจกรรมตามแผนงานทุกกิจกรรมด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  การดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  อาคารเรียน  สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ใน
สภาพท่ีมั่นคง  ปลอดภัยและใช้งานได้  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 2)  การใช้อาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเกิดความคุ้มค่า  และเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 28,000  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  ……-.......  บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564– 30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ    นายสุริยันต์  แก้วพวง  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน  อาคารเรียน  
และสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด
สวยงามและเป็นระเบียบ 
2. ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ี
และบริเวณโรงเรียน 
3. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน  อาคาร
เรียน  และอาคารประกอบให้สวยงาม  
สะอาด  ร่มรื่น 
4. จัดหาอุปกรณ์  ดูแลรักษา  อาคาร
สถานท่ี  สาธารณูปโภค  ให้ปลอดภัยและ
ใช้งานได้ 
5. การประสานงานกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก  ในการขอใช้สถานท่ี  
อาคาร  ครุภัณฑ์ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 2564 

14 – 20  ต.ค.2564 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 มี.ค. 2565  และ 

25-30  ก.ย.  2565   
 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

28,000   
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
นายสุริยันต์  
แก้วพวง 
และคณะ 
 
 
 

  

 

 

 



           แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 294 

 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 ร้อยละของอาคารเรียน  อาคารประกอบ แหล่ง
เรียนรู้และสถานท่ีภายในโรงเรียนได้รับการบ ารุง  
ดูแล รักษาหรือซ่อมแซม 

ส ารวจ/สอบถามความคิดเห็น แบบส ารวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.2 จ านวนของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  
และนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

วิเคราะห์เอกสาร/ส ารวจ
ระบบสารสนเทศ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ส ารวจ 

7.3 จ านวนการให้บริการต่อหน่วยงานหรือชุมชนท่ี
แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการอาคารสถานท่ี 

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.4 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ประเมิน/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.5 ระดับคุณภาพของการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  
อาคารเรียน  สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนอยู่ในสภาพท่ีมั่นคง  ปลอดภัยและใช้งานได้   

ประเมิน/สอบถามความ
คิดเห็น 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.6 ระดับคุณภาพของการใช้อาคารสถานท่ี  
สาธารณูปโภค  และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเกิด
ความคุ้มค่า  และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้   

สัมภาษณ์/สอบถามความ
คิดเห็น/สังเกตุ 

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น/แบบสังเกตุ 

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 สถานศึกษามีบรรยากาศและบริบทบริเวณภายในโรงเรียน เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
 นักเรียนและผู้สนใจ 
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   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน   งานบริการสาธารณะ   
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ      ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานบริการสาธารณะให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนให้มีคุณภาพ   
 1.2 เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนการช่วยเหลือชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ   
 1.3 เพื่อสนับสนุนการประสานงานกับนักการภารโรง ลูกจ้างประจ า และงานอาคารสถานท่ีในการบริการ
สาธารณะ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 1.4 เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1) มีจุดให้บริการสาธารณะของโรงเรียน  1 จุด 
 2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  กระบวนการสร้างงานบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
     2)  สถานศึกษามีส่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานบริการสาธารณะเป็นระบบอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเย่ียม 
 3)  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน    400      บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน ..-..  บาท 
4.  ระยะเวลา1 ตุลาคม 2564 – 30เมษายน2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ 1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายสุริยันต์   แก้วพวง และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมพัฒนาจุดให้บริการงาน
สาธารณะของโรงเรียน 
2.กิจกรรมประสานงาน/ร่วมงานชุมชน 
3.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงาน
บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบ 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 2564 

14 – 20  ต.ค. 2564 
 
 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 มี.ค. 2565  และ 

25-30  ก.ย.  2565  

 
- 
- 
 
 

400 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
นายสุริยันต์  
แก้วพวง 
และคณะ 
 
 
 
 

 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 จ านวนจุดให้บริการสาธารณะของโรงเรียน   แจงนับ / ส ารวจ แบบแจงนับ / แบบส ารวจ 
7.2 ระดับคุณภาพกระบวนการสร้างงานบริการ
สาธารณะมีประสิทธิภาพ   

ประเมิน / สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.3 ระดับคุณภาพของส่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ของงานบริการสาธารณะเป็นระบบ 

ประเมิน / สัมภาษณ์/
วิเคราะห์เอกสาร 

แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.4 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

สัมภาษณ์ / สอบถาม
ความคิดเห็น 

แบบสัมภาษณ์ / แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

7.5 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/ 
แจงนับ/สังเกตุ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจง
นับ/แบบสังเกตุ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
   ลงช่ือ                             ผู้เสนองาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 

ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                               (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน   งานวงดนตรี วงดนตรีลูกทุ่ง และวงดนตรีโปงลาง 
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่  1  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ       ใหม่       ต่อเนื่อง 
.............................................................................................................................................................................. 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งและศิลปะการแสดงของโรงเรียนในด้านต่างๆให้มี   
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 1.2  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์  เห็นคุณค่า และความส าคัญของงานด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมแก่นักเรียนให้สูงขึ้น 
 1.3 เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์  ของนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
2.   เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนร่วมกิจกรรม   ร้อยละ  80  ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม 
 2) กิจกรรมตามแผนงานด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

     เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์  ตามจินตนาการ   
    ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  95  
 2) นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  95  
 3) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ       เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 400 บาท  
                           งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  ....-....   บาท  
4. ระยะเวลาด าเนินการ1ตุลาคม 2564–30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2564) และ1พฤษภาคม2565–30
กันยายน2565(ภาคเรียนท่ี 2/2565) 
5. คณะผู้รับผิดชอบ     นายเดชากุล  ใจหาญ และคณะ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 
ท่ี 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ  
1. ประชุมปรึกษาบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการ และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
3. ก าหนดกิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
ขั้นด าเนินการ   
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ซ่อมบ ารุง
เครื่องดนตรี  ท่ีช ารุด   
2. กิจกรรมเผยแพร่การแสดงของวงดนตรีใน
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานอืน่ 
ขั้นสรุปผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
1-5  ต.ค. 2564 
6 – 15 ต.ค. 2564 
 
16-20  ต.ค. 2564 
21 – 25 ต.ค. 2564 
 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 
 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 
 
 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

25-30 มี.ค. 2565  และ 
25-30  ก.ย.  2565 

 
- 
- 
 
- 
- 
 

400 
 
- 
 
 
- 
- 

 
นายเดชากุล  
ใจหาญและ
คณะ 

7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบแจงนับ 

7.2 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ี
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร / แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร / แบบแจงนับ 

7.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน / สัมภาษณ์ /สังเกตุ 
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ /
แบบสังเกตุ 

7.4 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป 

สอบถามความคิดเห็น/สัมภาษณ์ 
แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบ
สัมภาษณ์ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ลงช่ือ                                 ผู้เสนองาน            ลงช่ือ                             ผู้เห็นชอบงาน 
                (นายเดชากุล  ใจหาญ)                                    (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
       
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน  งานกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1   
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ.ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อที่  1 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 1.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.  เป้าหมาย 
 2.1  เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  100 
 2)  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
 2.2   เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 2) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95  
 3) นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม  ระดับดีขึ้น
ไป  ร้อยละ  90 
 4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน  400 บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน ….-….. บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน2565(ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุวิมล  พันสาย  และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมแสดงความสามารถทางด้าน
ดนตรี กีฬา และอื่น 
2. กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(TO BE 
NUMBER ONE FRIEND CONER) 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
ต.ค. - พ.ย. 2564 
ต.ค. - พ.ย. 2564 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
25-30 มี.ค. 2565 

และ 25-30 ก.ย. 2565 

 
- 
- 
 
 

400 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
นางสาวสุวิมล  
พันสาย  และ
คณะ 
 
 
 

 

7.  การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.2 จ านวนคณะครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถป้องกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.5 ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมนิคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.6 ร้อยละของนักเรียนกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการท า
กิจกรรม   ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

7.7 ร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องพงึพอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน/สัมภาษณ์/วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบวิเคราะห์เอกสาร 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
     8.5 นักเรียน ครูและบุคลากร  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 8.6 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 8.7 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
 

     ลงช่ือ                                      ผู้เสนองาน     ลงช่ือ                                   ผู้เห็นชอบงาน 
            (นางสาวสุวิมล  พันสาย  )                                 (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                              (นายอุทัย     สุภาพัฒน์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน           งานธุรการ  
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ. ข้อที่  2   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสารท่ีจะอ านวยความสะดวกของการบริหารจัดการและด าเนินภารกิจของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร  ใหก้ารติดต่อประสานงานราชการเป็นไปอย่างสะดวก  รวดเร็วเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
  1.2 เพื่อส่งเสริมการอ านวยความสะดวก  การสนับสนุนด้านงานธุรการและสารบรรณใหบุ้คลากรภายใน
โรงเรียนได้รับเพิ่มข้ึน 
2.  เป้าหมาย 

    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  งานสารบรรณได้รับหนังสือ และลงทะเบียนเพื่อเสนอต่อผู้บริหารตามก าหนดเวลาร้อยละ 100   
 2)  มีบัญชีสืบค้นหนังสือราชการ/ลงทะเบียนภายใน 2 นาที ต่อ 1 ฉบับ 
 3)  การเวียนจ่ายหนังสือท้ังภายในและภายนอก ทันเวลา ร้อยละ 100  จากจ านวนหนังสือต่อวัน 
 4)  มีการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน มีระบบสามารถค้นหาได้รวดเร็ว ภายใน 10 นาที  
 5)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) การวางแผนงานธุรการตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  อยู่ในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 2) การบริหารงานธุรการตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  อยู่ในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  
 3) การบริหารงานสารบรรณตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  อยู่ในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 4)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน   500     บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..…-….   บาท 
4.  ระยะเวลา     1 ตุลาคม  2564 – 30  เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2564)  
   และ  1 พฤษภาคม  2565 – 30 กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาววาลิตา วามะลุน   
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6.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ  
2. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1 – 15 ต.ค. 64 

 
16 – 20 ต.ค. 64 

 
- 
 
- 

 
น.ส.วาลิตา 
วามะลุน 
และคณะ 
 

2 ขั้นด าเนินการ  
1.กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
เตรียมเอกสาร 
2.กิจกรรมรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
3. กิจกรรมการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
และหนังสือราชการ 

4. กิจกรรมการโต้ตอบหนังสือราชการ 
5. กิจกรรมการเก็บรักษาและท าลาย
หนังสือราชการ 
6. กิจกรรมการบริการเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ 

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

 
500 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

 
น.ส.วาลิตา 
วามะลุน 
และคณะ 
 

3 ขั้นประเมินผล  
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 
 
 

 

- 
- 

 
น.ส.วาลิตา 
วามะลุน 
 

7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 ค่าร้อยละของจ านวนหนังสือราชการท่ีงานสารบรรณ
ได้รับหนังสือ และลงทะเบียนเพื่อเสนอต่อผู้บริหารตาม
ก าหนดเวลา 

วิ เค ร า ะ ห์ เ อ ก ส า ร /
สัมภาษณ์/แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.2 อัตราระยะเวลาการให้บริการบัญชีสืบค้นหนังสือ
ราชการ/ลงทะเบียน 

วิ เค ร า ะ ห์ เ อ ก ส า ร /
สัมภาษณ์/สังเกต 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.3 ค่าร้อยละของจ านวนหนังสือราชการท่ีเวียนจ่าย
หนังสือท้ังภายในและภายนอก ทันเวลา 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.4 ระยะเวลาการสืบค้นหนังสือราชการ วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/สังเกต 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบสังเกต 

7.5 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/แจงนับ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบแจงนับ 

7.6 ระดับการปฏิบัติของการวางแผนงานธุรการตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา   

ประเมิน/วิเคราะห์
เอกสาร/สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์ 

7.7 ระดับการปฏิบัติของการบริหารงานธุรการตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ประเมิน/วิเคราะห์
เอกสาร/สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์ 

7.8 ระดับการปฏิบัติของการบริหารงานสารบรรณตาม
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา   

ประเมิน/วิเคราะห์
เอกสาร/สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน/แบบวิเคราะห์
เอกสาร/แบบสัมภาษณ์ 

7.9 ค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานระดับมากถึงมากท่ีสุด    

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     8.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  8.5 งานธุรการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ   
 8.6 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ 

                                          
    ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน 
             (นางสาววาลิตา วามะลุน) 
           

ลงช่ือ                                      ผู้เห็นชอบงาน 
          (นายสุริยันต์  แก้วพวง) 
       หัวหนา้กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่องาน   งานประเมินผลการด าเนินการบริหารงานท่ัวไป 
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 2  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อส่งเสริมการประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการด าเนินงานบริหารท่ัวไปด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
           อย่างมีคุณภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารงานท่ัวไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกจัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านบริหารท่ัวไป 
       และบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
2.  เป้าหมาย 
    2.1 ด้านปริมาณ 
 1)  มีเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ครอบคลุมทุกภาระงาน 
 2) งานในสังกัดกลุ่มบริหารงานท่ัวไปได้รับการนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
    ทุกงาน 
 3)  กิจกรรมตามแผนงานด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรม 
    2.2 ด้านคุณภาพ 
 1) การด าเนินงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธีการท่ีหลากหลายร้อยละ 95 
 2) ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 85 
 3) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 
3.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน 600 บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน……-…..บาท 
4.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565  (ภาคเรียนท่ี 2/2564) และ 1 พฤษภาคม  2565 – 30 
กันยายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 
5.  คณะผู้รับผิดชอบ     นางสาวสิริกาญจน์   ดวงสวัสด์ิ และคณะ 
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6.   การด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
2. จัดท าเอกสารประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
ขั้นสรุปผล 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
1-5 ต.ค. 2564 
14 ต.ค. 2564 

 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
25-30 เม.ย. 2565 
25-30  ก.ย.  2565   

 

 
- 
- 
 
 

600 
 
- 
 
 
- 
- 

 
น.ส.สิริกาญจน์  
ดวงสวัสด์ิ 
และคณะ 

 
7.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.1 จ านวนภาระงานของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ท่ีมี
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน  

วิเคราะห์เอกสาร/
สอบถามความคิดเห็น 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/
แบบสอบถามความคิดเห็น 

7.2 จ านวนงานในสังกัดกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ท่ี
ได้รับการนิเทศ  ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.3 จ านวนกิจกรรมตามแผนงานท่ีด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

7.4 ร้อยละของการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนางานด้วยวิธกีารท่ีหลากหลาย   

วิเคราะห์เอกสาร/
ประเมิน 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 

7.5 ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

วิเคราะห์เอกสาร/
ประเมิน 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

7.6 ค่าร้อยละของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานระดับดีถึงดีมาก 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
 8.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 8.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  8.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 8.5 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของ
   กลุ่มงานท่ีทันสมัย  สะท้อนภาพผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
                                  
ลงช่ือ                                    ผู้เสนองาน     ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบงาน 
   ( นางสาวสิริกาญจน์   ดวงสวัสด์ิ )                        (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
  
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติงาน 
                                            (นายอุทัย       สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ โครงการธนาคารขยะโรงเรียน 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่  1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อที่ 1  
ลักษณะโครงการ          ใหม่     ต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโลกเส่ือมโทรมลงมาก เนื่องจากมนุษย์เราขาดความรับผิดชอบและมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นจนไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา   ส าหรับประเทศไทยขยะเป็นปัญหาส าคัญ
ประการหนึ่งของประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อมในประเทศไทย แม้รัฐบาลจะมี
พื้นท่ีท่ีจัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  สร้างปัญหาเป็นอย่างมากท้ัง
ทางด้านทัศนวิสัย กล่ิน ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะ ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศจะต้องเสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ท่ีได้ก็ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
เนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าท่ีควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาด
จิตส านึกในการท้ิงขยะให้เป็นท่ี การคัดแยกขยะก่อนท้ิง รวมท้ังขาดความรู้เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
เพราะพอได้ยินค าว่า “ ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า 
 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์เล็งเห็นความส าคัญของการน าขยะมาคัดแยกอย่างถูกวิธีเพื่อน ากลับมา
หมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง    อันจะน าไปสู่การประหยัดทรัพยากรและเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก    รวมท้ังปริมาณขยะก็จะจ านวนลงได้มาก ส่งผลดีท้ังต่อส่ิงแวดล้อม ต่อ
นักเรียน และต่อชุมชนต่อไป 
    โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดท าโครงการ“โครงการธนาคารขยะโรงเรียน” ขึ้นมาเพื่อให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  พร้อมท้ังสนับสนุนให้นักเรียนเกิดตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมโดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
 2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์  และพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 
 2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการก าจัดขยะ  การรีไซเคิลขยะ และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีสูงขึ้น 
 2.3 เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอย่างถูกวิธีสูงขึ้น 
 2.4 เพื่อส่งเสริมนักเรียนสร้างส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
 2) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 3) มีจุดรับซื้อขยะภายในโรงเรียน   1  จุด  
 4) มีจุดคัดแยกขยะอันตรายภายในโรงเรียน   1  จุด 
 5) มีนักเรียนแกนน าจ านวน 15 คน 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมในระดับดีขึ้นไป 
     2) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  มีความสะอาด  ปลอดภัย     
        และมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 3) ผู้เกี่ยวขอ้งหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน  400 บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   ...-.... บาท 
5.  ระยะเวลา1 ตุลาคม 2564 – 30เมษายน2565  (ภาคเรียนท่ี 2/2565)  
6.  คณะผู้รับผิดชอบ    นายปรีชา    ภาคแก้วและคณะ 
7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 

 
 
 
2 

ขั้นเตรียมการ   
1. ประชุมครูท่ีสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  
1-6 และวางแผนการท างานท างาน   
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการ 
3. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ   
 1. กิจกรรมการจัดซื้อขยะ 
 2. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า 
 3. กิจกรรมสร้างจุดคัดแยกขยะในโรงเรียน 
 4. กิจกรรมตาวิเศษ 

 
20 ต.ค. 2564 

 
21 ต.ค. 2564 

22-25 ต.ค. 2564 
 
 

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

20-25 ม.ค. 2564 
10 - 20 พ.ย. 2564 

 
 

 
- 
 
- 
- 
 
 

400 
- 
- 
- 

 
นายปรีชา 
ภาคแก้ว 
และคณะ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป  

 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 
มี.ค.2565 และ  

ก.ย. 2565 

 
- 
- 
 
 

 
นายปรีชา 
ภาคแก้ว 
และคณะ 

 

8.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.2 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.3 จ านวนจุดรับซื้อขยะภายในโรงเรียน    ส ารวจ/แจงนับ แบบส ารวจ/แบบแจงนับ 

8.4 จ านวนจุดคัดแยกขยะอันตรายภายในโรงเรียน    ส ารวจ/แจงนับ แบบส ารวจ/แบบแจงนับ 
8.5 จ านวนนักเรียนแกนน า สัมภาษณ์ / แจงนับ แบบสัมภาษณ์ / แบบแจง

นับ 
8.6 ร้อยละของนักเรียนท่ีตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมในระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์ 

8.7 ระดับคุณภาพของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  มี
ความสะอาด  ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น 

ประเมิน /ส ารวจ แบบประเมิน / แบบส ารวจ 

8.8 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     9.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.5 นักเรียนรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์  และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 
 

  ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายปรีชา    ภาคแก้ว)                              (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
                                            
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายอุทัย       สภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3  
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สพฐ.ข้อที่  2 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.ข้อที่ 2  
ลักษณะโครงการ          ใหม่     ต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย   ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนแนวคิดพึ่งตนเอง 
เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ และมีความสุข โดยใช้หลักพอประมาณ ค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตระหนักถึงการพัฒนาท่ีสมดุล เพื่อความเจริญก้าวหน้าท่ีมั่นคงและยั่งยืน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นหลักในการพัฒนาคนให้ดี มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณธรรมก ากับความรู้เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินชีวิต 
 ในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผ่านมา   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการบรรลุ
ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม   ดังนั้นในปีงบประมาณ  2565  ทางโรงเรียนจึงจัดให้มี  “โครงการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียน  โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตในวัยเรียน   
2.  วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 2.2 เพื่อประกวดส่ือเสริมประสบการณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
 2) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 3) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  และนักเรียนมีคุณลักษณะของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  90 
 2) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
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4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  400 บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   ...-.... บาท 
5.  ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2564– 30 เมษายน 2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2565)  
6.  คณะผู้รับผิดชอบ    นางสาวมยุรี    มีแก้วและคณะ 
 
7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 

 
3 

ขั้นเตรียมการ   
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ   
1. กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู ้
2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้  ข้อมูล  และ
ข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงใน
ภาคเรียน/ ปีต่อไป  

 
20 ต.ค. 2564 

22-25 ต.ค. 2564 
 
 

20-25 ม.ค. 2565 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 
มี.ค.2565 และ  

ก.ย. 2565 

 
- 
 
- 
 

400 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 
น.ส.มยุรี 
มีแก้ว 
และคณะ 

 

8.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.2 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.3 จ านวนกิจกรรมตามโครงการท่ีบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด    

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ส ารวจ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบส ารวจ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.4 ร้อยละของคณะผู้บริหาร  คณะครูและ
บุคลากร  และนักเรียนมีคุณลักษณะของการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน / สัมภาษณ์ แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์ 

8.5 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.5 คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  แลแนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีรอบด้านตามหลักปรัชญา 
          ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

          ลงช่ือ                        ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวมยุรี   มีแก้ว)                           (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป                
                                            
   อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายอุทัย      สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ชื่อกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อที่  2  
ลักษณะโครงการ          ใหม่     ต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังด้านการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้
เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม 
 การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้
เป็นคนเก่ง คนดี      มีความสุข นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา
ท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหา
สังคมท่ีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง 

 จากปีงบประมาณ 2564  ท่ีผ่านมา   การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ า” ซึ่ง 4 ประสาน 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ 2 ค้ า 
เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พื้นท่ีเส่ียงเพิ่มมากขื้น  ประสบความส าเร็จ   ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565  จึงจัดท า
โครงการ  “สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”  ต่อเนื่อง   โดยในปีงบประมาณนี้ได้ก าหนดให้มี
บุคลากรส าคัญท่ีจะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ ต ารวจ  พระสงฆ์    ซึ่งอยู่
ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน   เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จ าหน่าย
และผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการ
ต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันท่ี
เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการด าเนินงาน 5  มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา 
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มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมี
ระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
2.  วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
 2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก  
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2.3 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา  
3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
 2) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 3) ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ในพื้นท่ีบริการทุกชุมชนให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
   โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 4) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 2) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95  
 3) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 
4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   400  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   ...-.... บาท 
5.  ระยะเวลา1ตุลาคม2564 – 30  เมษายน2565(ภาคเรียนท่ี 2/2565)  
6.  คณะผู้รับผิดชอบ    นายเกรียง  ลาดี และคณะ 
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7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

 
3 

ขั้นเตรียมการ   
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ   
1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้  ข้อมูล  และข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา 
ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป  

 
20 ต.ค. 2564 

22-25 ต.ค. 2564 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

 
 
 

ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 
มี.ค.2565 และ  

ก.ย. 2565 

 
- 
 
- 
 

400 
- 
 
- 
- 
 
 
 

 
นายเกรียง  
ลาดี และ
คณะ นายนพดล  ภูพานทองและคณะ 

 

8.  การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.2 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.3 จ านวนชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการท่ีมีตัวแทนผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินงาน   โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ส ารวจ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบส ารวจ 

8.4 จ าน วนกิ จกรรมตาม โครงการ ท่ีบรรลุตาม
เป้าหมาย 
 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์/ส ารวจ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์/แบบส ารวจ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

8.5 ร้อยละของนักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิง
เสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกตุ 

8 .6 ร้ อ ย ล ะข อ งนั ก เรี ยน ท่ี ผ่ าน ก ารป ระ เมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประเมิน/สัมภาษณ์/สังเกตุ แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/
แบบสังเกตุ 

8.7 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอในระดับมากขึ้นไป 

สอบถามความคิดเห็น/
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.5 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับ 
          ยาเสพติดและอบายมุขและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 9.6 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
      และอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 

   ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเกรียง   ลาดี)                                (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป                                     
  
   อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายอุทัย    สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่  1   สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อที่ 2  
ลักษณะโครงการ          ใหม่       ต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้นอยู่ท่ีการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา   ท่ีเป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้านอย่างบูรณา
การ  คือ ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนส่ิงแวดล้อม  ด้านสมาธิ จะ
พัฒนาให้มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ท่ีเข้าใจและเท่าทัน
โลก และชีวิต  ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ท่ีได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุขและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมท าให้มีชีวิตท่ีสันติสุขได้ อันเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้เกิดสันติภาพในสังคม การศึกษาแนว
วิถีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและ
พื้นฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ในปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา  
  จากท่ีผ่านมา  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า และได้รับรางวัล
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ารุ่นท่ี 7   เนื่องจากโรงเรียนได้น าหลักธรรมส าคัญ ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาโรงเรียน เริ่มจากให้นักเรียนน าหลักธรรม  มาบูรณาการในชีวิตประจ าวัน  เพื่อพัฒนาการ
กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม   แสวงหาปัญญาและวัฒนธรรมเมตตา 
  ดังนั้นในปีงบประมาณ  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จึงได้จัดท าโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธช้ัน
น าขึ้น เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธในวิถีชีวิต  อันจะน านักเรียนสู่การพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนดี   คนเก่ง และมีความสุข พร้อมท้ังเสริมสร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
2.  วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อเสริมสร้างบูรณาการหลักไตรสิกขาสู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติจริงท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพิ่มสูงขึ้น 
 2.4 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด  บ้าน  โรงเรียน  และชุมชน เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมแก่เยาวชน
ได้สูงขึ้น 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
 2) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
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 3) ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ในพื้นท่ีบริการทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
 4) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
   3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีทางศีลธรรม  ระดับดีขึ้นไป 
       ร้อยละ 100 
 2) คณะผู้บริหารและคณะครูน าหลักไตรสิกขาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนา             
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  ระดับดีขึ้นไป    ร้อย
ละ 100 
 3) นักเรียนน าหลักไตรสิกขามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการเรียนรู้และน าไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่าง
     เหมาะสม  ระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ 97 
4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน     400  บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน       -     บาท 
5.  ระยะเวลา1 ตุลาคม2564– 30 เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2565)  
6.  คณะผู้รับผิดชอบ    นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์ และคณะ 
7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 

 

ขั้นเตรียมการ   
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
20 ต.ค. 2564 
22-25 ต.ค. 64 

 

 
- 
 
- 

นางสาว
กฤษณา  ชู
รัตน์ และ
คณะ นางสาวชนก เต็มใจ 
 นางสาวชนก เต็มใจและคณะ 2 ขั้นด าเนินการ   

1. กิจกรรมสมาธิตอนบ่าย 
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์ 
3. กิจกรรมน้องไหว้พี่-พี่รับไหวน้้อง 
4. กิจกรรมธนาคารความดี 
5. กิจกรรมงานกฐินสามัคคี(วัดป่าหนองไคร้) 
6. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ 
7. กิจกรรมประกวดสวดมนต์ท านองสรภัณญะ 
8. กิจกรรมครอบครัวธรรมะ 

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

ต.ค.2564 
พ.ค.2565  

 
พ.ค. 2564 – มิ.ย.2565 
พ.ค. 2564– มิ.ย.2565 

 
250 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
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7.   การด าเนินการ(ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป  

 
ตลอดภาคเรียน/ปีงบประมาณ 

มี.ค.2565 และ  
ก.ย. 2565 

 
- 
- 
 
 

 
นางสาว
กฤษณา  ชู
รัตน์ และ
คณะ 

 

8.  การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 
8.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ

แจงนับ 
8.2 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.3 จ านวนชุมชนในพื้นท่ีบริการท่ีมีตัวแทนผู้น าชุมชน 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา  มีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.4 จ านวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.5 ร้อยละของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีทางศีลธรรม  ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน / สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต 

8.6 ร้อยละของคณะผู้บริหารและคณะครูน าหลัก
ไตรสิกขาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และน าหลักธรรมไปปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน / สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต 

8.7 ร้อยละของนักเรียนน าหลักไตรสิกขามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกระบวนการเรียนรู้และน าไปปรับใช้ในชีวิตได้
อย่างเหมาะสม  ระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน / สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต 

8.4 จ านวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะหเ์อกสาร/แบบ
แจงนับ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     9.1สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.5 คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร และนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีรอบด้านตามหลักไตรสิกขา 
 

 
ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์)                           (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป                               
  
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายอุทัย       สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่ 1  
ลักษณะโครงการ           ใหม่      ต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนนับได้ว่ามีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการท่ีบุคคล
หนึ่งๆมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีนั้นจะสามารถส่งผลให้บุคคลนั้นๆประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุข
และประสบความส าเร็จ   ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายด้านด้วยกันท้ังในด้านการอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี   และสวยงาม      
การให้ความรู้ท่ีถูกต้องในเรื่องสุขภาพ     การรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์   การออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ  เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ  2564 ท่ีผ่านมานั้น  กิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้นในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ประกอบด้วย  กิจกรรมเด็กไทยท าได้   อาหารปลอดภัย ห้องส้วมถูกสุขลักษณะ เด็กไทยฟันดี ซึ่งเป็นงานในส่วนท่ี
กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้รับผิดชอบด าเนินการ พบว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ทุก
กิจกรรม   

ในปีงบประมาณ  2565   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ยังมีนโยบายให้การบริการทางด้านสาธารณสุข แก่
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง  
ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ   อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มท่ี  ตามสติปัญญาและ
ความสามารถของตน  พร้อมท่ีจะได้เติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคตต่อไปในภายหน้า   ดังนั้นงานอนามัย
โรงเรียน  จึงจัด  “โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร”  ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
เพื่อพัฒนาการจัดบริการทางด้านสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับนักเรียน    บุคลากรในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
2.  วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขปัญหา  เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียน
 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2.2 เพื่อพัฒนาการให้บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและจ่ายยาสามัญประจ าบ้านตามอาการแก่  นักเรียนและ
  บุคลากรในโรงเรียนทุกคน  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2.3 เพื่อส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขาภิบาลสะอาดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและน่าอยู่ น่าใช้ให้เกิด
      ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
 2) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 3) ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีบริการทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
 4) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
   3.2 ด้านคุณภาพ 
 1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 
 2) นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 97 
 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ต่อการด าเนินการ 
        โครงการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว     จ านวน   400   บาท 
    งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   ...-.....   บาท 
5.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2564 – 30 เมษายน2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2565)  
6.  คณะผู้รับผิดชอบ    นายนพดล  ภูพานทอง  และคณะ 
7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) ผู้ปฏิบัติ 
1 
 
 
 
2 
 

 
 
3 

ขั้นเตรียมการ   
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นด าเนินการ   
1. กิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ 
2. กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการ 
ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาค
เรียน/ ปีต่อไป  

 
20 ต.ค. 2564 

22-25 ต.ค. 2564 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
ตลอดภาคเรียน/
ปีงบประมาณ 
มี.ค.2565 และ  

ก.ย. 2565 

 
- 
 
- 
 
- 

400 
 
 
 
- 
- 

 

 
นายนพดล  ภู
พานทอง และ
คณะ 
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8.  การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 
8.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ

แจงนับ 
8.2 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.3 จ านวนชุมชนในพื้นท่ีบริการท่ีมีตัวแทนผู้น าชุมชน 
ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข  มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.4 จ านวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.5 ร้อยละของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน / สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต 

8.6 ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  ระดับดีขึ้นไป ประเมิน / สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต 

8.7 ระดับความพึงพอใจของ  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ต่อการด าเนินการ โครงการ   

ประเมิน / สัมภาษณ์/
สังเกต 

แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.5 คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร และนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
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 ลงช่ือ                             ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายนพดล  ภูพานทอง)                                (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายอุทัย       สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ   โครงการสภาเพื่อนพ้องชวนพี่น้องเข้าวัด 
ชื่อกลุ่มงาน    กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ. ข้อที่ 1  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส. ข้อที่ 2  
ลักษณะโครงการ           ใหม่      ต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมปัจจุบัน พบว่าเยาวชนขาดคุณธรรม- จริยธรรม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากตะวันตก  
และสภาพแวดล้อมท่ัวไป สังเกตได้จากเหตุการณ์รุนแรงท่ีมักเกิดขึ้นทุกท่ี ปัญหาต่างๆ มากมายและเกิดขึ้นทุก
วัน  ซึ่งต่างจากสังคมในอดีตเป็นสังคมท่ีมีความซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ    
ท่ีส าคัญ คือ การน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี มีศีลธรรม  มี
พฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนส่ิงแวดล้อม  มีสมาธิพัฒนาให้มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง และมี
สุขภาพดี มีความสุขสงบ มีปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ท่ีเข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต ส่งผลให้ผู้ท่ีได้รับพัฒนา
สู่การมีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุขและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมท าให้มีชีวิตท่ีสันติสุขได้  
 จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ได้น าเดินการร่วมกับชุมชนในกิจการถวาย
สังฆทานของต าบลหนองเป็ด หนองหิน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิมยม 12 ประการ พร้อมด้วยการพัฒนาคุณภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และแนวทางวิถีพุทธ  
  ดังนั้นในปีงบประมาณ  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จึงได้จัดท าโครงการสภาเพื่อนพ้องชวน
พี่-น้องเข้าวัด เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจ ในเทศกาลเข้าพรรษา และอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไทยท่ีดีงามให้คงไว้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิมยม 12 ประการ พร้อมด้วยการพัฒนาคุณภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และแนวทางวิถีพุทธ อันจะน านักเรียนสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข พร้อมท้ังเสริมสร้างให้ “บวร” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.2  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

2.2 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย ให้คงไว้ 
  2.4 เพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิรู้ภูมิธรรม มี
เหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
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   2.5 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด  บ้าน  โรงเรียน  และชุมชน เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมแก่
เยาวชน    

3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
     1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
     2) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
     3) ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ในพื้นท่ีบริการทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
     4) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
   3.2 ด้านคุณภาพ 
     1) คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีทางศีลธรรม  ระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 100 
         2) นักเรียนเกิดการเรียนรู้และน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้ 
อย่างเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ระดับดีขึ้น 
ไปร้อยละ 100 

   3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นแบบอย่างทางศีลธรรม แก่เยาวชนได้
อย่างเหมาะสม  ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 

4.  งบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   500 บาท 
   งบเรียนฟรี 15 ปี ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน ........-...... บาท 
 
5.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30เมษายน  2565 (ภาคเรียนท่ี 2/2565)  
6.  คณะผู้รับผิดชอบ   นางสาวกองกานต์  แก้วแกมค า และคณะ 
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7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 

 

ขั้นเตรียมการ   
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1 ก.ค. 2565 

3 - 6 ก.ค. 2565 

 
- 
 
- 

 
นางสาว 
กองกานต์ 
แก้วแกมค า   
และคณะ 

2 
 

ขั้นด าเนินการ   
1 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบ าเพ็ญ 
   ประโยชน์  ณ วัดป่าโนนค้อ(ร่วมงานสังฆทาน
สัญจร)       
2 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบ าเพ็ญประโยชน์    
  ณ วัดป่าหนองไคร้  (ร่วมงานสังฆทานสัญจร)                                                                                                                                                                                                                                      
3 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบ าเพ็ญประโยชน์  
   ณ วัดบ้านหนองบาก     
4 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบ าเพ็ญประโยชน์ 
   ณ  วัดป่าราษฎรบ ารุง  (วัดป่าบ้านหนองเป็ด)     
   (ร่วมงานสังฆทานสัญจร)  
5 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบ าเพ็ญประโยชน์  
   ณ วัดป่าศิลาอาสน์  (วัดป่าบ้านหนองหิน)  
   (ร่วมงานสังฆทานสัญจร)  
6  ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบ าเพ็ญประโยชน์ 
    ณ วัดป่าบ้านหนองแสง และวัดบ้านหนอง
หงอก  
7 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบ าเพ็ญประโยชน์  
   ณ วัดบ้านหนองบ่อ และวัดบ้านโต่งโต้น   
8 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบ าเพ็ญประโยชน์  
   ณ วัดบ้านหนองเป็ด (ร่วมงานสังฆทานสัญจร) 
9 ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และบ าเพ็ญประโยชน์ 
   ณ วัดป่าหนองบก (ร่วมงานสังฆทานสัญจร) 

 
 ก.ค. 2565 

 
ก.ค. 2565 

 
ส.ค. 2565 

 
 ส.ค. 2565 

 
 

 ส.ค. 2565 
 
 

ส.ค. 2565 
 

ก.ย. 2565 
 

 ก.ย. 2565 
 

ก.ย. 2565 
 

 
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.และสภา
นักเรียน 



           แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 333 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ
ตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปี
ต่อไป  

 
20 – 30 ส.ค. 2565 
18 – 25 ก.ย. 2565 

 
- 
 
 

 
นางสาวกอง
กานตื  แก้ว
แกมค า และ
คณะ 

 

8.  การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 
8.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ

แจงนับ 
8.2 จ านวนคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.3 จ านวนชุมชนในพื้นท่ีบริการท่ีมีตัวแทนผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา  มีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการ 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.4 จ านวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
แจงนับ 

8.5 ร้อยละของคณะผู้บริหาร  คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีทาง
ศีลธรรมระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต 

8.6 ร้อยละของนักเรียนเกิดการเรียนรู้และน า
หลักธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี  ระดับดีขึ้นไป 

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต 

8.7 ร้อยละของส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด 
บ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นแบบอย่างทาง
ศีลธรรม            แก่เยาวชนได้อย่างเหมาะสม 
ระดับดีขึ้นไป   

ประเมิน / สัมภาษณ์/สังเกต แบบประเมิน / แบบ
สัมภาษณ์/ แบบสังเกต 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.5 นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีจิตส านึกท่ีดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     9.6 นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
     9.7  นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย ให้คงไว ้
     9.8 นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจ 
          พอเพียง มีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
     9.9 นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด  บ้าน  โรงเรียน  และชุมชน 
          เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมแก่เยาวชน    
 
 
 

ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวกองกานต์  แก้วแกมค า )                          (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป                                   
  
    อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายอุทัย       สุภาพัฒน์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่  1 สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.  ข้อที่ 2  
ลักษณะโครงการ             ใหม่      ต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นทั่วไปส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้น
ส่ิงแวดล้อมจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องหันมาพิจารณาให้ความสนใจ ตระหนักถึงภัยท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อมงาน
อาคารสถานท่ี โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มองเห็นความส าคัญในการจัดการส่ิงแวดล้อมพร้อมท้ังการปรับภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียน และห้องเรียน เพื่อการพฒันาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม ในทุก ๆ ด้าน ส่ิงแวดล้อมก็
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ให้เด็กเกิดความพร้อม และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดี เพื่อ
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์น่าอยู่ น่ามอง น่าเรียน จึงจัดท าโครงการสวนสวยโรงเรียนงาม(พัฒนา
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน) ขึ้น 
 จากปีงบประมาณ  2564  ท่ีผ่านมา  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จัดท าขึ้นโดยการร่วมมือร่วมใจกัน
ของนักเรียนช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน  สร้างจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ปลูกจิตส านึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน สังคม  ตลอดจนรู้และเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม
และแนวทางในการแก้ไขอย่างถูกวิธีโดยการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างสนุกสนาน ควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ในการรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสวยงาม น่าอยู่ น่ามอง น่าเรียน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่างๆ ต่อไป 
 ดังนั้นในปีงบประมาณ  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน 
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน พร้อมท้ังปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาในการรักษาช่วยกันส่ิงแวดล้อม 
ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม และร่วมกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ยังส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
2.  วัตถุประสงค ์

      2.1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่  
            น่าเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
      2.2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาในการรักษาช่วยกันส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม และ 
            ร่วมกันดูแล แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพิ่มสูงขึ้น 
 



           แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หน้า 336 

 

3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
    1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
    2) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
   3.2 ด้านคุณภาพ 
        1) นักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีจิตอาสาในการรักษาช่วยกันส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึง 
            ปัญหาส่ิงแวดล้อม และร่วมกันดูแล แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 100 
    2) นักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพิ่มสูงขึ้น ระดับดี 
ขึ้นไปร้อยละ 100 
4.  งบประมาณ    เงินเรียนฟรี 15 ปี    จ านวน     63,200 บาท 
5.  ระยะเวลา    1 ตุลาคม  2564 – 30 เมษายน  2565  (ภาคเรียนท่ี 2/2565)  
6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายสุริยันต์    แก้วพวง  และคณะ 
7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 

 

ขั้นเตรียมการ   
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอน
การด าเนินงานต่อคณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
20 ต.ค. 2564 
22-25 ต.ค. 64 

 

 
- 
 
- 
 

 
นายสุริยันต์  
แก้วพวง  
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ   
1. กิจกรรมเขตพื้นท่ีท่ีรัก 
2. กิจกรรมประกวดเขตพื้นท่ี 
3. กิจกรรมจิตอาสารักษ์โรงเรียน 
4. กิจกรรมวันรักษ์ความสะอาด 
5. กิจกรรมปลูกป่าวันส าคัญ 
 

 
 พ.ย. 2563 – มี.ค. 2564 

พ.ค. – ส.ค. 2565 
มิ.ย. 2565 

4 ธ.ค. 2565 
5 ธ.ค. 2564, 28 ก.ค.2565 , 

12 ส.ค. 2565 

 
20,000 

- 
20,000 
23,200 

- 

3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ 
ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
มี.ค.2565 และ ส.ค.2565 

ก.ย. 2565 

 
- 
- 
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8.  การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
8.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 
8.2 จ านวนนักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยา
สรรค์มีจิตอาสาในการรักษาช่วยกันสิ่งแวดล้อม 
ตระหนักถึง       ปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกัน
ดูแล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

8.3 จ านวนนักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยา
สรรค์มีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี
เพิ่มสูงข้ึน 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

8.4 จ านวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/แจงนับ แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบแจงนับ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.5 มีจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่  
            น่าเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
      9.6 ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาในการรักษาช่วยกันส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม และ 
            ร่วมกันดูแล แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 9.7 ส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิรู้ภูมิธรรม มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายสุริยันต์    แก้วพวง)                                 (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายอุทัย    สุภาพัฒน์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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ชื่อโครงการ โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  
ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1  สนองกับกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ข้อที่  1  สนองกับกลยุทธ์ สพม.ศกยส.ข้อที่ 1  
ลักษณะโครงการ           ใหม่      ต่อเนื่อง 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์ในประเทศไทย การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) ท้ังนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนศิลา
ทองพิทยาสรรค์ จ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียน
และผู้มาติดต่อ ตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัยและ
กระทรวงมหาดไทย ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก“Coronavirus disease 
2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ท่ีระบาดเมื่อปี 2545 ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอด
อักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งก าเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหู่เป่ย ประเทศจีน จากท่ีมีผู้ป่วยมีอาการ
คล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจ านวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรม
และได้ว่าเป็นเช้ือไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท่ี 7 ท่ีถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และ
เมอร์ส (MERS)    ดังนั้น โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์จึงได้จัดท าโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 
(COVID-19) เพื่อควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต้ังรับการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อท าการตรวจคัดกรองโรคและเฝ้าระวังควบคุม การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID19) 

2.2 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา (COVID-19) 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
    1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
    2) กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
        1) นักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ให้กับนักเรียน  ระดับดี
ขึ้นไป  ร้อยละ 100 
    2) นักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการ
ป้องกันควบคุมการระบาดได้มีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพิ่มสูงขึ้น ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 100 
4.  งบประมาณ    เงินเรียนฟรี 15 ปี    จ านวน     20,000  บาท 
5.  ระยะเวลา    1 ตุลาคม  2564 – 30 เมษายน  2565  (ภาคเรียนท่ี 2/2565)  
6.  คณะผู้รับผิดชอบ     นายนพดล ภูพานทอง  และคณะ 
7.   การด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติ 

1 
 

 

ขั้นเตรียมการ   
1.ประชุมคณะท างานวางแผนปฏิบัติงาน 
2.ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอน
การด าเนินงานต่อคณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
29 ต.ค. 2564 

28-29 ต.ค. 2564 
 

 
- 
 
- 
 

 
นายนพดล   
ภูพานทอง  
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ   
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการด าเนินงานควบคุมเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) 
2. กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคและเฝ้า
ระวังควบคุม การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด-19 (COVID19) 
3. กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนว
ปฏิบัติการป้องกันควบคุมการระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID19) 

 
 พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565 

 
 

พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565 
 
 

พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565 
 

 
20,000 

- 
- 
- 

3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน 
1.นิเทศติดตาม ประเมิน 
2. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ  เพื่อพัฒนา/ 
ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 
มี.ค.2565 และ ส.ค.2565 

ก.ย. 2565 

 
- 
- 
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8.  การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

8.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.2 จ านวนนักเรียนของโรงเรียนศิลาทอง
พิทยาสรรค์มีการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง
โรคโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID19)  

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.3 จ านวนนักเรียนของโรงเรียนศิลาทอง
พิทยาสรรค์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันควบคุมการ
ระบาด และมีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพิ่มสูงขึ้น 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

8.4 จ านวนกิจกรรมตามโครงการบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

วิเคราะห์เอกสาร/
สัมภาษณ์ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้ 
     9.1 สถานศึกษามีการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 (COVID19) ให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ 
 9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

9.3 ลดความต่ืนตระหนักของประชาชนและสร้างความพร้อมในการเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค      
9.4 นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการ
ป้องกันควบคุมการระบาดได้  

 
ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายนพดล ภูพานทอง)                                 (นายสุริยันต์    แก้วพวง) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 อนุมัติ           ไม่อนุมัติ     
   ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                   ลงช่ือ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายอุทัย    สุภาพัฒน์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคนผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

คร้ังที่  ๓ / 256๔ 
วัน พฤหัสบดี ที่  ๒๘  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔ 
ณ  ห้องประชุมเล็ก  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

*************************************************************** 
ประธานในที่ประชุม นายบุญเมือง  บุญทศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายบุญเมือง  บุญทศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2 นายคามิน  บุตรแก่นทราย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้แทนศิษย์เก่า  
3 ร.ต.ท.สัมฤทธิ์  บุญทศ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4 นายสันติ  เช้ือบัณฑิต คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้แทนผู้ปกครอง

นักเรียน 
 

5 นายค าพูล  ท่ังทอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

6 นายเสถียร  เตาแก้ว คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้แทนองค์กรชุมชน  
7 นายสุริยันต์  แก้วพวง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้แทนครู  
8 พระมหาธานี  ญาณวิสุทโธ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้แทนพระภิษุสงฆ์  
๙ นายอุทัย  สุภาพัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย   ครู 
 2. นางสาวสิริกาญจน์ ดวงสวัสด์ิ   พนักงานราชการ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 
 1.2  หลักเกณฑ์ในการเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ     
ถขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕ 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม   คร้ังที่  ๒/256๔ 
 - ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/256๔  วันท่ี ๑๕  เดือน กรกฎาคม  
พ.ศ. 256๔ 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุม   คร้ังที่  ๒/256๔ 
 - ไม่มี  - 



ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองที่เสนอเพือ่ทราบและพิจารณา 
 4.1 การจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕  เพื่อเสนอของบประมาณไปท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ท่ีประชุม มีมติสรุปกรอบแผนการด าเนินการโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันเกิด
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์
ในประเทศไทย ตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัยและ 
กระทรวงมหาดไทย ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด 
การแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง รายละเอียดดังแนบ และโครงการพัฒนาด้านการจัดการส่ิงแวดล้มภายใน
โรงเรียน พร้อมมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการพัฒนาด้านการจัดการส่ิง
แวดล้มภายในโรงเรียน ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ๔.๒ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ และ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ โดยปรับให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และโครงการ
พัฒนาด้านการจัดการส่ิงแวดล้มภายในโรงเรียน 
  ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 -  ไม่มี - 
 
เลิกประชุม เวลา   1๑.30  น. 
 
    ลงช่ือ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
          (นางสาวสิริกาญจน์  ดวงสวัสด์ิ) 
 
 
    ลงช่ือ       ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                (นายอุทัย สุภาพัฒน์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
 
 
    ลงช่ือ       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายบุญเมือง บุญทศ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ 
ท่ี  ๑๐๘ / 256๔ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
----------------------------------- 

กฎกระทรวง ว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำ พ.ศ. 2553   
ในรำชกิจจำนุเษกษำ ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2553 ก ำหนดไว้ในข้อ 14 ( 2 ) ว่ำ ให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  โดยได้ก ำหนด
เป้ำหมำย หลักกำร เนื้อหำ กระบวนกำรจัดท ำ และบทบำทหน้ำท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ท่ีสถำนศึกษำต้องค ำนึง
และน ำไปปฏิบัติ ภำยใต้กำรส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนำจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและหน่วยงำน
ต้นสังกัด   

เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้ด ำเนินไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รำยกำรเงิน
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ท่ี ศธ 04006/2279   ลงวันท่ี  16 ธันวำคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ งบเงินอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำยรำยหัวจัดสรรให้สถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำผู้เรียน  

  โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ จึงได้มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ  โดยระดมควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจำกคณะครู  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 256๕  ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กลยุทธ์ จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28  ปรัชญำ  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ    ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  256๕  เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  256๕  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา     ประกอบด้วย 

1. นำยอุทัย สุภำพัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์  กรรมกำร 
๓. นำงสำวมยุรี มีแก้ว  ผู้ช่วยอ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
3. นำงเกียรติสุดำ สุดชำฎำ  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  กรรมกำร 
4. นำยสุริยันต์ แก้วพวง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป  กรรมกำร 
5. นำงสำวภคพร ผงทอง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
6. นำงสำวกนกวรรณ แสนสำย หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวจิรกำญจน์ ล ำเหลือ เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ ใหก้ำรส่งเสริม  สนับสนุน  แนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำ  ดูแล  และอ ำนวยควำมสะดวกให้
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  256๕  ของสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ตลอดจนช่วย
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้น  พร้อมท้ังช้ีแจง  สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  
 



 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1 ผู้อ ำนวยกำรถำนศึกษำ 
  นำยอุทัย  สุภำพัฒน ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 2.3 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 1) นำงเกียรติสุดำ สุดชำฎำ    ครู     ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงสำวมยุรี  มีแก้ว  ครู    กรรมกำร 
 3) นำงสำวกฤษณำ ชูรัตน์  ครู    กรรมกำร  
 4) นำงเอ็มอร  ฝำกเซียงซำ ครู    กรรมกำร  
 5) นำยสุริยันต์    แก้วพวง  ครู    กรรมกำร 
 ๖) นำงสำวนิยม  ภำเรือง  ครู    กรรมกำร 
 6) นำยนพดล  ภูพำนทอง ครู    กรรมกำร 
 7) นำยอนุวัฒน์    ชัยพงษ์  ครู    กรรมกำร 
 8) นำงสำวจิริกำญจน์ ล ำเหลือ  ครู    กรรมกำร 
 8) นำยเดชำกุล  ใจหำญ  ครู    กรรมกำร 
 9) นำงกำญจนำ  โทขันธ์  ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.4 กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 1) นำงสำวกนกวรรณ   แสนสำย   ครู     ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงสำวนิยม   ภำเรือง            ครู          รองประธำนกรรมกำร 
 ๓) นำงสำวมยุรี  มีแก้ว  ครู    กรรมกำร 
 ๔) นำงเกียรติสุดำ สุดชำฎำ  ครู     กรรมกำร 
 ๕) นำงสำวกฤษณำ ชูรัตน์  ครู     กรรมกำร 
 ๖) นำงสำวภคพร ผงทอง  ครู     กรรมกำร 
 ๗) นำงสำวจิริกำญจน์ ล ำเหลือ  ครู     กรรมกำร 
 ๘) นำงสำวสุวิมล   พันสำย  ครูผู้ช่วย      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.5 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 1) นำงสำวภคพร ผงทอง  ครู     ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยเดชำกุล  ใจหำญ    ครูผู้ช่วย        รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำงสำววำลิตำ  วำมะลุน  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.6 กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป  
 1) นำยสุริยันต์  แก้วพวง    ครู          ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงสำวกองกำนต์ แก้วแกมค ำ ครู                  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำงสำวมยุรี  มีแก้ว  ครู       กรรมกำร 
 ๔) นำงเกียรติสุดำ สุดชำฎำ  ครู       กรรมกำร 
 ๕) นำงสำวกฤษณำ ชูรัตน์  ครู       กรรมกำร 
 ๖) นำยนพดล  ภูพำนทอง ครู       กรรมกำร 
 ๗) นำยเกรียง  ลำดี  ครู       กรรมกำร 
 ๘) นำยเดชำกุล  ใจหำญ  ครูผู้ช่วย             กรรมกำร 
 ๙) นำงสำวสุวิมล  พันสำย  ครูผู้ช่วย             กรรมกำร 
 ๑๐) นำยปรีชำ  ภำคแก้ว  ครูอัตรำจ้ำง      กรรมกำร 



 ๑๑) นำงสำวสิริกำญจน์ ดวงสวัสด์ิ พนักงำนรำชกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.7 งำนแผนงำน     

นำงสำวกนกวรรณ  แสนสำย  หัวหน้ำงำนแผนงำน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ 
 1. ศึกษำทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้ำประสงค์ ของโรงเรียนจำก
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 ตำมกลยุทธ์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ 
 2. สรุปประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 256๔  น ำข้อมูลผล
กำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรท่ีได้มำปรับปรุงพัฒนำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี  ปีงบประมำณ 256๕ ของกลุ่มงำน 
 3. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร ของฝ่ำย/กลุ่มสำระฯ/งำน ท่ีรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 สอดคล้องนโยบำยโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ  
256๓  และปีกำรศึกษำ 256๔ 
 4. พิจำรณำเงินงบประมำณรำยหัว (เงินอุดหนุน) ท่ีได้รับและเงินอื่นๆ ในงำน/โครงกำรต่ำงๆ
แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำน/กลุ่มบริหำรงำน  อย่ำงเหมำะสม 

  5. พิจำรณำเงินงบประมำณเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ท่ีได้รับในงำน/โครงกำร
 ต่ำง  ๆ แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำน/กลุ่มบริหำรงำน  อย่ำงเหมำะสม 
  6. ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ท่ีได้เสนอและได้รับพิจำรณำไว้ในแผนปฏิบัติกำร
 ประจ ำปีงบประมำณ 256๕  โดยใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้กำรจัดสรรอย่ำงมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลต่อกำร
 ด ำเนินงำนของโรงเรียน เป็นคณะกรรมกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน  รำยงำนผลกำร
 ด ำเนินงำนตำมแผนงำนของงำน/โครงกำร   ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 256๕ ของ
 โรงเรียนตำมงำนท่ีรับผิดชอบ   
 3. คณะกรรมการจัดพิมพ์รูปเล่ม 
 1. นำงสำวกนกวรรณ  แสนสำย ครู ครู  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวนิยม    ภำเรือง  ครู  กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุวิมล    พันสำย  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 4. นำงสำวจิรกำญจน์  ล ำเหลือ  ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่   จัดพิมพ์  และจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  256๔  ของสถำนศึกษำ  
พร้อมเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

 

              ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเอำใจใส่  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียน  โรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 
 
 ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี   ๑   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๔ 
 
 ส่ัง        ณ        วันท่ี   ๑  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 256๔ 
      
 (นำยอุทัย  สุภำพัฒน์) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ 
 


