
 
 
 



  ก 

 

ค าน า 
  
 
 การบริหารงานจดัการศึกษาอยา่งมีทิศทางตอบสนองความตอ้งการของผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  
รวมถึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตัิบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2544  
และนโยบายของรัฐบาล  จาํเป็นอยา่งยิง่ที่สถานศึกษาตอ้งมีการวางแผนในการดาํเนินงานอยา่งกวา้งขวาง
ครอบคลุมงานตามภารกิจทุกดา้นประกอบกบัทางโรงเรียนไดร่้วมกนัวางแผนงานจากทุกๆฝ่ายเพื่อจดัทาํ
แผนปฏิบติัการประจาํปีขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานตามภารกิจของสถานศึกษาตลอด
ปีงบประมาณ 2561 
 ขอขอบคุณคณะครูในโรงเรียนผูป้กครองนกัเรียนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดใ้หค้วาม
ร่วมมือในการใหข้อ้มูลและร่วมจดัทาํแผนปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
  
 
 
      
       (นางลาํใย  หานิพฒัน์) 
                                                             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ข 

 

 
สารบัญ                  

 หน้า 
คาํนาํ    ก 
สารบญั 
บนัทึกเห็นชอบและอนุมตัิแผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ 2559 

   ข 
   ฉ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
สภาพปัจจุบนั 

    1 
1 

ประวตัิโรงเรียน 
ขอ้มูลดา้นการบริหาร 

1 
3 

ขอ้มูลนกัเรียน 4 
ขอ้มูลครูและบุคลากร 4 
สภาพชุมชนโดยรวม 5 
โอกาสและขอ้จาํกดัของโรงเรียน      7         
โครงสร้างหลกัสูตร  8 
ขอ้มูลดา้นอาคารสถานที ่  9 
ขอ้มูลดา้นงบประมาณ 10 
ขอ้มูลทรัพยากรที่จาํเป็น    10 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    11 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม    13 
ขอ้เสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม   18 
ผลการดาํเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา   19 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   25     
นโยบาย สพฐ. 25 
นโยบาย สพป.น่าน เขต 2   27 
นโยบายโรงเรียน   30 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559            36 
แผนบริหารงบประมาณระดบัปฐมวยั   36 
รายการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฐมวยั                         36 
แผนบริหารงบประมาณระดบัประถมศกึษา                                                                                              37 
รายการโครงการ/กิจกรรมตามแผนประถมศึกษา 
 

38 



  ค 

 

 
แผนงานบริหารวิชาการ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 41 

โครงการสนบัสนุนส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน 44 

โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 47 

โครงการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรอาชีพ 49 

โครงการประกนัคุณภาพภายในสถาน 52 

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 56 

โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ 59 
โครงการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียน (บูรณาการ ) 62 

โครงการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนว BBL   ป.1-3 65 

โครงการวนัสาํคญั 68 

โครงการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 71 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 73 

โครงการเร่งรัดการอ่านออก -เขียนได ้ 76 

โครงการโรงเรียนดีประจาํตาํบล 78 

โครงการโรงเรียนสุจริต 80 

แผนงานบริหารงบประมาณ  
โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 83 

โครงการจดัซ้ือจดัจา้ง 85 

โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 88 

โครงการซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง 90 

โครงการระดมทรัพยากรจากชุมชน 92 

แผนงานบริหารบุคคล 
โครงการนิเทศภายใน 

 
95 

โครงการพฒันาบุคลากร 98 
โครงการจา้งครูสอนภาษาองักฤษ 101 
แผนงานบริหารทั่วไป 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 
103 



  ง 

 

โครงการปลูกจิตสาํนึกผนึกคุณธรรม 106 
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 109 
โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียน 111 
โครงการจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน 113 
โครงการอนามยัดีมีสุข 115 
โครงการอาหารกลางวนั 118 
โครงการตามรอยพอ่สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง 121 
โครงการสร้างโรงเก็บรถ (10% ) 124 
โครงการโรงเรียนสุจริต (บริษทัสร้างการดี) 126 
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งปีคุณภาพ 129 
โครงการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบา้น 131 
โครงการค่ายเพิม่เวลารู้วชิาการสาระศิลปะ 133 
แผนงานปฐมวยั 

โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

 
136 

โครงการส่งเสริมวจิยัชั้นเรียน 138 

โครงการจดัหาส่ือการเรียนรู้ 141 

โครงการกิจกรรมบา้นวทิยาศาสตร์นอ้ย 144 

โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 146 

โครงการจดัการเรียนรู้แบบBBL(จดัซ้ือหนงัสือ) 149 

โครงการบณัฑิตนอ้ย 152 
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์อาคารเรียน 155 
โครงการพฒันาวชิาชีพครูปฐมวยั 157 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 159 
ส่วนที่ 4  การก ากับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
การติดตามและประเมินผล 161 
การรายงานผล 161 
กระบวนการนาํแผนสู่การปฏิบติั 162 
การขบัเคล่ือน PDCA 164 
ภาคผนวก 167 
การวเิคราะห์สถานภาพองคก์ร (    SWOT ) 168 

คาํสัง่คณะทาํงานจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 170 



  จ 

 

คาํสัง่คณะกรรมการดาํเนินการกาํกบัติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการประจาํปี 171 

คาํสัง่คณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการโครงการ 172 

มติเห็นชอบในการมอบอาํนาจในการเปล่ียนแปลงแผนปฏิบตัิการประจาํปี   173 

บนัทึกเห็นชอบและอนุมตัิแผนปฏิบตัิการประจาํปีงประมาณ 2560 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ส่วนที่   1 

ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา และสภาพการจดัการศึกษา 

สภาพปัจจุบัน 

ปัจจุบนัโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตั้งอยูเ่ลขที่ 156 
หมู่ 8 บา้นป่าตองดอนทรายทอง ตาํบลศิลาเพชร อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน รหัสไปรษณีย ์55120 โทรศพัท ์054 – 688328 
โทรสาร 054-688328 E- mail :  silaphetschool@gmail.com พื้นที่ตั้งของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาํบลศิลาเพชร  อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน  ระยะทางจากโรงเรียนไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ระยะทาง 12 กิโลเมตร  

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรมีเน้ือที่ 13 ไร่  3 งาน 34 ตารางวา  มีอาคารเรียน อาคารประกอบทั้งหมด 12 หลงั มีครู
และบุคลากร  14  คน นักการภารโรง 1 คน  นักเรียน 166  คน เป็นชายจาํนวน 83 เป็นหญิงจาํนวน 90 คน จาํนวน
หอ้งเรียน 8 หอ้งเรียน เปิดทาํการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการของโรงเรียน 7 หมู่บา้นคือ 

1. บา้นนาคาํ  หมู่  1  ตาํบลศิลาเพชร อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   2.  บา้นทุ่งศรีบุญยนื  หมู่  2  ตาํบลศิลาเพชร อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   3.  บา้นป่าตอง  หมู่  3  ตาํบลศิลาเพชร อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   4.  บา้นดอนไชย  หมู่  6  ตาํบลศิลาเพชร อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   5.  บา้นทุ่งรัตนาหมู่  7  ตาํบลศิลาเพชร อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   6.  บา้นป่าตองดอนทรายทอง  หมู่  8  ตาํบลศิลาเพชร อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน 
   7.  บา้นป่าตองพฒันา  หมู่  9  ตาํบลศิลาเพชร อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน 
 

ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เดิมช่ือ โรงเรียนบา้นป่าตอง เดิมสงักดักรมการปกครองอาํเภอปัว ต่อมาโอนไปสังกดั

สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอปัว  สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัน่าน ต่อมาสงักดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

น่าน เขต 2 และสงักดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตามลาํดบั ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 

2449 โดยเปิดเรียนคร้ังแรกอาศยัวดัป่าตองเป็นที่เรียน ต่อจากนั้นประชาชนร่วมใจกนัสร้างอาคารเรียนชัว่คราวขึ้นมา 1 

หลงั ในปี พ.ศ.2507 ไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนจาํนวน    1 หลงั 4 ห้องเรียน และตั้งช่ือว่า อาคารพญาภูคา 

ต่อมาไดร้ื้ออาคารหลงัน้ีมาสร้างใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2539     โดยอาศยัแรงงานประชาชนในเขตพื้นที่บริการ และจากหน่วย

พฒันาการเคล่ือนที่ 31 มาร่วมกนัก่อสร้าง ตั้งช่ืออาคารหลงัน้ีว่า อาคารพญาภูคาประชาร่วมใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 

ทางราชการได้ยุบรวมโรงเรียนบา้นทุ่งศรีบุญยืน และในปี พ.ศ. 2544 ได้ยุบรวมโรงเรียนบา้นดอนไชย มารวมกับ
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โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ปัจจุบนัปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร มีอาคารเรียน อาคารประกอบทั้งหมด 14 

หลงั เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนกัเรียนทั้งหมด   166 คน ครูและบุคลากร 11  คน 

ขอ้มูลดา้นการบริหาร 

 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย ไดแ้ก่ 
1. ฝ่ายการบริหารวชิาการ   
2. ฝ่ายการบริหารงบประมาณ   
3. ฝ่ายการบริหารบุคคล  
4. ฝ่ายการบริหารทัว่ไป   

โดยผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหารและเทคนิคการบริหารแบบหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่  
1. หลกันิติธรรม  
2. หลกัคุณธรรม 
3.  หลกัความโปร่งใส 
4.  หลกัการมีส่วนร่วม  
5. หลกัความรับผดิชอบ  
6. หลกัความคุม้ค่า   

ไดก้าํหนดแผนผงัโครงสร้างการบริหาร  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

นางลาํใย  หานิพฒัน์ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

 

 

การบริหารวิชาการ การบริหารทัว่ไป การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ 

นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 

นางสาวติรี กองสอน 

นางกญัชพร ไชยเสน 

นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค ์

นางจารุวรรณ์  ริพล 

นางสาวกรรณิการ์  ใจปิง 

นางสาวปิยากร  แสนซา้ย 

นายสุพศิน  นาวลัย ์

นางอรพนิ  เสมอใจ 

นางสาวสุวพิชชา  ขตัติจิตร 

Miss  Joe  Ellen  Dinorog 

 

 

 

นางกญัชพร    ไชยเสน 

นางเทียมจิต   หาญยุทธ 

นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 

นางจารุวรรณ์  ริพล 

นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค ์

นางสาวสุวพิชชา  ขตัติจิตร 

นายสุพศิน  นาวลัย ์

 

 

 

นางลาํใย  หานิพฒัน์ 

นางเทียมจิต   หาญยุทธ 

นางกญัชพร  ไชยเสน 

นางสาวติรี กองสอน 

นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 

 

 

นางสาวติรี  กองสอน 

นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค ์

นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 

นายสุพศิน  นาวลัย ์

นางอรพนิ  เสมอใจ 

 

 

 
1. การวางแผนอตัรากาํลงั
และการกาํหนดตาํแหน่ง 
2. การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ 
4. วนิัยและการรักษาวนิัย 
5. การออกจากราชการ 

1. การจดัทาํและเสนอ
งบประมาณ 
2. การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การใชเ้งินและผลการ
ดาํเนินงาน 
3.การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
4.การบริหารการเงนิ 
5. การบริหารบญัชี 
6. การบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์

1. การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
2. การวดัผล ประเมินผล 
3. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
4. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
5. การนิเทศการศึกษา 
6. การแนะแนวการศึกษา 
7. การพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
8. การประสารความร่วมมือ
ในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาอื่น 

1. การดาํเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการ 
3.งานขอ้มูลสารสนเทศ 
4. งานพฒันาการศึกษา 
5. การบริหารและพฒันา
องคก์ร 
6.การส่งเสริมสนับสนุน
วชิาการ 
7. การดูแลอาคารสถานที ่
8. การทาํสาํมะโนผูเ้รียน 
9. การรับนักเรียน 
10.การส่งเสริมประสานงาน
การศึกษาในระบบและนอก
ระบบตามอธัยาศยั 
11.การประชาสัมพนัธ์ 
12. งานประสานราชการกบั
เขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น 
13. งานบริการสาธารณะ 
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ขอ้มลูนกัเรียน (ขอ้มูล  ณ วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ) 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ รวม 

ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 6 9 15 

อนุบาล 2 1 13 9 22 

ป.1 1 10 1 11 

ป.2 1 11 8 19 

ป.3 1 5 13 18 

ป.4 1 11 11 22 

ป.5 1 9 10 19 

ป.6 1 13 11 24 

รวม 8 78 72 150 

 
 
ขอ้มูลครูและบุคลากร 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

เลข

ประจ า

ต าแหน่ง 

วุฒ ิ วชิาเอก วดป.เกดิ 

วดป. 

รับ

ราชการ 

ว.ด.ป.สอน 

ร.ร.นี ้ ระดับ 

1 นางลาํใย  หานิพฒัน์ 2856 กศ.ม. บริหารการศึกษา 02/02/03 16/12/24 19/11/57 คศ.3 

2 นายประสิทธ์ิ  ปรังฤทธ์ิ 2874 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 07/06/02 16/11/21 28/07/24 คศ.3 

3 นางอญัชา    ปรังฤทธ์ิ 2865 ค.บ. สังคมศึกษา 09/12/01 01/08/23 07/09/25 คศ.3 

4 นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 2862 ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
09/09/07 13/05/37 01/05/42 คศ.3 

5 นางกญัชพร  ไชยเสน 2863 ศษ.บ. สังคมศึกษา 26/04/05 03/10/26 23/08/32 คศ.3 

6 นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค ์ 2868 กศ.ม. วทิยาศาสตร์ศึกษา 06/12/18 30/06/41 02/06/57 คศ.3 

7 นางเทียมจิต  หาญยทุธ 2902 กศ.ม. หลกัสูตรและการ

สอน 
16/08/18 28/07/40 20/10/47 คศ.3 

8 นางสาวิตรี  กองสอน 2858 บท.บ. บริหารการศึกษา 09/06/25 04/02/56 08/12/58 คศ.1 

9 นางจารุวรรณ์  ริพล  กศ.ม. ภาษาองักฤษ    คศ.2 
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สภาพชุมชนโดยรวม 

ตามประวติัเดิมชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนตน้กาํเนิดของจงัหวดัน่าน มีพญาภูคาซ่ึงเป็นเจา้เมืองในขณะนั้น

เป็นผูค้รองเมือง  และไดย้า้ยเมืองจากตาํบลศิลาเพชรมาตั้งอยูท่ี่เมืองวรนคร  ปัจจุบนัคือที่ตั้งอาํเภอปัว  และไดมี้เจา้เมือง

ยา้ยเมืองจากเมืองวรนครมาตั้งอยูท่ี่เมืองน่านจนถึงปัจจุบนั  ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรส่วน

ใหญ่เป็นชาวไทยล้ือ มีภาษาประจาํถ่ินคือภาษาไทยล้ือ นบัถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 95 และนับถือศาสนาคริสต์

ประมาณร้อยละ 5 ของประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน  ประชาชนส่วนใหญ่มีประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อการยงั

ชีพ  มีแม่นํ้ ายา่งเป็นแม่นํ้ าสายสาํคญัในการประกอบอาชีพในการเกษตร  ประชาชนในวยัทาํงานส่วนใหญ่ใชช่้วงเวลา

นอกฤดูในการทาํนาไปขายแรงงานต่างจงัหวดั  จึงมีประชาชนบางส่วนที่ใช้เวลานอกฤดูการทาํนาประกอบอาชีพ

การเกษตร  ปลูกพริก  ผกักาด   ถัว่ลิสง  ขา้วโพด  และยาสูบ  เขตบริการของโรงเรียนประกอบดว้ยหมู่บา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 หมู่ที่ 1 บา้นนาคาํมีจาํนวนครัวเรือน  231  ครัวเรือน มีประชากรรวม 742   คน  

 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งศรีบุญยนื  มีจาํนวนครัวเรือน 82  ครัวเรือนมีประชากรรวม  317  คน 

 หมู่ที่ 3  บา้นป่าตองมีจาํนวนครัวเรือน 106  ครัวเรือนมีประชากรรวม  310  คน 

 หมู่ที่ 4  บา้นดอนแกว้ มีจาํนวนครัวเรือน 122 ครัวเรือน มีประชากรรวม 441  คน 

 หมู่ที่ 6  บา้นดอนไชย มีจาํนวนครัวเรือน  139 ครัวเรือนมีประชากรรวม 473  คน 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

เลข

ประจ า

ต าแหน่ง 

วุฒ ิ วชิาเอก วดป.เกดิ 

วดป. 

รับ

ราชการ 

ว.ด.ป.

สอน 

ร.ร.นี ้
ระดับ 

10 นางสาวสุวพิชชา   ขตัติจิตร 2875 ค.บ. ภาษาไทย 24/05/27 04/01/55 16/05/61 คศ.1 

11 
นางสาวกรรณิการ์  ใจปิง - ค.บ. วิทยาศาสตร์ 15/10/31  1/11/61 บุคลากร

วิทย ์

12 นายสิพศิน  นาวลัย ์ 1632 ค.บ. เคมี 15/03/39 04/10/62 04/10/62 ครูผูช่้วย 

13 นางสาว Joe Ellen   Bachelor of 

Science in 

Information 

Technology 

28/01/35  16/05/62 ครูจา้ง

สอน 

14 นางสาวปิยากร  แสนซา้ย - ร.บ.  05/09/25 19/04/54 1/11/61 ครูธุรการ 

15 นายวรวุฒิ   อุ่มมี 14868 ปวส. ช่างไฟฟ้า 27/04/09 20/10/36 13/02/40 พนกังาน

บริการ 
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 หมู่ที่ 7  บา้นทุ่งรัตนา มีจาํนวนครัวเรือน 64 ครัวเรือน มีประชากรรวม 209 คน 

 หมู่ที่ 8 บา้นป่าตองดอนทรายทองมีจาํนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือนมีประชากรรวม 564  คน 

 หมู่ที่ 9  บา้นป่าตองพฒันามีจาํนวนครัวเรือน 138 ครัวเรือน  มีประชากร รวม 470  คน 

หน่วยงานราชการในชุมชนที่สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหก้บัโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรมีดงัน้ี 

1. หน่วยพฒันาการเคล่ือนที่ 31 สาํนกังานพฒันาภาค 3 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
2. หน่วยจดัการตน้นํ้ ายา่ง 
3. ชลประทานฝ่ายนํ้ ายา่ง 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลศิลาเพชร 
5. สถานีตาํรวจภูธร  ตาํบลศิลาเพชร 
6. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศิลาเพชร 

 

ประเพณี/ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินที่ชุมชนปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียน 

 1.  ประเพณีคํ้าโพธ์ิจดัขึ้นในวนัที่ 16 เมษายน  ของทุกปี 

2.  ประเพณีรดนํ้ าผาควาย  จดัขึ้นในช่วงเทศกาลวนัสงกรานต ์

3.   ประเพณีทานสลากภตัร  จดัขึ้นหลงัวนัออกพรรษาของทุกปี 

4. ประเพณีสืบชะตาหลวง  จดัขึ้นในวนัที่ 13  เมษายนของทุกปี 
5. ประเพณีสู่ขวญัควาย  จดัขึ้นหลงัจากเสร็จส้ินการปลูกขา้วประมาณตน้เดือนสิงหาคมของทุกปี 
6. ประเพณีสู่ขวญัขา้ว  จดัขึ้นหลงัจากการเสร็จส้ินการเก็บเก่ียวขา้ว 

 

นอกจากนั้นในเขตบริการของโรงเรียนยงัมีร่องรอยประวติัศาสตร์   ซ่ึงเป็นหลกัฐานใหท้ราบวา่ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของ

โรงเรียนเป็นเมืองเก่า  คือเมืองยา่งซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดเมืองน่านไดแ้ก่ 

1. ศาลเจา้พญาภูคา ตั้งอยูบ่นเขาบริเวณนํ้ าตกศิลาเพชร 

2. วดัมะณี ตั้งอยูท่ี่บา้นป่าตอง  ตาํบลศิลาเพชร 

3. บ่อนํ้ ามุก  เป็นบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ   อยูบ่ริเวณทุ่งนาบา้นป่าตอง   

4. หม่อนเผด   

            5. พระเพชร (พระพทุธรูปทองสาํริด  สมยัเชียงแสนรุ่นแรก  หนา้ตกักวา้ง 9 น้ิว  สูง 14  น้ิวนํ้ าหนกั  11 

กิโลกรัม) 
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โอกาสและขอ้จาํกดัของโรงเรียน 
 

โอกาส(Opportunities) ขอ้จาํกดั (Threats) 

- ประชาชนร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี
ในทอ้งถ่ิน ส่งผลให้นกัเรียนมีแบบอยา่งท่ีดี  

- บา้น วดั โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

-  มีปัญหาครอบครัวแตกแยก และหยา่ร้าง 

 

-  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์ท่ีรวดเร็ว 

-  โรงเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์โครงการแทป็

เลต็เพ่ือการศึกษา (OTPC)  และคอมพิวเตอร์

แบบพกพา 

-   ชุมชนมีคูส่ายโทรศพัท ์และอินเทอร์เน็ต 

-   มีการใชโ้ทรศพัทมื์อถืออยา่งแพร่หลาย 

- โรงเรียนไดรั้บงบประมาณจากโครงการ

โรงเรียนดีศรีตาํบล 

-  ปัญหาเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมทาํให้ควบคุมการใชเ้ทคโนโลยีของเดก็

และเยาวชนไดย้าก 

- ปัญหาการติดโทรศพัทมื์อถือของเดก็และเยาวชน 

-  ชุมชนมีร้านอินเตอร์เน็ตจาํนวนมากยากต่อการควบคุมดูแลนกัเรียน 

 

-  มีการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยกุตใ์ช ้

มากข้ึน  

-  หน่วยงานอ่ืนสามารถสนบัสนุนการจดั

การศึกษาของโรงรียนไดดี้  

- ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีอาชีพไม่มัน่คง ค่าตอบแทนตํ่า  
รายไดน้อ้ย ค่าใชจ่้ายสูงกว่ารายได ้

- สภาพเศรษฐกิจของชุมชนไม่ดี 
ในชุมชนมีการจา้งงานนอ้ยมาก 

- ผูป้กครองประสบปัญหาผลผลิตตกตํ่า  ค่าแรงงานสูง  

- ผูป้กครองไปขายแรงงานต่างจงัหวดั 

-  ผูน้าํในชุมชน เช่น นายก อบต. สมาชิกอบต. 

ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั เขา้มามีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษามากข้ึน 

-  มีการเปล่ียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบ่อย 

- นโยบายทางการศึกษาเปล่ียนแปลงบอ่ยตามตวัรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม ระดบั ป.1-3 ระดบั ป.4-6 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วทิยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 40 40 40 40 40 40 

ประวตัิศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพละศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ  40 40 40 40 40 40 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 120 120 120 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน ) 800 800 800 800 800 800 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

แนะแนว 

ลูกเสือ 

ชุมนุม 

กิจกรรมเพือ่สงัคม 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

00 

10 

รายวชิาเพิม่เติม 

หนา้ที่พลเมือง  

อาเซียนศึกษา 

 

40 

40 

 

40 

40 

 

40 

40 

 

 

40 

40 

 

40 

40 

 

40 

40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

40 40 40 40 40 40 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 

ประเภท

อาคาร 

ที่ รายการ จาํนวนหลงั จาํนวน

หอ้ง 

งบประมาณ 

อาคาร

เรียน 

 

1 

2 

3 

4 

5 

แบบ ป1ก ตึก 

แบบ นน. 01 

แบบ สปช.105/26 

แบบ สปช.102/26 

แบบ สปช.102/26 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

งบประมาณ201,000 บาท 

งบประมาณ480,000 บาท 

งบประมาณ600,000  บาท 

งบประมาณ750,000  บาท 

งบประมาณ750,000  บาท 

อาคาร

ประกอบ 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11\ 

12 

อาคารเอนกประสงคแ์บบ

สปช.202/26 

โรงอาหารแบบสร้างเอง 

อาคารพญาภูคาแบบสร้างเอง 

หอ้งสมุดพีเ่พือ่นอ้ง 

สว้มแบบ สปช.601/26 

สว้ม สปช.601/26 

สว้มแบบสปช.601/26 

สว้มแบบ สปช.601/26 

สว้มแบบสปช. 

สร้างเอง(ฐานพระพทุธรูป) 

ศาลาพกัร้อน 

บา้นพกัครู 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

 

- 

2 

งบประมาณ287,000  บาท 

 

เงินบริจาค 100,000 บาท 

เงินบริจาค 100,000  บาท 

เงินบริจาค 350,000  บาท 

งบประมาณ20,000  บาท 

งบประมาณ50,500   บาท 

งบประมาณ45,450   บาท

งบประมาณ59,500  บาท 

งบประมาณ  

เงินบริจาค20,000  บาท 

เงินบริจาค 35,000  บาท 

งบประมาณ 152,800 บาท 
สนามเดก็

เล่นและ

สนามกีฬา 

1 

2 

สนามเด็กเล่น 

ลานกีฬา 

1 

1 

 

- 

- 

บริจาค 20,000  บาท 

งบประมาณ 200,000  บาท 
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ประเภทอาคาร 
จาํนวน 

(หลงั) 

จาํนวน 

(หอ้ง) 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน 5 15 - 
อาคารประกอบ 7 5 - 
เรือนเพาะชาํ - - - 
บา้นพกัครู 1 2 - 
สว้ม 5 12 - 
อ่ืนๆ  - - - 

 
ข้อมูลด้านงบประมาณ 

รายการ จ านวน(บาท) หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหวั   
-  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562   
1.1 ระดบัอนุบาล  จาํนวน   32  คน 
1.2 ระดบัประถมศึกษา  จาํนวน 125   คน 
-  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561  
1.1 ระดบัอนุบาล  จาํนวน    30   คน 
1.2 ระดบัประถมศึกษา  จาํนวน 118   คน 

 
27,000 
118,750 

 
25,500 
112,100 

 

รวม 283,250  
2. เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 
2.1  อาหารกลางวนั 
2.2. เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานเด็กยากจนและขาดแคลน 
(500*71 ) 

  
632,000 
35,500 

 

3. เงินบริจาคอ่ืน ๆ 
                    - 

20,000  

รวม 970,750  
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ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

1)   คอมพวิเตอร์   มีจาํนวน   12  เคร่ือง ใชเ้พือ่การเรียนการสอน    8  เคร่ือง 

ใชเ้พือ่สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต(โนต้บุค)  จาํนวน  9     เคร่ือง และใชเ้พือ่การบริหารจดัการ  2   เคร่ือง 

2) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสถิติการใช ้  มีดงัน้ี 
 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 

1. หอ้งปฏิบตัิการทางภาษา 500 
2. หอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ 400 
3. หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 300 
4. หอ้งพยาบาล 20 
5. หอ้ง ICT 300 
6. หอ้งสมุด 500 
7. หอ้งดนตรี 50 
8. สวนป่า 200 
9. โรงอาหาร 200 
10. แปลงเกษตร 200 

 
แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

1)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน / ผูท้รงคุณวฒิุที่สถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู  นกัเรียน  มีดงัน้ี 
 1. นางนอ้ย  สมฤทธ์ิ ใหค้วามรู้เร่ือง พานพุม่  บายศรี  สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี   จาํนวน 3  

คร้ัง/ปี 

 2.นางมณฑา  จาํรูญ ใหค้วามรู้เร่ือง  พานพุม่  บายศรี สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี   จาํนวน 2  

คร้ัง/ปี 

 3.นางป่ินแกว้  นาคอา้ย ใหค้วามรู้เร่ือง พานพุม่ บายศรี สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี   จาํนวน 2 

คร้ัง/ปี 

 4.นายจาํเนียร  จนัตะ๊เทพ ใหค้วามรู้เร่ือง การทาํปุ๋ ยนํ้ าหมกัชีวภาพ สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี   

จาํนวน 2  คร้ัง/ปี 

 

 

 

 



17 

 

2)  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสถิติการใช ้  มีดงัน้ี 
 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 

1. ศาลเจา้พอ่พญาภูคา 2 

2. หน่วยทหารพฒันา นพค.31 2 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตาํบลศิลาเพชร 

5 

4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศิลาเพชร 2 

5. นํ้ าตกศิลาเพชร 3 

6. วดับา้นป่าตอง 2 

7. หน่วยอนุรักษต์น้นํ้ านํ้ ายา่ง 2 

8. วดัพระธาตุแช่แหง้ 1 

9. หอดูดาว ใน อบจ.น่าน 2 

10.วดัภูเก็ต 2 

11.วดัศรีมงคล (ก๋ง) 2 

รวม 25 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาํแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (2 – 5 ปี)  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั นํ้ าหนกั 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดบั 

คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    

ตวับ่งช้ีที่ 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 4.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 5.00 4.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 4.00 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 8.00 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เนน้เด็กเป็น

สาํคญั 

35.00 28.00 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 4.77 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งช้ีที่ 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์   

พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตวับ่งช้ีที่10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็น 

                  เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีที่ 11 ผลการดาํเนินโครงการพเิศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

2.50 2.30 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคลอ้งกบัแนว ทางการ 

ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 88.97 ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั (2 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศกึษา 88.97 คะแนน 
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 มีคุณภาพระดบัดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป               ใช่      ไม่ใช่ 

 มีตวับ่งช้ีที่ไดร้ะดบัดีขึ้นไป 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี       ใช่      ไม่ใช่ 

 ไม่มีตวับ่งช้ีใดในระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่      ไม่ใช่ 
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :   ระดบัการศึกษาปฐมวยั (2 – 5 ปี) 

              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาํแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี 

                    ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มธัยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา และ/หรือ มธัยมศึกษา 

นํ้ าหนกั 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดบั 

คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    

ตวับ่งช้ีที่ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.72 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมละค่านิยมที่พงึประสงค ์ 10.00 9.56 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 8.88 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 10.00 8.77 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 12.13 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 10.00 9.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 

                    สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

               และตน้สงักดั 

5.00 4.52 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งช้ีที่ 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกิจ 

และ วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 10ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีที่ 11 ผลการดาํเนินโครงการพเิศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

5.00 4.60 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการ 

                      ปฏิรูปการศึกษา 

5.00   

คะแนนรวม 100.00 82.73 ดี 

 สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป    ใช่      ไม่ใช่ 

 สถานศึกษามีตวับ่งช้ีที่ไดร้ะดบัดีขึ้นไป 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี    ใช่      ไม่ใช่ 

 สถานศึกษาไม่มีตวับ่งช้ีใดในระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่      ไม่ใช่ 
 

สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 

        จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทั้ง 2 ระดบั คือ ระดบั การศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ของโรงเรียน พบวา่  

         ระดบั การศึกษาปฐมวยั กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน ตวับ่งช้ี ที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดบัดีมาก คือ   ตวับ่งช้ีที่ 1 

เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ตวับ่งช้ีที่ 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ตวับ่งช้ีที่ 7ประสิทธิภาพของการ

บริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษา และตวับ่งช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ตวับ่งช้ีที่ 10 ผล

การพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็น เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา ตวับ่งช้ีที่ 11 ผลการดาํเนินโครงการ

พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ตวับ่งช้ีที่ 12    ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว ทางการ ปฏิรูปการศึกษา  และตวับ่งช้ี ที่มีผลการ

ประเมินคุณภาพในระดบัดี คือ ตวับ่งช้ีที่ 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั  ตวับ่งช้ีที่ 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา

สมวยั ตวับ่งช้ีที่ 5 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคญั ตวับ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เนน้เด็กเป็นสาํคญั และตวับ่งช้ีที่ 9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธ

กิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 



21 

 

 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก คือ ตวับ่งช้ีที่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเน้น

และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา   ผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัดี คือ ตวับ่งช้ีที่ 9 ผลการ

พฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และ วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  

 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ทั้ง 2 ตวับ่งช้ี คือ ตวับ่งช้ีที่ 11 ผลการ

ดาํเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา และตวับ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อ

ยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคลอ้งกบัแนว ทางการ ปฏิรูปการศึกษา  

           สรุปแนวทางในการพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดบั การศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนคือ  

1) รักษาคุณภาพการจดัการศึกษาในตวับ่งช้ีที่ไดร้ะดบัคุณภาพดีมาก คือ ตวับ่งช้ีทื่1,2,7,8,10,11 และ 12 

2) ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาในตวับ่งช้ีที่ไดร้ะดบัคุณภาพดีใหมี้ระดบัคุณภาพสูงขึ้น คือ  
ตวับ่งช้ีที่ 3,4,5,6, และ 9 

          ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน ตวับ่งช้ี ที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดบัดีมาก คือ  ตวับ่งช้ีที่ 

1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตวับ่งช้ีที่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ตวับ่งช้ีที่ 6 

ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตวับ่งช้ีที่ 7ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและ

การพฒันาสถานศึกษา และตวับ่งช้ีที่ 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักดัตวับ่งช้ีที่ 

9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และ วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา ตวับ่งช้ีที่ 

10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตวับ่งช้ีที่ 11 ผลการดาํเนิน

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ  ตวับ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการ  ปฏิรูปการศึกษา    ตวับ่งช้ี ที่มีผลการประเมินคุณภาพ

ในระดบัดี คือ ตวับ่งช้ีที่ 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตวับ่งช้ีที่ 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น และ  ตวับ่งช้ีที่ 5 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัต-ลักษณ์ มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบั    ดีมาก ทั้ง 2 ตวับ่งช้ี 

คือ ตวับ่งช้ีที่  9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พนัธกิจ และ วตัถุประสงค์ของการจัดตั้ ง

สถานศึกษาและตวับ่งช้ีที่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา กลุ่ม

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  ทั้ง 2 ตวับ่งช้ี คือ ตวับ่งช้ีที่ 11 ผลการดาํเนิน

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา และตวับ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคลอ้งกบัแนว ทางการ ปฏิรูปการศึกษา  

           สรุปแนวทางในการพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดบั การศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนคือ  

1) รักษาคุณภาพการจดัการศึกษาในตวับ่งช้ีที่ไดร้ะดบัคุณภาพดีมาก คือ ตวับ่งช้ีที่ 1,2,6,7,8,9,10,11และ 12 
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2) ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาในตวับ่งช้ีที่ไดร้ะดบัคุณภาพดีใหมี้ระดบัคุณภาพสูงขึ้น คือ 

ตวับ่งช้ีที่ 3,4, และ5  

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 
ด้านผู้เรียน  

(ระดับปฐมวยั) 
    เด็กควรไดรั้บบริการส่ือที่มีคุณภาพที่ตรงตามเน้ือหาในการประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการอยา่งหลากหลาย
เพยีงพอ 

(ระดับประถม) 
 ผูเ้รียนควรไดรั้บการสนบัสนุนส่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เคร่ืองดนตรีในการประกอบการเรียนการสอนแบบบูรณา

การใหห้ลากหลายเพยีงพอ 
 

ด้านครู 

(ระดับปฐมวยั) 
   1. ครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมการฟังการพดู และการอ่านใหมี้ความหลากหลาย เช่น การเล่านิทาน การเล่าข่าว การพดู
วจิารณ์งานของเพือ่น 
   2. ครูควรจดักิจกรรมฝึกการสงัเกต สาํรวจ และการทดลองใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบตัิจริง 
   3. ครูควรจดัหาหรือผลิตส่ือในการประกอบการเรียนการสอนแบบบูรณาการใหห้ลากหลาย และตรงตามเน้ือหาของ
กิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ 
   4. ครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง โดยเชิญวทิยากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วยอยา่ง
เหมาะสม 
   5. ครูควรประเมินพฒันาการเด็กโดยใชเ้คร่ืองมือที่มีคุณภาพ และนาํผลการประเมินไปพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนอยา่งต่อเน่ือง 
(ระดับประถม) 
1. ครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2. ครูควรใชส่ื้อในการประกอบการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เนน้การปลูกฝังวธีิคิด เช่น การคิด
อยา่งมีปัญญา การคิดอยา่งใคร่ครวญ การคิดอยา่งมีเหตุผล 

3. ครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองโดยเชิญวทิยากร ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้
ตามโอกาสอนัควร 
4. ครูควรประเมินพฒันาการเด็กโดยใชเ้คร่ืองมือที่มีคุณภาพ และนาํผลการประเมินไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 

ด้านผู้บริหาร 

   ผูบ้ริหารควรจดัทาํแผนนิเทศ ควบคุมกาํกบั และติดตามผล ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน และพฒันาครูใหมี้
ความรู้ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหท้นัยคุสมยัของการเปล่ียนแปลง 
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ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดพ้ฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด จนเป็นผลใหโ้รงเรียนไดรั้บ

ความไวว้างใจจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ยกยอ่ง           เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน

ชุมชนศิลาเพชร ไดรั้บรางวลัดา้นต่างๆในปี  2561   ดงัน้ี 

6.1  ด้านนักเรียน 
 
 
 

ท่ี รายการ ระดบั รางวลั นกัเรียน 

1 การแข่งขนัเด่ียวระนาดเอก  ระดบัชั้น ป.1-6 ภาคเหนือ ไดเ้ขา้ร่วม เด็กหญิงสายธาร  พรมปา 

2 การแข่งขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรมPaint  ประเภท

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น ป.

1-6 

ภาคเหนือ เหรียญเงิน 1.เด็กชายพิชํุตม ์ นาคอา้ย 

2.เด็กชายวชิรชยั  มิสละ 

3 การแข่งขนัเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวท

คณิต) 

จ.น่าน เหรียญทอง 1 1.เด็กชายรพีภทัร  สุนทร 

2.เด็กชายณฐัดนยั  ไชยอา้ย 

4 การแข่งขนัเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวท

คณิต) 

ประเทศ ไดเ้ขา้ร่วม 1.เด็กชายรพีภทัร  สุนทร 

2.เด็กชายณฐัดนยั  ไชยอา้ย 

5 การแข่งขนัวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ระดบั

ประถมศึกษา ปี 2561 รอบแรก 

เขตพ้ืนท่ี เหรียญทอง 1 เด็กหญิงฐิตินนัท ์ นนทะ

โคตร์ 

6 การแข่งขนัวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ระดบั

ประถมศึกษา ปี 2561 รอบสอง 

ประเทศ รอผล เด็กหญิงฐิตินนัท ์ นนทะ

โคตร์ 
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6.2  ด้านครู 
 เกียรติบตัรครู ปี  2560 

ท่ี ครูผูรั้บผดิชอบฝึกสอน กิจกรรม รางวลั เวทีแข่งขนั

ระดบั 

1 นางเทียมจิต  หาญยทุธ การแข่งขนัเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวท

คณิต) 

เขา้ร่วม ระดบัประเทศ 

2 นางเทียมจิต  หาญยทุธ การแข่งขนัวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ระดบัประถมศึกษา ปี 2561 รอบสอง 

รอผล ระดบัประเทศ 

3 นายประสิทธ์ิ   ปรังฤทธ์ิ การแข่งขนัเด่ียวระนาดเอก  ระดบัชั้น ป.1-6 เขา้ร่วม ระดบัภาคเหนือ 

4 1.นางสาวิตรี  กองสอน 

2. นางจารุวรรณ์  ริพล 

การแข่งขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรมPaint 

ประเภทนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ระดบัประถม 

เหรียญเงิน ระดบัภาคเหนือ 

5 นางเทียมจิต  หาญยทุธ การแข่งขนัวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ระดบัประถมศึกษา ปี 2561 รอบแรก 

เหรียญทอง 1 สพป.น่านเขต 2 

6 นางเทียมจิต  หาญยทุธ ผูร่้วมดาํเนินงาน Best Practice ลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู้   

ระดบัดีเยีย่ม สพป.น่านเขต 2 

 นายประสิทธ์ิ ปรังฤทธ์ิ วิธีปฏิบติัท่ีดี วิชาภาษาไทย ระดบัดีเยีย่ม สพป.น่านเขต 2 

7 นางจงจินต ์เช้ือเมืองพาน พฒันาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพฒันา

ห้องสมุด มีผลงานวิธีปฏิบติัท่ีดี  

แบบอยา่งเชิง

ประจกัษ ์

สพป.น่านเขต 2 

8 นางจารุวรรณ์  ริพล การแข่งขนั Multi Skills Competition ระดบัชั้น 

ป.4-6 

เหรียญเงิน สพป.น่านเขต 2 

9 นางจารุวรรณ์  ริพล การแข่งขนั Impromptu Speech  ระดบัชั้น ป.4-6 เหรียญทองแดง สพป.น่านเขต 2 

10 นางกญัชพร  ไชยเสน การแข่งขนั Multi Skills Competition ระดบัชั้น 

ป.1-3 

เหรียญเงิน สพป.น่านเขต 2 

11 นางเทียมจิต  หาญยทุธ ครูผูฝึ้กสอนกิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ  - สพป.น่านเขต 2 
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12 นางกญัชพร  ไชยเสน ครูผูฝึ้กสอนกิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ   สพป.น่านเขต 2 

13 นายประสิทธ์ิ ปรังฤทธ์ิ การประกวดมารยาทไทยนกัเรียนบกพร่องการ

เรียนรู้ 

เหรียญทอง สพป.น่านเขต 2 

14 นายประสิทธ์ิ ปรังฤทธ์ิ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 เหรียญทอง 1 สพป.น่านเขต 2 

15 นางเทียมจิต  หาญยทุธ การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ชั้น ป.4-6 เหรียญทอง สพป.น่านเขต 2 

16 นางจงจินต ์เช้ือเมืองพาน การประกวดเพลงคุณธรรมชั้นป.1-3 เหรียญทอง 2 สพป.น่านเขต 2 

17 นางเทียมจิต  หาญยทุธ ผูด้าํเนินงาน Best Practice ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   ระดบัดีเยีย่ม สพป.น่านเขต 2 

 

6.3  ด้านผู้บริหารโรงเรียน 

ท่ี ช่ือ –   สกลุ กิจกรรม รางวลั เวทีแข่งขนัระดบั 

1 นางลาํใย  หานิพฒัน์ ผูด้าํเนินงาน Best Practice ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   ระดบัดีเยีย่ม สพป.น่านเขต 2 

2 นางลาํใย  หานิพฒัน์   บริหารจดัการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทยท่ีประสบผลสาํเร็จ  

ระดบั ดีมาก สพป.น่านเขต 2 

6.4  เกียรติบัตรโรงเรียน 

ท่ี โรงเรียน กิจกรรม รางวลั เวทีแข่งขนัระดบั 

1 ชุมชนศิลาเพชร วิธีปฏิบติัท่ีดี( Best Practice )การดาํเนินงานโครงการ 

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  15 สิงหาคม 2560 

ระดบัดีเยีย่ม สพป.น่านเขต 2 

2 ชุมชนศิลาเพชร เป็นสถานศึกษาท่ีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปลอด

การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ตามนโยบาย ปีปลอดการอ่าน

ไม่ออกเขียนได ้ 

 สพป.น่านเขต 2 

3 ชุมชนศิลาเพชร มีผลคะแนน O-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ  5.59 กลุ่มสาระ

ภาษาไทย 

 สพป.น่านเขต 2 

4 ชุมชนศิลาเพชร มีผลคะแนน NT เพ่ิมข้ึนร้อยละ  7.28   ดา้นภาษา  สพป.น่านเขต 2 
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ส่วนที่   2   

ทิศทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจหลกัในการจดัและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้

กาํหนดนโยบายเพือ่พฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 (พ.ศ. 2560-2579) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-

2579  และยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบดว้ย 

นโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

 นโยบายที่ 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่ความมัน่คง 

 นโยบายที่ 2  ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

 นโยบายที่ 3  ดา้นการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 นโยบายที่ 4  ดา้นโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

 นโยบายที่ 5  ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 นโยบายที่ 6  ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

วิสัยทัศน์ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 

 1.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 

 2.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียมคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสูตรและค่านิยมหลกัของคน

ไทย 12 ประการ 

 3.  พฒันาระบบบริหารจดัการที่เนน้การมีส่วนร่วม การบูรณาการการจดัการศึกษา และเสริมสร้างความ

รับผดิชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
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เป้าหมาย 

 1.  ผูเ้รียนระดบัก่อนประถมศึกษาและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพฒันาการเหมาะสมตามวยั มีคุณภาพ

และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 2.  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวฒันธรรมการทาํงานทีมุ่่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ 

 4.  สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา สาํนกับริหารงานการศึกษาพเิศษและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น

กลไกขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

 5.  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนน้การทาํงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหารจดัการ 

บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา กระจายอาํนาจ  และความรับผดิชอบสู่สาํนกังานเขตพื้นที่

การศึกษา และสถานศึกษา 

 6.  พื้นที่พิเศษไดรั้บการพฒันาคุณภาพการศึกษา และพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของ

พื้นที่ 

 7.  หน่วยงานทุกระดบัพฒันาส่ือ เทคโนโลย ีและระบบขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการศึกษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 8.  หน่วยงานทุกระดบั มีงานวจิยัที่สามารถนาํผลไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ 

 1.  จดัการศึกษาเพือ่ความมัน่คง 

 2.  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจดัการศึกษา เพือ่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 3.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.  ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 5.  จดัการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 6.  พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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ทิศทางการด าเนินงานตาม นโยบายแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.น่าน เขต 2 มีคุณภาพ กา้วสู่มาตรฐานสากล ผูเ้รียนดาํรงชีวิตอยา่งเป็นสุข 

สืบสานวฒันธรรมวถีิน่าน บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา ภายในปี 2564 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมการนอ้มนาํแนวพระราชดาํริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทดา้นการศึกษา “ศาสตร์

พระราชา” มาจดัใชก้ระบวนการเรียนการสอน 

 2.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละค่านิยม 12 ประการ 

 3.  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรตามความจาํเป็นและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน 

ทอ้งถ่ินและสงัคม 

 4.  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในทุกดา้น 

 5.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและหลากหลาย 

 6.  ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาไดรั้บโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 

 7.  พฒันาคุณภาพนกัเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ และนกัเรียนในโรงเรียน

โครงการพื้นที่สูงกนัดารและชายแดน 

 8.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างจิตสาํนึกรักษป่์าน่าน มีคุณภาพชีวติที่ดีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 9.  พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Purpose) 

 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนนอ้มนาํแนวพระราชดาํริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรม

ราโชวาท ดา้นการศึกษา ศาสตร์พระราชา มาใชใ้นการดาํรงชีวติ 

 2.  นกัเรียนทุกคนมีจิตสาํนึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและค่านิยม 12 ประการ มีสาํนึกรักษป่์าน่าน  

 3.  ประชากรวยัเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาไดรั้บโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง  

 4.  บุคลากรมีคุณภาพและมีศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

 6.  สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและมีประสิทธิภาพ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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 7.  สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบวธีิการในการส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างและพฒันาเครือข่ายการจดั

การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

 8.  นกัเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนกัเรียนในโรงเรียนโครงการ

พื้นที่ภูเขาสูง ถ่ินทุรกนัดารและชายแดนและมีคุณภาพ 

 ค่านิม (Values) : 4 Well 

 Welcome (ยนิดีใหบ้ริการ) 

 Well care (ดูแลประดุจญาติ) 

 Welfare (สวสัดิการดียิง่) 

 Well-being (สุขจริงในที่ทาํงาน) 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

 1.  จดัการศึกษาเพือ่ความมัน่คง 

 2.  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจดัการศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 3.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.  ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 5.  จดัการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 6.  พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1. นกัเรียนมีสมรรถนะสาํคญั สู่มาตรฐานสากล 

2. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลกัษณะและ 

ทกัษะทางสงัคมที่เหมาะสม 

3. นกัเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

เป็นรายบุคคลดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย 

 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ และทกัษะในการส่ือสารมีสมรรถนะในการสอนอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพ และ 

เกิดประสิทธิผล 



30 

 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

4. องคก์ร คณะบุคคลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้ง วางแผนและสรรหาครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน และสงัคม 

 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

1. สถานศึกษา สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสาํนกับริหารงานการศึกษาพเิศษ  

บริหารจดัการโดยมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผดิชอบต่อผลการดาํเนินงาน 

2. หน่วยงานในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบัส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

Road Map 3 : 3 : 3 ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ไดก้าํหนด Road Map ในการดาํเนินงานประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

น่าน เขต 2 และสถานศึกษา ใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนการทาํงานดว้ย Road Map 3 : 3 : 3 ในการพฒันาการจดั

การศึกษา ประกอบดว้ย 3 S ขบัเคล่ือนการทาํงาน ซ่ึงสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา ขบัเคล่ือนการทาํงานดว้ยการบริหาร

จดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School base management) ร่วมกบัสถานศึกษา โดยร่วมมือของเครือข่ายจากทุกภาค

ส่วนโดยมีจุดเนน้ 3 จุดเนน้เพือ่การพฒันาที่ครอบคลุมทั้งดา้นการเรียน ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา และดา้นการ

บริหารจดัการ เพือ่นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ 3 ผลผลิตสู่มาตรฐานการศึกษา 

ทั้งน้ี สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา ยงัไดก้าํหนดตวัช้ีวดัในแต่ละจุดเนน้ และใชว้งจรคุณภาพ PDCA มากาํหนด ดงัน้ี 

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 

 1.นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ o-net และ NT ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัเพิม่ขึ้น 

 2.นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในดา้นการอ่าน การเขียนเหมาะสมตามระดบัชั้น 

 3. นกัเรียนทุกคนมีความสาํนึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสงัคมที่

เหมาะสม 

 4. นกัเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษนกัเรียนที่มีความสามารถพเิศษและนกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า

ไดรั้บการส่งเสริมและการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล 
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จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลาการทางการศึกษา 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

 2. พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความจาํเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกา้วหนา้ในวชิาชีพและไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติอยา่งเหมาะสม 

 4. องคก์ร องคค์ณะบุคคลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้ง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนและสงัคม 

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

 1. สถานศึกษาและสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจดัการโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ เนน้การกระจายอาํนาจการมี

ส่วนร่วมและการรับผดิชอบต่อการดาํเนินงาน 

 2. สถานศึกษาและสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 3. โรงเรียนในโครงการตามโครงการตามพระราชดาํริ และโครงการพเิศษไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพ

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของตน 
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โครงการรักษ์ป่าน่าน 

 

 
 
1 มีนาคม 2558 
โครงการรักษป่์าน่านไดเ้ร่ิมขึ้นอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า
ไมข้องจงัหวดัน่าน เพือ่ใหทุ้กภาคส่วนในพื้นที่เกิดความตระหนกัและร่วมมือกนัในการดูแลรักษาป่าตน้นํ้ า โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่แม่นํ้ าน่านซ่ึงมีความสาํคญัเน่ืองจากปริมาณนํ้ ากวา่ร้อยละ 40 ของแม่นํ้ าเจา้พระยาซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสายหลกัของคน
ไทยมาจากแม่นํ้ าน่าน ดงันั้น การดูแลรักษาป่าตน้นํ้ าในจงัหวดัน่าน จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อประชาชนชาวไทย ดว้ย
ความตระหนกัดีถึงความสาํคญัในประเด็นน้ี ธนาคารจึงใหก้ารสนบัสนุนทั้งในดา้นการอบรมใหค้วามรู้แก่ชุมชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในจงัหวดัน่าน 

โดยในปี 2558 ธนาคารร่วมกบัสาํนกังานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และกองทพับก ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องจงัหวดัน่าน ไม่วา่จะเป็นการ
เพิม่พื้นที่ป่าไมโ้ดยการฟ้ืนฟูสภาพป่า การป้องกนัและปราบปรามไม่ใหมี้การบุกรุกเขา้ไปทาํลายป่า การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชนจงัหวดัน่านและภาคส่วนต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การพฒันาคนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนใหมี้ความรับผดิชอบและจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการพฒันาส่งเสริมอาชีพทางเลือก 
เพือ่ใหค้นกบัป่าอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยธนาคารมีแผนการพฒันาระยะยาวดว้ยการสนบัสนุบงบประมาณในการ
ดาํเนินงานเป็นระยะเวลา 10 ปี 
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นโยบายและทศิทางการพฒันาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2563 

ของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพ ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม   สืบสาน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและดาํรงชีวติอยา่งพอเพยีง   
 

พันธกิจ (Mission) 

1. พฒันาคณุภาพ นกัเรียน  ครู และผู้บริหารสถานศกึษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

2. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มีคณุลกัษณะโรงเรียนสจุริต 5 ประการและคา่นิยม 12 ประการ 
3. พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ 
4. สง่เสริมผู้ เรียนให้มีจิตส านกึรักบ้านเกิด รักชาติพนัธ์ุ 
5. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 

 6.    พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ (Purpose) 

 1.  นกัเรียน  ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.  นกัเรียนทุกคนมีจิตสาํนึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ

และคุณลกัษณะ 8 ประการตามหลกัสูตร  

 3.  บุคลากรในโรงเรียนสืบสานวฒันธรรมไตล้ืออยา่งภาคภูมิใจ 

 4.  บุคลากรในโรงเรียนดาํรงชีวติภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

6.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล    
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

1. จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการจดัการศึกษาเพือ่
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

2. จดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ความสาํนึกในความเป็นชาติไทย และวถีิชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 
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3.พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 
              4. พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
                 
อัตลักษณ์ บวร บา้น วดั โรงเรียน  สายเกลียวเหนียวแน่น 
เอกลักษณ์        โรงเรียนแห่งโครงงาน   
ปรัชญาโรงเรียน 
 การศึกษาพฒันาคน 
ค าขวัญโรงเรียน 
 ความรู้ดี   คุณธรรมเด่น  เนน้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
สีประจ าโรงเรียน  
 สีฟ้า 
คติธรรม 
 นต.ถิ  ปญ.ญา  สมา  อาภา 
 แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี 
อักษรย่อช่ือโรงเรียน 
 ช.พ. 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐาน รายการ โครงการรองรับ 
1 คุณภาพของเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน รายการ โครงการรองรับ 

มาตรฐาน
ที่1 

คุณภาพของ
ผูเ้รียน 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ

คิดคาํนวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

6)  มีความรู้  ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2.โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
3.โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
4.โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 
5. โครงการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน 
6.โครงการจดัการเรียนรู้ Active Learning 
7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
8.โครงการอนามยัดีมีสุข 
9. โครงการตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจ
พอเพียง 
10 . โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

1.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

1)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

3)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1.โครงการวนัสาํคญั 
2.โครงการโรงเรียนสุจริต 
3.โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 
4.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาํตาํบล 
5.โครงการวนัสาํเร็จการศึกษา 
6. โครงการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน 
7. โครงการรักษป่์าน่าน 
8. โครงการสืบสานวฒันธรรมไตล้ือ 
9. โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 

มาตรฐาน
ที่2
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษากาํหนด

ชดัเจน 

2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ดาํเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น

ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4  พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการบริหาร

จดัการและการจดัการเรียนรู้ 

1.โครงการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 
2.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
3.โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวใหม่ 
4.โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
5.โครงการจดัซ้ือจดัจา้ง 
6.โครงการระดมทรัพยากรจากชุมชน 
7.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
8. โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
9.โครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ 
10.โครงการปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจน 
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มาตรฐาน รายการ โครงการรองรับ 
มาตรฐานที ่ 

3  

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอนที่

เน้นผู้เรียน

เป็นส าคญั 

 

3.1  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และ

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได  ้

3.2  ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 

3.3  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและนาํผลมา

พฒันาผูเ้รียน 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มลูสะทอ้นกลบัเพ่ือ

พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 

1.โครงการหอ้งเรียนคุณภาพ 
2. โครงการสนบัสนุนส่ือการเรียนการสอน 
3.โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
4.โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 
5. โครงการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน 
6.โครงการจดัการเรียนรู้ Active Learning 
7. โครงการเปิดบา้นวิชาการ Open House 

 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

     โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดก้าํหนดจุดเนน้ เป้าหมายความสาํเร็จและตวัช้ีวดัความสาํเร็จ จาํแนกตามกลยทุธ ์ดงัน้ี 

ที่ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการและกิจกรรม 

1 จดัการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนและส่งเสริมการจดั
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
-การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.1 ประเด็นท่ี 1 
 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ
ผูเ้รียน 
มฐ. 3 การจดัการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเนน้ผเ้รียนเป็น
สาํคญั 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ

ผูเ้รียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การส่ือสาร และการคิด

คาํนวณ 

2)  มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแกปั้ญหา 

3)  มีความสามารถในการสร้าง

นวตักรรม 

4)  มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

1.ผลการประเมินตนเอง 

SAR เม่ือส้ินปี 

2. ร้อยละการอ่านออก 

เขียนไดข้องนกัเรียนทุกชั้น 

3.ร้อยละของนกัเรียนท่ี

สามารถอภิปราย

แลกเปล่ียนทางความคิด 

4. จาํนวนโครงงาน/

นวตักรรมของนกัเรียนแต่

ละชั้น 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนชั้น ป.1-6  

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

O-NET และ NT 

6.ร้อยละการส่ือสาร

1.โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
2.โครงการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
3.โครงการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 
4.โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 
5. โครงการจดัการเรียนรู้
โดยโครงงาน 
6.โครงการจดัการเรียนรู้ 
Active Learning 
7. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
8.โครงการอนามยัดีมีสุข 
9. โครงการตามรอยพ่อ
สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง 
10 . โครงการโรงเรียน
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หลกัสูตรสถานศึกษา 

6)  มีความรู้  ทกัษะพ้ืนฐาน และ

เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ภาษาต่างประเทศ 

7. ร้อยละทกัษะการใช้

เทคโนโลยขีองผูเ้รียน 

ปลอดขยะ 

2 จดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม ความสาํนึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
-การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.1 ประเด็นท่ี 2 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

ผูเ้รียน 

1.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของผูเ้รียน 

1)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยม

ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและ

ความเป็นไทย 

3)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับน

ความแตกต่างและหลากหลาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิต

สังคม 

1.ร้อยละของนกัเรียนท่ีมี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค5์ 

ประการของโรงเรียนสุจริต 

2.ร้อยละความพึงพอใจขอ

ผูป้กครองต่อพฤติกรรม

นกัเรียน 

3. ร้อยละภาวะโภชนาการ

ของนกัเรียน 

1.โครงการวนัสาํคญั 
2.โครงการโรงเรียนสุจริต 
3.โครงการโรงเรียนวถีิ
พุทธ 
4.โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจาํตาํบล 
5.โครงการวนัสาํเร็จ
การศึกษา 
6. โครงการแข่งขนักรีฑาสี
นกัเรียน 
7. โครงการรักษป่์าน่าน 
8. โครงการสืบสาน
วฒันธรรมไตล้ือ 
9. โครงการอาหารกลางวนั
นกัเรียน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายความส าเร็จ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โครงการและกิจกรรม 

3 พฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ร้อยละความสาํเร็จจากการ

ประเมินคุณภพภายนอกรอบส่ี  

ของมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั

และมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

1.มาตรฐานปฐมวยัทั้ง 3 

มาตรฐานมีคุณภาพระดบั

ยอดเยีย่ม 

2. มาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ทั้ง 3 มาตรฐานมี

คุณภาพระดบัยอดเยีย่ม 

1.โครงการหอ้งเรียน

คุณภาพ 

2.โครงการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

3.โครงการนิเทศภายใน

โรงเรียน 

4 พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีส่งเสริม

ดา้นอาชีพอยา่งหลากหลาย 

2.  มีการสืบสานวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินอยา่งเขม้แข็ง 

1.จาํนวนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

2.ร้อยละของบุคลากรใน

โรงเรียนท่ีสามารถสืบสาน

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

1.โครงการพฒันาบุคลากร 

2.โครงการปรับปรง

หลกัสูตร 

3.โครงการจดัการเรียนรู้

โดยโครงงาน 

4.โครงการตามรอยพ่อ
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สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง 

5.โครงการโรงเรียนสุจริต 

6.โครงการสืบสานวฒั

ธรรมไตล้ือ 

5 พฒันาระบบบริหาร
จดัการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
-การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ.ที่ 2 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทศัน์และ

พนัธกิจท่ีสถานศึกษากาํหนด

ชดัเจน 

2.2  มีระบบบริหารจดัการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ดาํเนินงานพฒันาวิชาการท่ี

เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตาม

หลกัสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

2.4  พฒันาครูและบุคลากรให้มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

2.6  จดัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการ

บริหารจดัการและการจดัการ

เรียนรู้ 

1.ร้อยละความสาํเร็จ

ของการดาํเนินงาน

โครงการโรงเรียน

ประชารัฐ 

2.ร้อยละของหอ้งเรียนที่

มีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกผา่น

การรับรองมาตรฐาน 

1.โครงการปรับปรุงพฒันา
หลกัสูตร 
2.โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
3.โครงการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแนว
ใหม่ 
4.โครงการสาธารณูปโภค
ในโรงเรียน 
5.โครงการจดัซ้ือจดัจา้ง 
6.โครงการระดมทรัพยากร
จากชุมชน 
7.โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
8. โครงการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
9.โครงการเรียนฟรี 15 ปี
อยา่งมีคุณภาพ 
10.โครงการปัจจยัพ้ืนฐาน

นกัเรียนยากจน 
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ส่วนที ่3 
รายละเอยีดแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

แผนงานปฏิบัติการปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 
รายการ ต่อหัว จาํนวน 

นร. 
จาํนวน 

เงิน 
ค่าสาธารณูป 

โภค 
จา้งครู เหลือ 60% 30% 10% 

เงินอุดหนุนรายหัว 
 2 /2562ปฐมวยั  850 37 31450       
1 /2563 ปฐมวยั   850 30 25500       
\รวม   56950 10,000 10,000 36950 22170 10977 3695 
ปรับยอด       22100 11000 3850 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานปฏิบัติการปฐมวยั  ปีงบประมาณ 2563  

ที่ โครงการ  ปี 62 ปี 63 ครู
ผูรั้บผดิชอบ 

 แผนงานวิชาการและบริหารทัว่ไป    33100  

1 โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  2000 4000 ละอองดาว 

2 โครงการจดัหาส่ือการเรียนรู้+ตกแต่งหอ้งเรียน  4000 5850 ละอองดาว 
3 โครงการกิจกรรมบา้นวิทยาศาสตร์นอ้ย  2000 2000 ละอองดาว 

4 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    1000 3000 ละอองดาว 

5 โครงการจดัซ้ือวสัดุ BBL/โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  3000 3000 ละอองดาว 

6 โครงการบณัฑิตนอ้ย   1000 4750 ธญัญากร 
7 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และอาคารเรียน  24300 5000 วรวุฒิ 
8 โครงการพฒันาวิชาชีพครูปฐมวยั  1000 1500 เทียมจิต 
9 โครงการจดัประสบการณ์แบบ Active Learning   0 4000 ละอองดาว 
10 โครงการ เรียนฟรี 15 ปี  7955 0 0 ธญัญากร 
11 โครงการสนบัสนุนค่าสาธารณูปโภค 10000 0 0 สาวิตรี 
12 โครงการจา้งครูปฐมวยั 10000 0 0 สาวิตรี 
13 แผนงาน ( 10 % ) 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 
 

 

4200 3850 ลาํใย 

 งบพฒันาทั้งหมด  42500 36950  
 สนบัสนุนค่าสาธารณูปโภค  10000 10000  
 สนบัสนุนจา้งครูปฐมวยั - 10000  
  รวมงบทั้งส้ิน 52500 56950  
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 แผนปฏิบัติการ การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2563  

รายการ ต่อหัว จาํนวน 
นร. 

จาํนวน 
เงิน 

ค่าสาธารณู 
ปโภค 

จา้งครู เหลือ 60% 30% 10% 

เงินอุดหนุนรายหวั 
2 /2562  ประถม  950 113 107350       
1 /2563 ประถม   950 110 104500       
\รวม   211850 55,000 30,000 126850 76110 38055 12685 
ปรับยอด       76100 38150 12600 

 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานปฏิบัติการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ปีงบประมาณ 2562 
ที่ โครงการ ปี 62 ปี 63 ครูผูรั้บผดิชอบ 
 งบประจาํ 140850 126850  
 โครงการสนบัสนุนค่าสาธารณูปโภค 50000 55,000 นางสาวติรี 
 โครงการจา้งครูต่างประเทศ 40000 30,000 นางสาวติรี 
 งบพฒันา 230,850 211,850  
 โครงการพฒันางบ 60% 84,500 76,100 นางกญัชพร 
 โครงการพฒันางบ 30% 42,350 38,150 นางจงจินต ์
 โครงการพฒันางบ 10% 14,000 12,600 นางลาํใย 
 รวมงบทั้งหมด 140,850 126,850  
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1) งานวชิาการ   งบอุดหนุน  60%    76100    บาท  ปีงบประมาณ 2563       
ที่  ช่ือโครงการ  อุดหนุน 

ปี  2562 

อุดหนุน 

ปี  2563 

ผูรั้บผดิชอบ 

 งบทีจ่ัดสรร 60% 76650 76100  

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20,000 20,000 นางกญัชพร 

2 สนบัสนุนส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน(10 คน/3000 ) 30,000 27,600 นางจงจินต ์

3 โครงการห้องเรียนคุณภาพ (11*1000) 11,000 11,000 นางสาวิตรี 

4 โครงการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร  500 500 นางจงจินต ์

5 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่   5000 2,000 นางเทียมจิต 

6 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  15000 10,000 นางกญัชพร 

7 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้                 0 1,000 นางเทียมจิต 

8 โครงการวนัสาํคญั                                                        3000 0 น.ส.สุวพิชชา 

9 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 0 งบประชารัฐ นางกญัชพร 

10 โครงการโรงเรียนสุจริต 0 0 นางกญัชพร 

11 โครงการโรงเรียนดีประจาํตาํบล  0 0 นางเทียมจิต 

12 โครงการห้องสมุดมีชีวิต -ไม่มี 2,000 น.ส.สุวพิชชา 

13 โครงการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน ( งบประชารัฐ ) -ไม่มี งบประชารัฐ นางกญัชพร 

14 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ -ไม่มี 1,000 นายสุพศิน 

15 โครงการจดัการเรียนรู้ Active Learnig -ไม่มี งบประชารัฐ นายสุพศิน 

16 โครงการวนัสาํเร็จการศึกษา -ไม่มี 1,000 น.ส.กรรณิการณ์ 

 รวม  76100  
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2) งานบริหารทั่วไป งบอุดหนุน  30%    38150    บาท ปีงบประมาณ 2563 
ท่ี ช่ือโครงการ งบอุดหนุนปี   

62 

งบอุดหนุนปี   

63 

ผูรั้บผดิชอบ 

 งานบริหารงบประมาณ 42350 38150  

17 โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน   ( 50000 ) (55000 ) สาวิตรี 

18 โครงการจดัซ้ือจดัจา้ง 2,000 2000 ละอองดาว 

19 โครงการระดมทรัพยากรจากชุมชน( ผา้ป่าวนัแม่ ) 0 0 สุวพิชชา 

 งานบริหารบุคคล    

20 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(สพฐ.) 0 0 จารุวรรณ์ 

21 โครงการนิเทศภายใน  2000 2000 อรพินท ์

22 โครงการพฒันาบุคลากร   5000 5000 เทียมจิต 

23 โครงการจา้งครูต่างประเทศ   (40,000 ) (30,000) จารุวรรณ์ 

 งานบริหารทัว่ไป    

24 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 2,850 3000 วรวุฒิ 

25 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 1,000 650 จงจินต ์

26 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนกัเรียน 1,000 1000 ละอองดาว 

27 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ทาสีร้ัวโรงเรียน  15,000 10,000 สาวิตรี 

28 โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียน ( งบบริจาคกีฬา ) 17890 0 1000 สุพศิน 

29 โครงการจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน 12,000 12000 เทียมจิต 

30 โครงการอนามยัดีมีสุข 1,000 1000 อรพินท ์

31 โครงการอาหารกลางวนั ( 668,000 )  500 500 จารุวรรณ์ 

32 โครงการตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง   สุพศิน 
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33 โครงการลดการใชพ้ลงังานในสถานศึกษา   สาวิตรี 

34 โครงการรักษป่์าน่าน  - 5000   อรพินท ์

35 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 0  จงจินต ์

36 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งปีคุณภาพ 

-อุปกรณ์การเรียน  2800+24180=26980 

-หนงัสือเรียน  5600+92,543=98143 

- เคร่ืองแบบนกัเรียน 8400+44640=53040 

- พฒันาผูเ้รียน  6020+29760=35,780 

 

 

 

 สาวิตรี 

 

37 โครงการปัจจยัพ้ืนฐาน 

ชุดพ้ืนเมือง อบ.1 กบัเส้ือ แจ๊คเก็ต ป.1(เด็กเขา้ใหม่)  10,000 

เส้ือยดื กีฬาสี (100*157=15700) 

เส้ือพ้ืนเมืองสีขาว (200*157=31400) 

 สาวิตรี 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
งบประมาณ  ไดรั้บจดัสรรเป็นรายหัวนกัเรียน  และรับโอนเป็น 2 คร้ัง/ปี  ดงัน้ี 

1. ค่าหนงัสือแบบเรียน 

ชั้น หวัละ ( บาท ) จาํนวนนกัเรียน รวมเงิน 

อนุบาล 2 200 15 3000 
 

อนุบาล 3 200 22 4400 

ประถมศึกษาปีที่ 1 561 11 6171 

ประถมศึกษาปีที่ 2 605 19 11495 

ประถมศึกษาปีที่ 3 622 18 11196 

ประถมศึกษาปีที่ 4 653 22 14366 

ประถมศึกษาปีที่ 5 785 19 14915 

ประถมศึกษาปีที่ 6 818 24 19632 

  150 85175 

 

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ชั้น หวัละ ( บาท )/ปี จาํนวนนกัเรียน รวมเงิน 

อนุบาล 2 200 (100/ภาคเรียน) 15 3000 

อนุบาล 3 200 (100/ภาคเรียน) 22 4400 

ประถมศึกษาปีที่ 1 390 (195/ภาคเรียน) 11 4290 

ประถมศึกษาปีที่ 2 390 (195/ภาคเรียน) 19 7410 

ประถมศึกษาปีที่ 3 390 (195/ภาคเรียน) 18 7020 
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ประถมศึกษาปีที่ 4 390 (195/ภาคเรียน) 22 8580 

ประถมศึกษาปีที่ 5 390 (195/ภาคเรียน) 19 7410 

ประถมศึกษาปีที่ 6 390 (195/ภาคเรียน) 24 9360 

รวม  150 51470 

 

3. ค่าเส้ือผา้เคร่ืองแบบนกัเรียน 

ชั้น หวัละ ( บาท ) จาํนวนนกัเรียน รวมเงิน 

อนุบาล 2 300 15 4500 

อนุบาล 3 300 22 6600 

ประถมศึกษาปีที่ 1 360 11 3960 

ประถมศึกษาปีที่ 2 360 19 6840 

ประถมศึกษาปีที่ 3 360 18 6480 

ประถมศึกษาปีที่ 4 360 22 7920 

ประถมศึกษาปีที่ 5 360 19 6840 

ประถมศึกษาปีที่ 6 360 24 8640 

  150 51780 
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4. ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ชั้น หวัละ ( บาท )/ปี จาํนวนนกัเรียน รวมเงิน 

อนุบาล 2 430 (215/ภาคเรียน) 15 3225 3225 7955 

อนุบาล 3 430 (215/ภาคเรียน) 22 4730 4730 

ประถมศึกษาปีที่ 1 480 (240/ภาคเรียน) 11 2640 2640 62195 

ประถมศึกษาปีที่ 2 480 (240/ภาคเรียน) 19 4560 4560 

ประถมศึกษาปีที่ 3 480 (240/ภาคเรียน) 18 4320 4320 

ประถมศึกษาปีที่ 4 480 (240/ภาคเรียน) 22 5280 5280 

ประถมศึกษาปีที่ 5 480 (240/ภาคเรียน) 19 4560 4560 

ประถมศึกษาปีที่ 6 480 (240/ภาคเรียน) 24 5760 5760 

รวม  150 35075 35075 70150 

 

จดัสรรโครงการรองรับกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ( ยอดยกมา  74,827  บาท )   ดงัน้ี  

1)กิจกรรมวชิาการ พฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

โครงการสืบสานตาํนานไตล้ือระดบัประถมศึกษา     งบประมาณ   13,000  บาท 

โครงการสืบสานตาํนานไตล้ือระดบัปฐมวยั              งบประมาณ      1975  บาท  

 2) กิจกรรมคุณธรรม 

โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดบัประถมศึกษา       งบประมาณ  15,200   บาท 

โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดบัปฐมวยั                งบประมาณ      1240   บาท 
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3) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   

โครงการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีระดบัประถมศึกษา  งบประมาณ     2,000  บาท 

4) กิจกรรมทศันศึกษา 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเลนกัเรียนระดบัประถมศึกษา     งบประมาณ     32172  บาท 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจงัหวดัน่าน นกัเรียนระดบัปฐมวยั    งบประมาณ        4740        บาท 

5) กิจกรรมบริการเทคโนโลย ี

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองถ่ายสาํเนา ( Printer ) สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา งบประมาณ  4500  บาท 

สรุปตารางจดัสรรงบประมาณ 

ระดบัประถมศึกษา ( 62,195 )+ 4,677= 66,872 ระดบัปฐมวยั ( 7,955 ) 

โครงการสืบสานตาํนานไตล้ือ 13,000 โครงการสืบสานตาํนานไตล้ือ 1975 

โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 15,200 โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 1240 

โครงการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี   2,000   

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเล 32,172 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจ.น่าน 4740 

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองถ่ายสาํเนา ( Printer  4,500   

รวม 66,872 รวม 7955 
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แผนภูมิเช่ือมโยงยทุธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                                            

 

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                            

 

 

 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision) 

 

พันธกิจ (Mission) 

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน ( GOAL ) 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นกัเรียนนกัเรียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบประกนั 

 
1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
2.โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ 
3.โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
4.โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 
5. โครงการจดัการเรียนรู้โดย
โครงงาน 
6.โครงการจดัการเรียนรู้ Active 
Learning 
7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
8.โครงการอนามยัดีมีสุข 
9. โครงการตามรอยพ่อสานต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง 
10 . โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

1.โครงการวนัสาํคญั 
2.โครงการโรงเรียนสุจริต 
3.โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 
4.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาํ
ตาํบล 
5.โครงการวนัสาํเร็จการศึกษา 
6. โครงการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน 
7. โครงการรักษป่์าน่าน 
8. โครงการสืบสานวฒันธรรมไตล้ือ 
9. โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 

 
 

1.โครงการหอ้งเรียนคุณภาพ 

2.โครงการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

3.โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

 

 

1.โครงการพฒันาบุคลากร 

2.โครงการปรับปรุงหลกัสูตร 

3.โครงการ 

4.โครงการตามรอยพอ่เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาหลกัสูตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่5 ธรรมาธิบาล 

 1.โครงการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 
2.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
3.โครงการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแนวใหม่ 
4.โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
5.โครงการจดัซ้ือจดัจา้ง 
6.โครงการระดมทรัพยากรจากชุมชน 
7.โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
8. โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใน
โรงเรียน 
9.โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

10.โครงการปัจจยัพื้นฐานนกัเรียน

ยากจน 
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การน าแผนสู่การปฏบิัติ 

แผนผังการด าเนินงานของ  SILAPHET  MODEL 

 

Leadership 

 

Staff 

 

Target 

 

Participation 

 

Innovation 

 

Honest 

 

Assessment 

 

Excellence 
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P - Participation 

H - Honest 

T - Target 

E - Excellence 

S - Staff 

I - Innovation 

A - Assessment 

L - Leadership 

  

   

 

  

    Vision 

     ผู้ เรียน 

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความภาคภูมิใจในชาติพนัธุ์   

มีทกัษะอาชีพ 

อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

SILAPHET  MODEL 



51 

 

การขบัเคลือ่นสู่แผนปฏบิัติการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างความตระหนกัแก่
ครูทุกคน 
2. จดัระบบโครงสร้าง
และมอบหมายงาน 
3.จดัทาํแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี แผนนิเทศ 
4.แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
5.จดัเตรียม 4M ( Man   
Management    Materials   
Money ) 
 

1.ดาํเนินการโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบติัการประจาํปี 
2. ดาํเนินการพฒันาครูตามแผน
นิเทศภายในโรงเรียน 
3.พฒันาแหล่งเรียนรู้ในและนอก
โรงเรียน 
4. หาเวทีแข่งขนัให้ครูและนกัเรียน 
5. Silaphet Model  

  ร่วมปฏิบตัิ 

ร่วมวางแผน 

1.ตั้งกรรมการตรวจสอบ  
2. นิเทศโครงการ/กิจกรรม 
3.นิเทศ ประเมินผลแผนนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
4. จดัทาํรายงานโครงการ/
กิจกรรม 

ร่วมกนัตรวจสอบ 

ร่วมปรับปรุง 
1. ประเมินคุณภาพภาย
โรงเรียน 
2. ประเมินคุณภาพนกัเรียนตาม
กลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3. จดัทาํรายงานการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ( SAR ) 
4.รับการประเมินจากภายนอก 
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1.ช่ือแผนงาน                การบริหารงานวชิาการ 
ช่ือโครงการ      โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 
ลกัษณะโครงการ                        โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน  กลยทุธท์ี่ 1  จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและเพือ่สร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผูเ้รียน   
      บช.1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ     นางกญัชพร  ไชยเสน 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือวา่เป็น
กระบวนการที่สาํคญัที่สุดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 แลว้ การจดัการเรียนรู้ตอ้งยดึ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เนน้ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง แสวงหาความรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปความรู้องคค์วามรู้ได้
ดว้ยตนเอง  การแข่งขนัทางทกัษะวชิาการ และศิลปหตัถกรรมนกัเรียนเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงที่จะส่งเสริมใหน้กัเรียน 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ ระหวา่งกนั มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตวั มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพือ่คน้ควา้หา
ความรู้เพิม่เติม ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน ไดล้งมือฝึกปฏิบติั และแกปั้ญหาตามสถานการณ์ ได้
เป็นอยา่งดีและเป็นการส่งเสริมนกัเรียนที่มีความสามารถดา้นต่างๆ ไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งเตม็ศกัยภาพตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรจึงไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น  เพือ่ส่งเสริม
นกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ใหมี้การพฒันาการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และการงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลย ีไดมี้ความรู้และทกัษะตลอดจนเทคนิคต่างๆสามารถเป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน ในระดบักลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และระดบัภาค ตลอดจนส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ทดสอบความรู้และ
ทกัษะทางวชิาการจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ และจากหน่วยงานอ่ืน  
2.  วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะและความรู้ทางดา้นวชิาการ   เทคโนโลย ี ศิลปหตัถกรรม 
 2. เพือ่ส่งเสริมแรงกระตุน้ในการเรียน 
 3. เพือ่ใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอก 
 4. เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสาํเร็จและเป็นตวัอยา่งที่ดี 
             5. เพือ่เผยแพร่ช่ือเสียงของโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -แข่งขนัตอบปัญหาสารานุกรม 
 -แข่งขนัทกัษะวชิาการ   เทคโนโลย ี และศิลปหตัถกรรมนกัเรียนในระดบักลุ่มโรงเรียน  ระดบัเขตพื้นที่  และระดบั
ภาคเหนือ 
-แข่งขนัวทิย/์คณิต นานาชาต ิ
3. นกัเรียนร้อยละ40 สามารถเป็นตวัแทนกลุ่มโรงเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียนในระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา 
4. นกัเรียนร้อยละ20 เขา้ร่วมทดสอบวดัความรู้จากโรงเรียนและสถาบนัอ่ืนๆ 
 เชิงคุณภาพ 
 1.  นกัเรียนมีความรู้ทกัษะทางดา้นศิลปะและหตัถกรรมสามารถเป็นตวัแทนกลุ่มโรงเรียนเขา้ร่วม                            
                    แข่งขนัใน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา                    
 2.  นกัเรียนไดรั้บความรู้ และประสบการณ์จากการแข่งขนั 
 3.  นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัในระดบั ดี ขึ้นไป  
4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
 1.  ประชุมช้ีแจงวางแผนร่วมกนั 
 2.  จดักิจกรรมที่ 1  แข่งขนัทกัษะวชิาการ   ( ภาษาองักฤษ ,วทิย-์คณิตนานาชาติ ,ตอบปัญหาสารานุกรม ) 
 3. จดักิจกรรมที่ 2 สอบวดัความรู้ ( โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร ,โรงเรียนสตรีศรีน่าน,โรงเรียนปัว ) 
 4. จดักิจกรรมแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียน (ระดบักลุ่ม,ระดบัเขตพื้นที่,ระดบัภาค ) 
 5. สรุปโครงการ รายงานผล 
5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563 
6.  งบประมาณ 
 - เงินงบประมาณปี 2563  เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวน     20,000  บาท 
     (สองหม่ืนบาทถว้น) โดยบริหารแบบถวัจ่ายในกิจกรรมต่อไปน้ี 
การแข่งขนัทกัษะวชิาการ   การสอบวดัความรู้   การแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
  

7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2 นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
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8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีประเมนิผล เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินผล 

- จาํนวนนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม
แข่งขนัทกัษะวชิาการ 
- จาํนวนนกัเรียนที่ไดรั้บรางวลัจาก
การแข่งขนั 
-นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะและความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

- สาํรวจ 
 
-  สาํรวจ 
 
-  สงัเกต 
-   ตรวจผลงาน 

-แบบสาํรวจ  /  รายการแข่งขนั 
 
-แบบสรุปการแข่งขนั 
 
- เกียรติบตัร  / รางวลั 
-แบบบนัทึกการตรวจผลงาน 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
        1.  นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการคิดการปฏิบตัิ 
        2.  นกัเรียนไดเ้ป็นตวัแทนของกลุ่มโรงเรียน และสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา เขา้แข่งขนั 
 ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนในระดบัที่สูงขึ้น 
       3.  นกัเรียนมีประสบการณ์และในการเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการที่หน่วยงานต่างๆไดจ้ดัขึ้น 
        4.  นกัเรียนสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 
 
 
      ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                     ( นางกญัชพร  ไชยเสน) 
                                ครูชาํนาญการ 
 
 
      ช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                     (นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 
                                              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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2.ช่ือแผนงาน     บริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ        สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ลกัษณะโครงการ      โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน           กลยทุธท์ี่ 1  จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐการศึกษา  
                                                                                  ขั้นพื้นฐานและเพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  บ.ช.1.1  มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ          นางจงจินต ์   เช้ือเมืองพาน   
1. หลกัการและเหตุผล 
           พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542  หมวดที่ 4  กล่าวถึงแนวการจดัการศึกษาวา่ สถานศึกษา
ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถ จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพือ่ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภท
ต่างๆ  ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นจาํเป็นตอ้งมีงบประมาณมา
ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพือ่สนองตอบเป้าหมายของหลกัสูตร พฒันาเด็กใหอ้ยูใ่นสงัคมอยา่งมี
ความสุขมุ่งเนน้ใหเ้ด็กเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข   
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรเห็นความสาํคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดัทาํโครงสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพือ่สนอง
นโยบายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสอดคลอ้งกบัศกัยภาพผูเ้รียน และแนวทางการจดัการศึกษาแห่งชาติ 
2.วตัถุประสงค ์
            1. เพือ่จดัสรรเงินค่าวสัดุการศึกษาให้แก่ชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

2. เพือ่ใหค้รูผูส้อนมีงบประมาณในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
3. เพือ่ใหค้รูผูส้อนไดผ้ลิตส่ือการเรียนการสอน 
4. เพือ่ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชส่ื้อ นวตักรรม ที่หลากหลายในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ     
             1.  ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดรั้บการจดัสรรเงินค่าวสัดุการศึกษา  
 2. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีงบประมาณในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 3. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดผ้ลิตส่ือการเรียนการสอน 
 4. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใชส่ื้อ นวตักรรม ที่หลากหลายในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 

เชิงคุณภาพ 
     1.  ครูผูส้อนมีงบประมาณในการดาํเนินการจดัซ้ือวสัดุการศึกษาเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 
              2.  ครูผูส้อนผลิตและพฒันาส่ือการสอนเพือ่ใชใ้นการจดัการจดัการเรียนรู้ 
              3.  ครูผูส้อนใชส่ื้อ นวตักรรม ที่หลากหลายในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนให้สูงขึ้น 
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4. วิธีการดาํเนินการ/ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
กิจกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละการปฏิบติั ตุลาคม 62 - ผอ.ร.ร. 
2. จดัสรรใหค้รูทุกคนๆละ 2760 บาท
เป็นค่าวสัดุ ส่ือ สอบ สอน 
3. ครูผูส้อนนาํไปดาํเนินการตามขั้นตอน
การจดัซ้ือ/ จดัจา้ง 
4. จดัทาํผลิตส่ือการสอนและนาํส่ือไปใช ้

พฤษภาคม 63 
 

27,600 ครูทุกคน 

5. ประเมินผล และรายงานผลโครงการ กนัยายน 63 - นางจงจินต ์
 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ  
         พฤษภาคม 2563-กนัยายน 2563 
6. งบประมาณ     
   ไดรั้บจดัสรรจากงบประมาณสนบัสนุนจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จาํนวน 27,600  บาท จดัสรรใหค้รู ดงัน้ี 
1.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนนางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน          จาํนวน   2,760    บาท 
2.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนนางกญัชพร  ไชยเสน           จาํนวน   27600    บาท 
3.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนนางสาวสุวพชิชา  ขตัติจิตร  จาํนวน  2,760    บาท 
4.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนนางเทียมจิต  หาญยทุธ   จาํนวน   2,760   บาท    
5.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนนางสาวติรี  กองสอน   จาํนวน   2,760    บาท 
6.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนนางจารุวรรณ์  ริพล                       จาํนวน    2,760    บาท 
7.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนนายสุพศิน  นาวลัย ์   จาํนวน    2,760    บาท    
8.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนนางสาวกรรณิการ์  ใจปิง         จาํนวน    2,760    บาท  
 9.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนนางอรพนิท ์ เสมอใจ         จาํนวน    2,760    บาท      
 10.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนMiss Joe  Ellen   จาํนวน    2,760    บาท 
    รวมทั้งส้ิน                                              จาํนวน  27,600    บาท             
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
               7.2 นกัเรียน 
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 8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีสภาพความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือประเมินผล 
1.   ครูผูส้อนมีงบประมาณในการ
ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ 
 2.  ครูผูส้อนผลิตและพฒันาส่ือการ
สอนเพือ่ใชใ้นการจดัการจดัการ
เรียนรู้ 
 3.  ครูผูส้อนใชส่ื้อ นวตักรรม ที่
หลากหลายในการพฒันาการเรียนรู้
ของนกัเรียนใหสู้งขึ้น 

1. สอบถาม 
 

1. สาํรวจ 
 
 

1.  สงัเกต 
 

1. แบบสอบถาม 
 

1. แบบสาํรวจ 
 
 

1.  แบบสงัเกต 

 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ  
   1. การจดัการและการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
  2. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
  3. ชุมชนมีความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 
      ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                ( นางจงจินต ์  เช้ือเมืองพาน  ) 
                                                                         ครูชาํนาญการพเิศษ 
 
                          ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                                        (นางลาํใย  หานิพฒัน์) 
                                                                                    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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3.ช่ือแผนงาน     บริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ        หอ้งเรียนคุณภาพ 
ลกัษณะโครงการ      โครงการใหม่ 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน           กลยทุธท์ี่ 1  จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและเพือ่สร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้ยนเป็น
สาํคญั  บ.ช.1.1  มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม   
ผูรั้บผดิชอบโครงการ          นางสาวติรี  กองสอน   
 

1. หลกัการและเหตุผล 
           พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542  หมวดที่ 4  กล่าวถึงแนวการจดัการศึกษาวา่ สถานศึกษา
ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถ จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพือ่ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภท
ต่างๆ  ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นจาํเป็นตอ้งมีงบประมาณมา
ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพือ่สนองตอบเป้าหมายของหลกัสูตร พฒันาเด็กใหอ้ยูใ่นสงัคมอยา่งมี
ความสุขมุ่งเนน้ใหเ้ด็กเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข   

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรเห็นความสาํคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนเพือ่สนองนโยบายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสอดคลอ้งกบัศกัยภาพผูเ้รียน และแนวทางการจดั
การศึกษาแห่งชาติ 
2.วตัถุประสงค ์
            1. เพือ่จดัสรรเงินค่าวสัดุปรับปรุงตกแต่งชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

2. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งครูกบันกัเรียนในการจดับรรยากาศในชั้นเรียน 
3. เพือ่ใหน้กัเรียนกระตือรือร้นในการเรียน 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ     
สนบัสนุนงบประมาณในการตกแต่งชั้นเรียน หอ้งละ 1,000 บาท จาํนวน 11 หอ้ง ดงัน้ี 
หอ้งป.1-6  จาํนวน 6 หอ้ง     หอ้งวทิยาศาสตร์    หอ้งคอมพวิเตอร์   หอ้งจริยธรรม   หอ้ง ICT  และหอ้งสมุด 

เชิงคุณภาพ 
     1.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ขึ้น 
              2.  หอ้งเรียนไดม้าตรฐาน 
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4. วิธีการดาํเนินการ/ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

กิจกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละการปฏิบติั ตุลาคม 62 - ผอ.ร.ร. 
2. จดัสรรใหค้รูประจาํชั้นๆละ 1,000 
บาทเป็นค่าวสัดุตกแต่ง 11ชั้นเรียน 
3. ครูผูส้อนนาํไปดาํเนินการตามขั้นตอน
การจดัซ้ือ/ จดัจา้ง 
4. ดาํเนินการตกแต่งหอ้งเรียน 

พฤษภาคม 62 
 

11,000 ครูประจาํชั้น 

5. ประเมินผล และรายงานผลโครงการ กนัยายน 63 - นางสาวติรี 
 
5. ระยะเวลาดาํเนินการ  
         พฤษภาคม 2563 
6. งบประมาณ     
   ไดรั้บจดัสรรจากงบประมาณสนบัสนุนจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จาํนวน 11,000  บาท  
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  7.1 ครูประจาํชั้น ป.1-6  และครูหอ้งพเิศษ 
               7.2 นกัเรียน 
 8. ระดบัความสาํเร็จ 

ตวับ่งช้ีสภาพความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือประเมินผล 
1.   หอ้งเรียนสะอาด สวยงาม เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 
 2.  นกัเรียนรักและหวงแหนชั้นเรียน 
 3.  นกัเรียนมีพฒันาการเรียนรู้สูงขึ้น 

สงัเกต/เยีย่มชั้นเรียน 
 
สอบถาม 
ตรวจสอบ 

แบบเยีย่มชั้นเรียน 
 
แบบสอบถาม 
แบบบนัทึกผสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ  
   1. โรงเรียนมีหอ้งเรียนที่สะอาด สวยงาม 
  2. นกัเรียนมีความตั้งใจเรียน 
  3. นกัเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
             ( นางสาวติรี   กองสอน  )        (นางลาํใย  หานิพฒัน์) 
                      ตาํแหน่ง ครู                                    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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 4. ช่ือแผนงาน               บริหารวิชาการ 
งาน/โครงการ                                                         ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา                   
                                                                                และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ลกัษณะโครงการ              โครงการใหม่ 
สนองกลยทุธ ์โรงเรียน                                กลยทุธท์ี่ 1  จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐการศึกษา  
                                                                                  ขั้นพื้นฐานและเพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดักร 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ               นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน   
___________________________________________________________________________ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 จากการนาํหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไปใชใ้นปีการศึกษา 2553  
พบวา่ การนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนยงัไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากครูยงัไม่เขา้ใจการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา และสถานศึกษาไม่มีการประเมินผล และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
ทาํใหก้ารใชห้ลกัสูตรยงัไม่บรรลุจุดหมาย ดงันั้นจึงไดจ้ดัทาํโครงการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเพือ่ให้
หลกัสูตรมีความสมบูรณ์ และการนาํหลกัสูตรไปใชมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. วตัถุประสงค ์
 - เพือ่ใหห้ลกัสูตรมีความสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
 - เพือ่ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนดั และความสามารถของ     
ผูเ้รียน และพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
 - เพือ่ใหค้รูสามารถนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
                    1. ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ปรับปรุงปี 2563                      
                     2. ปรับปรุงหลกัสูตรปฐมวยั  พทุธศกัราช 2563 

       3. พฒันาหลกัสูตรไตล้ือศึกษา 
        4. พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

5. พฒันาคู่มือหลกัสูตร ขอ้123                                
 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษามีหลกัสูตรที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
  2. การบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน 
                               ทศวรรษที่สอง (2552-2561) 
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4. วธีิดาํเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา   งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1.ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เม.ย. 63         500  

บาท ถวัจ่าย
ทุกรายการ 
 

นางจงจินต ์
2.ปรับปรุงหลกัสูตรปฐมวยั พ.ค. 63  
3. ปรับปรุงหลกัสูตรไตล้ือศึกษา   
3.พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
(การเล้ียงกบ,การเพาะเล้ียงเห็ด,การปลูกผกั,การทาํ
นํ้ ายาเอนกประสงค ์,เล้ียงปลาดุก ) 

พ.ค.63 นางจงจินต ์

4.ประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา มี.ค. 63 คณะครู 
5 .สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ มี.ค.63 คณะครู 
 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
     เม.ย.- พ.ค. 63 
6.งบประมาณ 
  - ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นค่าวสัดุต่างๆจาํนวน 500 บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 นกัเรียน 
 7.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
1. โรงเรียนมีหลกัสูตรที่
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
2. ร้อยละของครูที่มีความรู้
ความเขา้ใจในการนาํหลกัสูตร
ไปใชจ้ดัการเรียนการสอน 
3. ร้อยละของครูที่มีการนาํ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนรู้ 

สอบถามความคิดเห็น 
 
สอบถามความคิดเห็น 
 
 
สอบถามความคิดเห็น 

แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัหลกัสูตร 
แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัหลกัสูตร 
 
แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัหลกัสูตร 
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9.ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
  1. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
  2. ครูสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. นกัเรียนมีทกัษะพื้นฐาน และความรู้ที่จาํเป็นตามหลกัสูตร 
 
      ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                   ( นางจงจินต ์  เช้ือเมืองพาน  ) 
                                                                               ครูชาํนาญการพเิศษ 
 
                                               ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                                                           (นางลาํใย  หานิพฒัน์) 
                                                                                 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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5. ช่ือแผนงาน       การบริหารงานวชิาการ 
ช่ือโครงการ     พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
ลกัษณะโครงการ           โครงการต่อเน่ือง 
สนองกลยทุธ ์โรงเรียน                                กลยทุธท์ี่ 1  จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
                                                                                  ขั้นพื้นฐานและเพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางเทียมจิต  หาญยทุธ 
……………………………................................................................................................................. 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 49  กาํหนดใหมี้สาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประกนัคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ.  ทาํหนา้ที่พฒันาเกณฑว์ธีิการประกนัคุณภาพภายนอก  และ
ทาํหนา้ที่ประเมินผลการจดัการศึกษา  เพือ่ใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย  
หลกัการ และแนวทางการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั 
 ดงันั้น สถานศึกษาจึงตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาใหพ้ร้อมในการตรวจสอบ  โดยการดาํเนินการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ใหไ้ดม้าตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และรองรับการประเมินภายนอกรอบส่ี 
2. วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
 2. เพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหมี้มาตรฐานตามเกณฑ ์
3. เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 -   ปรับปรุงพฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแนวใหม่ 
 -   สถานศึกษาดาํเนินการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามทีก่าํหนด 
2.  เชิงคุณภาพ 
                   สถานศึกษาดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีคุณภาพไดม้าตรฐานที่
กาํหนด และผา่นการประเมินภายนอกรอบ ส่ี 
4. วิธีดาํเนินการ/ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
   - จดัทาํมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐานลงสู่ชั้นเรียน 
  - จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  - ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  - ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
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  - การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี ( SAR )ของโรงเรียนและของครู 
  - เผยแพร่ผลงานผูบ้ริหาร   ครู และนกัเรียน 
รายละเอียดกิจกรรมและคาํช้ีแจงประมาณ 
กิจกรรม ระยะเวลา   งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
จดัทาํมาตรฐานการศึกษา ตค.62 2,000 บาท 

ถวัจ่ายทุก
รายการ 

คณะครู 
จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตค.62 นางเทียมจิต 
จดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปี ตค.62 นางลาํใย 
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา ตค.62 นางเทียมจิต 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา พย. 62 นางเทียมจิต 
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี ( SAR ) มีค.63 นางเทียมจิต 
เผยแพร่ผลงานผูบ้ริหาร   ครู และนกัเรียน มีค.63  นางเทียมจิต 
นาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันา พค.63 นางเทียมจิต 
 
5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 
6. งบประมาณ  
            ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 2,000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 นกัเรียนและชุมชน 
 7.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานชดัเจน มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบ มีระบบ
นิเทศติดตามและประเมินผล 

สาํรวจ สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

แบบสาํรวจ 
สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

2. จดัระบบสารสนเทศที่มีขอ้มูลเป็นปัจจุบนั  เพียงพอ สอดคลอ้งกบัภารกิจใน
การพฒันาคุณภาพมีระบบการใชแ้ละใหบ้ริการที่สะดวกรวดเร็วต่อการใชง้าน 

สาํรวจ สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

แบบสาํรวจ 
สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

3. กาํหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาโดยมีขั้นตอนที่ชดัเจน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่ 
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน สถานศึกษา และทอ้งถ่ิน 

สาํรวจ สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

แบบสาํรวจ 
สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

4. จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมองคป์ระกอบของแผนและ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษา สภาพความตอ้งการของ
โรงเรียนและทอ้งถ่ินที่มุ่งเนน้คุณภาพนกัเรียน  การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

สาํรวจ สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

แบบสาํรวจ 
สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

5. ดาํเนินโครงการ/กิจกรรมครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจาํปีไปตาม
กาํหนดเวลาและบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทุกกิจกรรม 

สาํรวจ สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

แบบสาํรวจ 
สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

6. วางแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยกาํหนดผูรั้บผดิชอบ
และใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ใชว้ิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศกึษา การบริหารจดัการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ นาํผลการตรวจสอบไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

สาํรวจ สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

แบบสาํรวจ 
สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

7. ดาํเนินการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  คุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์การอ่าน คิดวเิคราะห์ การเขียน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุก
ระดบัชั้นดว้ยเคร่ืองมือที่เหมาะสม ใชว้ธีิการที่หลากหลาย มีผูรั้บผดิชอบชดัเจน 
และใหบุ้คลากรที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

สาํรวจ สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

แบบสาํรวจ 
สอบถาม 
สมัภาษณ์ 

8. จดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีครอบคลุมมาตรฐานระดบั
สถานศึกษา การบริหารจดัการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ จุดเด่น/จุดดอ้ย แนวทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา โดยมีผูรั้บผดิชอบชดัเจนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
นาํเสนอรายงานต่อสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

ตรวจสอบ
รายงาน 

แบบตรวจสอบ 

9. ปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
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9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
1.  สามารถดาํเนินงานประกนัคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.  สามารถพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาไดต้ามเกณฑท์ี่กาํหนด 
 3.  ชุมชนมีความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 4. โรงเรียนผา่นการประเมินจาก สมศ.ระดบัยอดเยีย่มทุกมาตรฐาน 
 
       ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ        
             (นางเทียมจิต  หาญยทุธ)                                                               
                                                                                            ครูชาํนาญการพเิศษ 
 
 
                 ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ           
                                ( นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 
               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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6. ช่ือแผนงาน      การบริหารงานวชิาการ 
ช่ือโครงการ      ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ลกัษณะโครงการ            โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน    ยทุธศาสตร์ที่ 1  จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐ

การศึกษาขั้นพื้นฐานและเพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผูเ้รียน   
      บช.1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ     นางกญัชพร  ไชยเสน   
1. หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 หมวด 4  ไดก้ล่าววา่การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัมากที่สุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ  โดยใชเ้ทคนิค
วธีิการที่ทนัสมยัและหลากหลาย  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่จาํเป็นตามหลกัสูตรผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการประเมินสมรรถนะสาํคญัการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน และผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไป
ตามเกณฑ ์ 

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรประสบกบัปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต ํ่า 
และโรงเรียนจาํเป็นตอ้งเฝ้าระวงั เช่น สาระคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วทิยาศาสตร์  และภาษาองักฤษเป็นตน้  นกัเรียน
ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิา  และทกัษะในการคิดวเิคราะห์ ซ่ึงส่งผลต่อการการทดสอบระดบัชาติของนกัเรียน
โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรจึงไดจ้ดัทาํโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพือ่
แกปั้ญหาดงักล่าว ตลอดจนจดัทาํเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาตลอดจนระบบการวดัและประเมินผลการเรียนใหไ้ด้
มาตรฐานและสอดคลอ้งกนั 
2. วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกกระดบัชั้นสูงขึ้นร้อยละ 5 
2. เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการวดัผลระดบัชาติ (O-NET) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3. เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการวดัผล ( NT ) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
4. เพือ่ใหก้ารวดัและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนไดม้าตรฐานและเป็นระบบ 
5. เพือ่ใหโ้รงเรียนมีเอกสารและหลกัฐานทางการศึกษาตรงตามที่หลกัสูตรกาํหนด 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ     
   1.  นกัเรียนร้อยละ80 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 5 
   2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสมัฤทธ์ิ NT สูงขึ้น 
                4. โรงเรียนมีขอ้ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนครบทุกสาระและทุกระดบัชั้น 
   5.  โรงเรียนมีเอกสารหลกัฐานการศึกษาครบตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 
เชิงคุณภาพ 
 1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความรู้เหมาะสมกบัระดบัชั้น 
 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนระดบัชาติ (O- NET ) อยูใ่นเกณฑท์ี่น่าพอใจ 
 3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสมัฤทธ์ิ NT อยูใ่นเกณฑท์ี่น่าพอใจ 
 4. โรงเรียนมีคลงัขอ้สอบที่มีมาตรฐาน จดัเก็บอยา่งเป็นระบบและสะดวกต่อการใชง้าน 
 5. โรงเรียนมีเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาตรงตามที่หลกัสูตรกาํหนด 
4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 

1. จดัประชุมวชิาการ ( PLC ) คณะครูในโรงเรียน วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและผลกระทบของแต่ละ

รายวชิา  เพือ่ร่วมหาแนวทางแกไ้ข ทุกวนัจนัทร์เวลา 15.00 น.-16.30 น. 

2. กาํหนดกิจกรรมแกปั้ญหาสาระการเรียนรู้ในเป้าหมาย 

สาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์ สาระภาษาต่างประเทศ 

1.ภาษาไทยวนัละคาํ 1. ท่องสูตรคูณ หนา้เสาธงและ

และก่อนเรียนคณิต 

1.กิจกรรมนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย 1.English Today 

2.คดัไทยทุกวนั 2. คิดเลขเร็วทุกหอ้ง 2.โครงงานวิทยาศาสตร์ 2.เขียนคาํศพัทต์ามคาํบอก 

3.เขียนตามคาํบอกคาํพ้ืนฐาน 3. 3. ติวขอ้สอบ o-net 3.เขียนเร่ืองภาพ 

4.เขียนเร่ืองจากภาพ 4.ติวขอ้สอบ o-net  4.ติวขอ้สอบ o-net 

5.ติวขอ้สอบ o-net    
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3. จดัทาํเคร่ืองมือแกไ้ขปัญหา 
สาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์ สาระภาษาต่างประเทศ 

1.สมุดบนัทึกภาษาไทยวนัละ

คาํหนา้เสาธง 

1. ขอ้ตกลงท่องสูตรคูณ หนา้

เสาธงและก่อนเรียนคณิต 

1กาํหนด.กิจกรรม

นกัวิทยาศาสตร์นอ้ย 

เตรียมส่ือ เคร่ืองมือ 

1สมุดบนัทึก.English Today 

2-.ขอ้ความสาํหรับคดัไทยทุก

ชั้น  

-สมุดบรรทดั 4 เส้น 

2. แบบฝึกคิดเลขเร็วทุกชั้น 2. งบทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 2.สมุดสาํหรับเขียนคาํศพัท์

ตามคาํบอก 

3แบบบนัทึก.เขียนตามคาํบอก

คาํพ้ืนฐานรายคน หรือสมุด 

3. .-ขอ้สอบ o-net 

- งบจา้งครูติว 

3. .-ขอ้สอบ o-net 

- งบจา้งครูติว 

3.แบบใกเขียนเร่ืองภาพ 

4แบบฝึก.เขียนเร่ืองจากภาพ   4. .-ขอ้สอบ o-net 

- งบจา้งครูติว 

5.-ขอ้สอบ o-net 

- งบจา้งครูติว 

   

 

4. ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาโดยสอดแทรกในการเรียนการสอน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 

5.  จดัทาํพมิพข์อ้สอบกลาง  ขอ้สอบวนิิจฉยั  ขอ้สอบ Pre –O-NET  / Pre –NT และขอ้ทดสอบที่ใชใ้นการติว

เขม้ O-NET และNTบางสาระวชิาที่ตอ้งการปรับปรุง 

6. จดัทาํแบบ ปพ.5 ปพ.6   ปพ.8  แบบปพ.1 

7. รายงานโครงการ 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563 
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6. งบประมาณ 
  - เงินงบประมาณปี 2563 เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวน  10,000บาท 
                  ( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น ) 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2 นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
8. ระดบัความสาํเร็จ 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้

1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ 
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนระดบัชาติอยูใ่นเกณฑท์ี่น่าพอใจ 
3 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน NT อยูใ่นเกณฑท์ี่น่าพอใจ 
4. โรงเรียนมีคลงัขอ้ทดสอบที่ไดม้าตรฐาน 
5. โรงเรียนมีเอกสารและหลกัฐานทางการ
ศึกษาตามที่หลกัสูตรกาํหนด 

1.ทดสอบ 
 
1. ทดสอบ 
 
 1. ทดสอบ 
2. ประเมิน 
2. สาํรวจ 
 

1. แบบทดสอบ 
 
  1. แบบจดัอนัดบัคุณภาพ 
 
  1. แบบจดัอนัดบัคุณภาพ 
 
  1. แบบประเมินคุณภาพ 
  2. แบบสาํรวจ 

 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
1. นกัเรียนทุกระดบัชั้นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เหมาะสมกบัระดบัชั้น 
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
3.นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
4.โรงเรียนมีคลงัขอ้ทดสอบและมีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
5.โรงเรียนมีเอกสารและหลกัฐานทางการศึกษาตรงตามหลกัสูตรกาํหนด 

 
 
     ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                          ( นางกญัชพร     ไชยเสน ) 
                   ครูชาํนาญการพเิศษ 
 
                                                                    ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                               (นางลาํใย  หานิพฒัน์) 
                                                                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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17. ช่ือแผนงาน     บริหารงบประมาณ 
ช่ือโครงการ     โครงการดาํเนินการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 3 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใหทุ้ก 
                                                                                  ฝ่ายมีส่วนร่วม  
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางสาวติรี  กองสอน  

------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน  มีความรู้  มีทกัษะ โดยการปฏิบติัจริงเพือ่ให้ผูเ้รียนมี
ความรู้  มีทกัษะในการดาํเนินชีวติในสงัคมอยา่งมีความสุข การจดัระบบสาธารณูปโภคที่ดี เอ้ืออาํนวยกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรจึงไดจ้ดัระบบสาธารณูปโภคที่จาํเป็นต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  
2. วตัถุประสงค ์
 โรงเรียนจดัระบบสาธารณูปโภคใหเ้อ้ืออาํนวยกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
เชิงปริมาณ   
 มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเพยีงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียนตั้งแต่ระดบันุบาล 1 – ชั้น      
 ประถมปี ที่ 6 
เชิงคุณภาพ   
 ภายในโรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคตามความจาํเป็นกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
 

กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1. ประกาศนโยบายประหยดัพลงังานในสถานศึกษา ต.ค. 2562  ผอ. 
2. จดักิจกรรมประหยดัพลงังานในสถนศึกษา ตลอดปี  นางสาวติรี 
1. จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ2563 65,000 นางสาวติรี 
2. จดัทาํบญัชีรายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ2563 - นางสาวติรี 
3. รายงานการจ่ายค่าสาธารณูปโภคทุกไตรมาตร ปีงบประมาณ2563 - นางสาวติรี 
4. สรุปผล / รายงานผล 20-30กนัยายน  63 - นางสาวติรี 
5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2560 -30 กนัยายน 2561 
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6. งบประมาณ   จาํนวน   65,000 บท 
- ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวน  55,000 บาท 
- ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาปฐมวยั จาํนวน  10,000 บาท  
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว 
 7.3 ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์สาขาปัว 
 7.4 องคก์ารโทรศพัทอ์าํเภอปัว 
 7.5 การประปาบา้นนาคาํ หมู่  1  ตาํบลศิลาเพชร 
 7.6 การประปาบา้นป่าตองดอนทรายทอง หมู่  8  ตาํบลศิลาเพชร 
 7.7 สาํนกังานการไฟฟ้าอาํเภอปัว  
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภค
ตามความจาํเป็นกบัและ
เหมาะสมกบัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ มีการจ่ายค่า
สาธารณูปโภคทุกเดือน 

- ลงบญัชีรับจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
- รายงานค่าสาธารณูปโภคทุก 
3 เดือน 

-บญัชีการเบิกจ่ายค่า 
สาธารณูปโภค 
-แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค 

 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

 1.  โรงเรียนมีนํ้ าด่ืมที่สะอาดและมีนํ้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ 
  2. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่ดี 
  3. โรงเรียนมีระบบที่เก่ียวขอ้งกบัโทรศพัทแ์ละไฟฟ้าใชไ้ดอ้ยา่งดี 
 
    (ลงช่ือ)...........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
     (  นาวสาวติรี   กองสอน  ) 
               
    (ลงช่ือ)...........................................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
     (นางลาํใย   หานิพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพช 
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18. โครงการ                                  โครงการจดัซ้ือจดัจา้ง 
แผนงาน                         กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน 
ลกัษณะโครงการ                                         โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 3 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใหทุ้ก 
                                                                                  ฝ่ายมีส่วนร่วม  
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ  
ผูรั้บผดิชอบโครงการ                     นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลกัการและเหตุผล 
         การปฏิบติังานพสัดุ เป็นงานที่ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบ  กฎหมาย  คาํสัง่  หนงัสือราชการ  ขอ้บงัคบั และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวขอ้ง  การดาํเนินการจดัหาพสัดุ   การควบคุม  การจาํหน่าย และการตรวจสอบการรับ-จ่ายพสัดุ
ประจาํปี  ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี  พ.ศ.  2535  และที่แกไ้ขเพิม่เติมทุกฉบบั   
          โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการบริหารงานพสัดุและสินทรัพยเ์พือ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
โรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีขึ้น 
2. วตัถุประสงค ์  
        2.1 เพือ่ส่งเสริมการบริหารงานพสัดุและสินทรัพยมี์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       2.2 เพือ่ส่งเสริมการบริหารงานพสัดุและสินทรัพยใ์หเ้กิดความโปร่งใสและถูกตอ้งตามระเบียบของทาง   
ราชการ 
3. เป้าหมาย 
       3.1 ปีงบประมาณ 2563     การบริหารงานพสัดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ขึ้น 
       3.2 ปีงบประมาณ  2563    การบริหารสินทรัพยมี์ความโปร่งใสและถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
4.  ระยะเวลาดาํเนินการ 
       ปีงบประมาณ  2563    
5.  ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1)  จดัทาํบญัชีควบคุมการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบติังานประจาํปี 
2)  เร่งรัดการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม ตามแผน ปฏิบติังานประจาํปี 
3)  ดาํเนินการในงานพสัดุ คือการจดัหาพสัดุ  การควบคุม การจาํหน่าย และ การตรวจสอบพสัดุประจาํปี 
4)  จดัทาํหลกัฐานการเบิกจ่ายใหถู้กตอ้งตามระเบียบ และเป็นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได ้
5)  จดัเก็บหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ 
6)  รายงานโครงการเม่ือส้ินปีงบประมา 
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6.  งบประมาณงบประมาณ      2,000  บาท   
             เป็นค่าใชจ่้ายค่าเอกสาร กระดาษและวสัดุอ่ืนที่เก่ียวขอ้งในการจดัทาํการเบิกจ่ายงบประมาณตลอดปี    
7. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 ครู      ผูบ้ริหาร    องคก์รร้านคา้   
8. ระดับความส าเร็จ 
 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. การบริหารงานพสัดุมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ตรวจสอบ -ระเบียบ กฎหมายการพสัดุ 
-แบบประเมิน 

2. การบริหารสินทรัพยมี์ความโปร่งใสและ
ถูกตอ้งตามระเบียบทางราชการ 

-ตรวจสอบ -ระเบียบ กฎหมายการพสัดุ 
-แบบตรวจสอบ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  การบริหารงานพสัดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     9.2  การบริหารสินทรัพยมี์ความโปร่งใสและถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
 

 
(ลงช่ือ).................................................ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค)์ 
ครูชาํนาญการพเิศษ 

 
 

(ลงช่ือ)..............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
(นางลาํใย  หานิพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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19.ช่ือโครงการ                    การระดมทนุและทรัพยากรทางการศกึษา 

แผนงาน    กลุม่บริหารงานงบประมาณ 

ลกัษณะของโครงการ  โครงการตอ่เน่ือง 

สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 5. พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผู้ รับผดิชอบโครงการ  นางจารุวรรณ์  ริพล  

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 8  ซ่ึงกล่าวถึง ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 

มาตรา 48 ใหมี้การระดมทรัพยากร และการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์นทั้งของรัฐ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ารชุมชน เอกชน องคก์ารเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัการศึกษา สถาน

ประกอบการ สถาบนัสงัคมอ่ืน และต่างประเทศมาใชใ้นการจดัการศึกษา  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ให้

การจดัการศึกษาดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีความร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์ร

ทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการ และองคก์รภาครัฐและเอกชน เพือ่พฒันาวถีิการเรียนรู้ในชุมชน 

ดงันั้นทางโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จึงไดเ้ห็นความสาํคญัของการระดมทรัพยากรเพือ่นาํมาใชใ้นการจดั

การศึกษา และสนองนโยบาย จึงไดร่้วมมือกบัชุมชนจดัทาํ โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษาขึ้น 

เพือ่จดัสรร จดัหาทรัพยากรนาํมาใชใ้นการจดัการศึกษา  
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพือ่ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 

 2.2 เพือ่สร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

 2.3 เพือ่ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 2.4 เพ่ือให้ชมุชนเห็นความส าคญัตอ่การจดัการศกึษา 

3.  ตัวชีว้ัด 

  3.1 ร้อยละของการระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา 

  3.2  ร้อยละของการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
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  3.3 ร้อยละของการเข้ามามีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษา  

           3.4 ร้อยละของการชมุชนท่ีเห็นความส าคญัตอ่การจดัการศกึษา 

 

  

3.  เป้าหมาย 

          4.1  จดังานผ้าป่าวนัแมแ่ห่งชาต ิประจ าปี 2563 

           4.2 มีการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนร้อยละ 80 
          4.3 ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษาร้อยละ100 

          4.4 ชมุชนร้อยละ100เห็นความส าคญัตอ่การจดัการศกึษา 

4.  วธีิด าเนินการ 

1.ประชมุผู้ปกครองนกัเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. เสนอโครงการ/กิจกรรม สภาพปัจจบุนัปัญหา 

3. ร่วมหาวธีิการระดมทรัพยากรและแนวทางการจดังานผ้าป่าวนัแม่ 

4. ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

5. ขบัเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม 

6.ตดิตามประเมนิผล 

7. รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชีว้ัดความส าเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระดมทุนการศกึษา 

1)ระดมทนุจดักิจกรรมผ้าป่าวนัแม ่

ประจ าปี 2563 

 

 

12 สค. 63 

1.จ านวนเงินท่ีได้รับ

บริจาค 

2.ความพงึพอใจขอผู้

มีสว่นร่วม 

- นางจารุวรรณ์   

 

 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ  สิงหาคม 2563 
6. งบประมาณ   ใชเ้งินนอกงบประมาณในการจดัทาํซองผา้ป่าและประสานงาน 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
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 7.2 ผูป้กครองนกัเรียน 
 7.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 7.4  คณะศิษยเ์ก่าโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
8. ระดบัความสาํเร็จ 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
จาํนวนทรัพยากรที่ไดรั้บจากการระดมทุน ตรวจสอบยอดทุน บญัชีบนัทึกผูบ้ริจาค 
ร้อยละของการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจดั
การศึกษา  

ตรวจสอบจาํนวนผูม้าร่วม
กิจกรรม 

บญัชีบนัทึกผูม้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละของความพงึพอใจในการจดัการศึกษาของผูมี้
ส่วนร่วม 

สาํรวจ แบบสาํรวจความพงึพอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีงบประมาณในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเพยีงพอ  

2. ครูมีส่ือที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 3. โรงเรียนกบัชุมชนมีความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 

 4. ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                                    

 ลงช่ือ                                             ผูเ้สนอโครงการ 

  ( นางจารุวรรณ์  ริพล ) 

                                             ต าแหน่ง   ครู  

  

        ลงช่ือ                                        ผูอ้นุมตัิโครงการ 

 

                    ( นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 

                             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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 7. .  ช่ือแผนงาน                                       บริหารงานวชิาการ   
       ช่ือโครงการ               ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 
       ลกัษณะโครงการ              โครงการต่อเน่ือง 
       สนองยทุธศาสตร์โรงเรีย                    ยทุธศาสตร์ที่ 1  จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐการศึกษาขั้น 
                                                                   พื้นฐานและเพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
       สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผูเ้รียน (บช.1.1 ผลสมัฤทธ์ิทาง 
                                                                  วชิาการของผูเ้รียน) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน ้       



80 

 

                                                                  ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ( บช.3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส  
                                                                 ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม ) 
     ผูรั้บผดิชอบโครงการ                          นางเทียมจิต  หาญยทุธ 
________________________________________________________________________________ 
1.  หลกัการและเหตุผล  

นโยบายสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดก้าํหนดใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตร   มีการปรับ

โครงสร้างเวลาเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาไม่เกิน 1,000 ชัว่โมงต่อปี เน้ือหาภายในแต่ละวชิาที่มี

ความซํ้ าซอ้นจะตดัออกไปโดยไม่ใหส่้งผลกระทบต่อตวัช้ีวดั ใหเ้วลาเรียนและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงเวลา 

15.00 น.” -16.00 น. ทุกวนักระบวนการจดัการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 

1.1 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ( Head ) 

       2.2 สร้างเสริมคุณลกัษณะและค่านิยม   ( Heart ) 

       2.3 สร้างเสริมทกัษะการทาํงาน การดาํรงชีพ และทกัษะชีวิต ( Hand ) 

      2.4  สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจ ( Heath ) 

 ดงันั้น โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดป้รับเปล่ียนหลกัสูตร กาํหนดหน่วยการเรียนรู้เสริมสร้าง 4H ใหก้บันกัเรียน 

เพือ่เป็นเคร่ืองมือ ในการดาํเนินงานและติดตามประเมินผล จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีขึ้น   

 2.  วตัถุประสงค ์  
2.1 เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ทกัษะชีวิตนอกเหนือจากการเรียนในภาคปกติ 
2.2 เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนอยา่งมีความสุข สนุกสนาน 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ    
  จดัหน่วยการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จาํนวน ให้เหมาะสมกบัเทศกาลวนัสาํคญั และหลกัสูตร
รักษป่์าน่าน 
คุณภาพ 

  นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้  มีผลการเรียนสูงขึ้น 
4. การดาํเนินงาน 
 1. ประชุมวชิาการสาํหรับครูทุกวนัจนัทร์ ( 15.00-16.30 น.) 

2. มอบหมายงานใหค้รูรับผดิชอบการจดักิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แต่ละวนั 
3.จดัทาํหลกัสูตรลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้  
4.จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้  
5.จดักิจกรรมเชิงบูรณาการ 2 ช่วงชั้น ( ป. 1-3 ) และ ( ป.4-6 ) 
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6.ประชุมประเมินผลทุกวนัจนัทร์  โดยใชก้ระบวนการ PLC  
5.  งบประมาณ  จากเงินอุดหนุนรายหวัประถมศึกษา  จาํนวน  1,000  บาท    
 เป็นค่าส่ือจดัการเรียนรู้และเอกสารรายงานผลการจดักิจกรรม  ( วิธีถวัจ่ายทุกรายการ )   
6.  หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.3  ชุมชน 
7.   การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชป้ระเมินผล 
-นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
- นกัเรียนมีความพงึพอใจในการลดเวลา
เรียน เพิม่เวลารู้ 

 - ทดสอบ 
- สอบถามความพงึพอใจ 

- แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม 

 
8.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
                  1.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
                  2.  นกัเรียนมีความสุขในการเรียน 
              3.   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
 
              ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                               ( นางเทียมจิต   หาญยทุธ) 
                                                                    ครูชาํนาญการพเิศษ 
 
            ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                                 ( นางลาํใย  หานิพฒัน์  ) 
                                                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 
 
  8.  แผนงาน                งานบริหารวชิาการ 
   ช่ือโครงการ                โครงการวนัสาํคญั 
  ลกัษณะโครงการ               โครงการต่อเน่ือง 
   ผูรั้บผดิชอบโครงการ               นางสาวสุวพชิชา  ขตัติจิตร   
   ระยะเวลาดาํเนินการ                ปีงบประมาณ   2563     
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 สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องโรงเรียน         ยทุธศาสตร์ที่  1 จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา  
                                                                    ขั้นพื้นฐานและจดัการศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถในกาแข่งขนั  
   สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน( บช.1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์อง     
                                                                     ผูเ้รียน ) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น 

สาํคญั ( บช.3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วม ) 

     ...............................................................................................................                                 
1. หลกัการและเหตุผล 
           พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2552  และที่แกไ้ขเพิม่เติม  พ.ศ. 2556 หมวดที่ 1   ความมุ่งหมาย
และหลกัการ มาตรา  6  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข  
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดจ้ดัทาํโครงการวนัสาํคญัขึ้น  วนัสาํคญัเป็นวนัที่มีเหตุการณ์พเิศษบางอยา่งเกิดขึ้น ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบั  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ และศิลปวฒันธรรมประเพณี  การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  จดัทาํขึ้นเพือ่พฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้
มีคุณภาพดา้นความรู้  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และทกัษะที่จาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติในสงัคมที่มีการเปล่ียนแปลง 
และแสวงหาความรู้เพือ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ มุ่งเนน้ให ้นกัเรียนเห็นความสาํคญัของวนัสาํคญันั้น ๆ 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดก้าํหนดใหผู้เ้รียนรู้จกัใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง จึงไดจ้ดักิจกรรม
ใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพือ่พฒันาใหน้กัเรียนเป็นคนดี  เก่ง มีความสุข    
 ความหมายและขอบขา่ย 
ความหมาย   หมายถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์สาํคญัที่เก่ียวกบั ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์ และดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณี 
 ขอบข่าย        
 วนัสาํคญั 11 วนั 
2. วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นความสาํคญัของวนัสาํคญันั้น ๆ  
2. เพือ่มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ใน

ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ไดแ้ก่ รักชาต ิ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง  มุ่งมัน่
ในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

3. เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญั  
4. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
-    นกัเรียนทุกคน เขา้ร่วม กิจกรรมวนัสาํคญั  จาํนวน 9  วนั ร้อยละ  100    
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 เชิงคุณภาพ   
 -   นกัเรียนเป็นผูท้ี่มีความรู้เร่ืองวนัสาํคญั   และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
-    นกัเรียนมีความรับผดิชอบ ในงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
-    นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพธีิการต่าง ๆ ในวนัสาํคญันั้น ๆ  
5. วิธีดาํเนินการ  
 1.  กาํหนดปฏิทินการปฏิบติั 
 2.  จดักิจกรรมวนัสาํคญั  ( จดัป้ายนิเทศ  จดักิจกรรมบูรณาการ ) 
(  วนัวสิาขบูชา ,วนัไหวค้รู, วนัสุนทรภู่-ตา้นยาเสพติด , วนัเขา้พรรษา,   วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10,   วนัแม่
แห่งชาติ,  วนัขึ้นปีใหม่,  วนัเด็กแห่งชาติ ) 

3.   สรุปผลการดาํเนินงาน ทุกกิจกรรมเม่ือดาํเนินการแลว้เสร็จ และรายงานผล 
6. งบประมาณ 
   ไดรั้บจดัสรรจากงบประมาณสนบัสนุนจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าใชจ่้ายรายหวั จาํนวน 1 ,000  บาท  และเงินบริจาคอ่ืนๆ  

ที่ กิจกรรม ค่าวัสด ุ ผู้รับผิดชอบ/รายงาน 

1 วนัวสิาขบูชา 1000 
ตีถวัจ่ายทุก

รายการ 

นายสุพศิน 

2 วนัไหวค้รู น.ส.ละอองดาว 
3 วนัเขา้พรรษา นางจารุวรรณ์ 
4 วนัแม่แห่งชาติ      นางสาวติรี 
5 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ร.10    น.ส.สุวพชิชา 
6 วนัสวรรคตท ร.9 13 ตค. นางกญัชพร 
7 วนัปิยมหาราช 23 ตค. นางสาวธญัญากร 
8 วนัสุนทรภู่  - ตา้นยาเสพติด นางเทียมจิต 
9 วนัพอ่แห่งชาติ 5 ธค. น.ส. กรรณิการ์ 
10 วนัขึ้นปีใหม่  -คริสตม์าต นางเทียมจิต 
11 วนัเด็กแห่งชาติ นางจงจินต ์

 
7. การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีสภาพความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชป้ระเมินผล 
1. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน   
2. นกัเรียนเป็นผูท้ี่มีความรู้เร่ืองวนัสาํคญั และอยูร่่วมกนั 
   อยา่งมีความสุข 
 3. นกัเรียนมีความรับผดิชอบ ในงานที่ไดรั้บมอบหมาย

สงัเกต 
สอบถาม 
 
สงัเกต 

 แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม  
 
แบบสงัเกต 
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4. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพธีิการต่าง ๆ  
    ในวนัสาํคญันั้น ๆ  
5.นกัเรียนมีความพงึพอใจในการร่วมกิจกรรม 

ตรวจสอบ 
 
สอบถาม 

แบบบนัทึก 
 
แบบสอบถาม  

 
8. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
-    นกัเรียนทุกคน เขา้ร่วม กิจกรรมอยา่งมีความสุข    
-   นกัเรียนเป็นผูท้ี่มีความรู้เร่ืองวนัสาํคญั   และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
-    นกัเรียนมีความรับผดิชอบ ในงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
-    นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพธีิการต่าง ๆ ในวนัสาํคญันั้น ๆ  
 
 

ลงช่ือ.................................................... ผูเ้สนอโครงการ 
                                                      (    นางสาวสุวพชิชา  ขตัติจิตร    ) 
 

 
ลงช่ือ............................................. ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

      (นางลาํใย หานิพฒัน์ ) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. ช่ือแผนงาน                 การบริหารวชิาการ 
ช่ือโครงการ      โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
ลกัษณะโครงการ            โครงการใหม่ 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 5  พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
                                                                                จดัการศึกษา 
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สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ                นางกญัชพร  ไชยเสน 

------------------------------------------------ 
1.  หลกัการและเหตุผล 
           นโยบาย รัฐบาลปัจจุบนั ไดก้าํหนดการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดยจดัทาํโครงการสาน
พลงัประชารัฐ ซ่ึงเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาสงัคม เพือ่ร่วมขบัเคล่ือน และ
ยกระดบัมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้าํใหมี้สมัฤทธ์ิผลและมีส่วนในการสร้างความเขม้แขง็ดา้น
เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีภาคเอกชน จาํนวน  19  บริษทั ที่จะเป็น School  Sponser   และมีบุคคลที่เป็น
ตวัแทนจากภาคเอกชนคือ  School  Partner มาร่วมวางแผนพฒันากบัโรงเรียน 
  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดรั้บเลือกให้เป็นตน้แบบโรงเรียนประชารัฐในจาํนวน  23 โรงเรียนของ
สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  เพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินงานจึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีขึ้นมา
  
2.  วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่ร่วมมือกบัภาคเอกชนพฒันายกระดบัการศึกษา 10 ดา้น 
       2.เพือ่สร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บัครู  และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
 3. เพือ่พฒันาผูบ้ริหาร และครูให้เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 4.เพือ่ส่งเสริมใหชุ้มชนมามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 1. พฒันาเน้ืองานที่เป็นปัญหาของแผนงานทั้ง 4 คือ  วชิาการ  บุคลากร   การเงิน  บริหารทัว่ไป 
 เชิงคุณภาพ 

1. นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ครูและผูบ้ริหารปรับเปล่ียนวธีิการจดัการเรียนการสอน 

 
 
 
 
4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 

กิจกรรมสาํคญั งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1. ประชุมชีแจงใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการจดัการศึกษา 

- ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
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2. เสนอแผนพฒันาเพือ่ขอรับการ
สนบัสนุนจาก สพฐ. ( โรงเรียนไม่มี 
School Partner ) 
1)พฒันาครูเร่ืองการประกนัแนวใหม่ 
2)พฒันาครูเร่ืองการสอนโดยโครงงาน 
3)พฒันาครูเร่ืองการสอน STEM ศึกษา 
4)พฒันาหอ้งเรียนคุณภาพ 

40,000 นางกญัชพร 

3.ดาํเนินการพฒันาตามกิจกรรมในแผน  - คณะครู 
4. นิเทศติดตาม ประเมินผล - ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
5.สรุป รายงานโครงการ  นางกญัชพร 

 
5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
6.  งบประมาณ 
 - เงินงบประมาณเสนอขอสนบัสนุนจากสพฐ. จาํนวน  40,000 บาท  
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2 นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชป้ระเมินผล 



87 

 

ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนโดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

สงัเกตการณ์สอน 
ประเมินพฤติกรรม 

แบบสงัเกตการณ์สอน 
แบบประเมินผผ
พฤติกรรม 

ชุมชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 

สงัเกตความร่วมมือ 
และตรวจสอบยอดเงิน
บริจาค 

แบบตรวจสอบ 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

 1. ภาคเอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากขึ้น   
       2.  ครู  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในเจตนารมยข์องรัฐบาล 
 3.  โรงเรียนมีงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
    ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                         ( นางกญัชพร     ไชยเสน ) 
                      ครูชาํนาญการพเิศษ 
 
      ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                 (นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 
                                                              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 

 

 
 
 
 
 

 
10. ช่ือแผนงาน     บริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ     โครงการโรงเรียนสุจริต 
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ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 5  พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
                                                                                จดัการศึกษา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 และมาตรฐานที่ 1 คุณภาพดา้นผูเ้รียน บช.1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกญัชพร  ไชยเสน  
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งดาํเนินการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ

ประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติั

ให้ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็น  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา   โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรเป็นโรงเรียนตน้แบบ

โรงเรียนสุจริตของสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  และปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนไดฝึ้กคุณลกัษณะนิสยันกัเรียนใหมี้ทกัษะการทาํงานอยา่งเป็นระบบ  และมีคุณธรรมประจาํใจ  มุ่งเน้นให้เกิด

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์5 ประการคือ ทกัษะกระบวนการคิด  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีวนิยั  มีความพอเพยีง และมีจิต

สาธารณะ ซ่ึงการดาํเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งักล่าวให้เกิดกบัผูเ้รียนนั้น ตอ้งกระทาํอยา่ง

ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมและขยายเครือข่ายความซ่ือสตัยสุ์จริตไปยงัชุมชน 

 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรยงัไดจ้ดัทาํโครงการบริษทัสร้างการดี  ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายของโครงการโรงเรียนสุจริต โดย

การจดัตั้งบริษทัผลิตนํ้ ายาเอนกประสงค ์ ซ่ึงใชใ้นการทาํความสะอาดภาชนะและห้องนํ้ า  มีนักเรียนเป็นผูด้าํเนินการ

บริหารและดาํเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารบริษทั ซ่ึงประกอบด้วยประธานกรรมการบริษทั รอง

ประธานกรรมการบริษทั  เลขานุการบริษทั  ผูอ้าํนวยการผลิต และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัการฝ่าย จดัหาและ

ผลิตภณัฑ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ ์ และผูจ้ดัการฝ่ายขายผลิตภณัฑ ์ โดยครูทุกคนทาํหนา้ที่เป็นที่ปรึกษาบริษทั   

 

 

 

   

2.  วตัถุประสงค์ 
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 1. เพือ่ปลูกฝังคุณลกัษณะโรงเรียนสุจริต5 ประการ ประกอบดว้ย ทกัษะการคิด การมีวนิยั ความซ่ือสตัย์

สุจริต ความพอเพยีง และความมีจิตสาธารณะให้กบันกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

       2.เพือ่ฝึกนกัเรียนใหมี้ทกัษะอาชีพและนิสยัรักการทาํงาน 

  3.เพือ่เป็นการดาํเนินงานตามนโยบายโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนสุจริต 

 3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

จดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี ( ผลิตนํ้ ายาเอนกประสงค ์  กระเป๋าสานเสน้พลาสติก   กรอบรูปศิลปะนกัเรียน ) 

 เชิงคุณภาพ 

 1.  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียนสุจริต 

 2.  นกัเรียนมีทกัษะในการทาํงานและมีนิสยัรักการทาํงาน 

 3.  นกัเรียนดาํเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดีอยา่งเป็นระบบ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินกา 

 1.ทบทวนบทบาทของโรงเรียนตน้แบบสุจริต 

 2.ประชุมสรุปผลการดาํเนินงานและนาํปัญหามาแกไ้ข 

 3. กาํหนดกิจกรรมดาํเนินงานในภาคเรียนที่ 1-2   

กิจกรรมส าคญัเส้นพลาสติก 

 
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- การสานกระเป๋า ตลอดปี 5,000 นางสาวติรี 

- การทาํนํ้ ายาเอนกประสงค ์ ตลอดปี 5,000 นางกญัชพร 

- กิจกรรมศิลปะบาํบดั ตลอดปี 10,000 นางจงจินต ์

4. สรุป/รายงานผล ก.ย.61 - นางกญัชพร 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563 

6.  งบประมาณ 

 - เงินทุนหมุนเวยีน โครงการบริษทัสร้างการดี    จาํนวน  20,000   บาท 

 

7. หน่วยงาน/ผู้เกีย่วข้อง 
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 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

 7.2 นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

8. ระดับความส าเร็จ 

 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

 

วิธีประเมนิผล 

 

เคร่ืองมือที่ใช้

ประเมินผล 

นกัเรียนคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียนสุจริต สงัเกต แบบสงัเกต 

นกัเรียนมีทกัษะในการทาํงานและมีนิสยัรักการทาํงาน สงัเกต แบบสงัเกต 

บริษทัสร้างการดีสามารถผลิตภณัฑน์ํ้ ายาเอนกประสงค ์

สานกระเป๋า และระบายสีรูปภาพ จาํหน่ายได ้ตลอดปี 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรียนสุจริต 

  2. นกัเรียนมีทกัษะในการทาํงานและมีนิสยัรักการทาํงาน 

  3. โรงเรียนผลิตนํ้ ายาเอนกประสงคภ์ายใตก้ารบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัสร้างการดี 

   4. ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชน้วตักรรม 

ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 

                        ( นางกญัชพร     ไชยเสน ) 

     ครูชาํนาญการพเิศษ 

ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

          (นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 

                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพช 
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11. ช่ือแผนงาน     บริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ     โครงการโรงเรียนดีประจาํตาํบล 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 2  การจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ความสาํนึกในความ  เป็น 
                                                                                  ชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพดา้นผูเ้รียน บช.1.2  คุณลกัษณะที่พงึ 
                                                                                  ประสงคข์องผูเ้รียน ) และมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ 
                                                                                  การจดัการ  
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางเทียมจิต  หาญยทุธ  

------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูท้ี่มีวนิยั  มีความรับผดิชอบ และปฏิบติัตามหลกัธรรมเบื้องตน้ของศาสนาที่ตนนบั

ถือ  ตลอดจนเป็นคนทีมี่ความซ่ือสตัย ์  ความกตญัํูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ และเสียสละเพือ่

ส่วนรวม รวมถึงมีความประหยดัรู้จกัใชท้รัพยสิ์นของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า ( มฐ.1 ) ดงันั้นการจดักิจกรรม

จึงหลากหลาย ทั้งที่พฒันาเป็นบุคคลและเป็นกลุ่ม จึงไดมี้โครงการน้ีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่พฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามมาตรฐานดา้นผูเ้รียนขอ้ที่1 บช.1.2 

 2. เพือ่จดัประสบการณ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใหแ้ก่นกัเรียน 

 3. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้ป็นคนดี  คนเก่ง และอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

3.เป้าหมาย 

ดา้นปริมาณ    

 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียน ดงัน้ี 

กิจกรรมโรงเรียนวถีิพทุธ  กิจกรรมหน่ึงโรงเรียนหน่ึงอาชีพ  กิจกรรมอบรมจริยธรรมวนัสุดสปัดาห์ 

กิจกรรมบนัทึกความดี  กิจกรรมบริษทัสร้างการดี  กิจกรรมตามรอยพอ่สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดา้นคุณภาพ     

    นกัเรียนไดรั้บความรู้และทกัษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบติัตนที่ถูกตอ้งที่จะดาํรงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งมี

ความสุข 
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4.การด าเนินการ 

แต่งตั้งหวัหนา้ผูท้ี่รับผดิชอบในกิจกรรมตลอดปี 

ท่ี กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 

1 กิจกรรมบริษทัสร้างการดี    

2 กิจกรรมอบรมจริยธรรมวนัสุดสัปดาห์ น.ส.ละอองดาว  ทีฆาวงค ์

3 กิจกรรมหน่ึงโรงเรียนหน่ึงอาชีพ นางกญัชพร  ไชยเสน 

4 กิจกรรมสมุดบนัทึกความดี นางสาวิตรี กองสอน   

5 กิจกรรมตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวกรรณิการ์ ใจปิง 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
6.  งบประมาณ  -  ( ใชเ้งินโครงการโรงเรียนสุจริต   และกองทุนดอกผลอาหารกลางวนัหมุนเวยีน) 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2 นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผล 

นกัเรียนร้อยละ  90 มีลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องโรงเรียนสุจริต 

สังเกต -แบบสังเกต 
 

เป็นคนดี  คนเก่ง และอยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุข 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
  1.  นกัเรียนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามมาตรฐานรงเรียนดีประจาํตาํบล 
  2. นกัเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
  3.  นกัเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 

 

ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                       ( นางเทียมจิต  หาญยทุธ ) 
                      ครูชาํนาญการพเิศษ 
 

      ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                 (นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 
                                                              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
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12. ช่ือแผนงาน     บริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ     โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 2  การจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ความสาํนึกในความ  เป็น 
                                                                                  ชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพดา้นผูเ้รียน บช.1.2  คุณลกัษณะที่พงึ 
                                                                                  ประสงคข์องผูเ้รียน ) และมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ 
                                                                                  การจดัการ  
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางสาวสุวพชิชา  ขตัติจิตร  

------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 

 หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นขมุทรัพยแ์ห่งปัญญา  นกัเรียนสามารถไปสืบคน้หาความรู้ต่อยอดจาก

ประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการเรียนการสอน การสืบคน้หาองคค์วามรู้ ดว้ยวธีิการอ่านหนงัสือที่สนใจและเก่ียวขอ้ง หรือ

สืบคน้ทาง Internet จากคอมพวิเตอร์   

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่พฒันานกัเรียนใหมี้นิสยัรักการอ่าน 

 2. เพือ่เสริมประสบการณ์ดา้นเทคโนโลย ี

 3. เพือ่ใหน้กัเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 

3.เป้าหมาย 

ดา้นปริมาณ    

 จดักิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  กิจกรรมวนัสาํคญั   กิจกรรมประกวดยอดนกัอ่านของโรงเรียน 

ดา้นคุณภาพ     

    นกัเรียนไดรั้บความรู้และทกัษะ ประสบการณ์มีผลการเรียนสูงขึ้น 

4.การด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งเจา้หนา้ที่ประจาํหอ้งสมุด 

 2. ตกแต่งหอ้งสมุดใหร่้มร่ืน 

 3. จดักิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เช่น  ประกวดยอดนกัอ่านประจาํเดือน   หนงัสือใหม่ใครรู้บา้ง 

 4. จดักิจกรรมส่งเสริมวชิาการในวนัสาํคญั เช่นแข่งขนัเขียนเรียงความ  แต่งกลอน และวาดภาพ 
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5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
6.  งบประมาณ  จากเงินอุดหนุนรายหวันกัเรียน จาํนวน  2,000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2 นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชป้ระเมินผล 

นกัเรียนร้อยละ  90 มีนิสยัรักการ
อ่าน 

สงัเกตและตรวจสอบ -แบบสงัเกต 
 

ร้อยละ 90 นกัเรียนสนใจร่วม
กิจกรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
1. นกัเรียนใหมี้นิสยัรักการอ่าน 

 2. นกัเรียนมีทกัษะ-ประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยใีนการสืบคน้ความรู้ 

 3. นกัเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
 

ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                       ( นางสาวสุวพชิชา  ขตัติจิตร ) 
                      ครูชาํนาญการ 
 

      ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                 (นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 
                                                              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
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9. ช่ือแผนงาน     การบริหารงานวชิาการ 
ช่ือโครงการ     พฒันาการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 
ลกัษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน กลยทุธท์ี่ 1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขาองสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1และที่ 3 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางเทียมจิต  หาญยทุธ 
……………………………................................................................................................................. 
1. หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยดึผูเ้รียนเป็น
สาํคญั และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตวัช้ีวดัที่ 12 นกัเรียนมีกระบวนการคิดวเิคราะห์ และการ
แกปั้ญหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้วธีิหน่ึงที่ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั ส่งเสริมการคิด
วเิคราะห์ และการแกปั้ญหา นกัเรียนสามารถคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง และกลา้แสดงออกในการนาํเสนอผลงานของ
ตนเอง  
 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรไดเ้ห็นความสาํคญัและความจาํเป็นของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ให้นกัเรียนได้
แสวงหาองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดวเิคราะห์ และการแกปั้ญหา นกัเรียนมีความเช่ือมัน่
และกลา้แสดงออกจึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยโครงงานน้ีขึ้น 
2. วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้โดยกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 
 2. เพือ่ส่งเสริมกระบวนการคิดวเิคราะห์ และการแกปั้ญหาใหน้กัเรียน 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
นกัเรียนทุกชั้นเรียน (ป.1-ป.6) มีกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 
2.  เชิงคุณภาพ 
                          - นกัเรียนทุกชั้นเรียน (ป.1-ป.6) มีความรู้ความเขา้ใจกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 
             -  นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ และการแกปั้ญหา              
4. วิธีดาํเนินการ/ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
  1)  ศึกษา รวบรวม ขอ้มูล สภาพปัจจุบนั  ปัญหา  นาํเสนอขอ้มูล 

2)  ประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มอบหมายผูรั้บผดิชอบในแต่ละชั้นเรียน 
3)  ดาํเนินการพฒันา 

 - จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยโครงงาน 
 - จดักิจกรรมประกวดโครงงานในโรงเรียน  
 - ส่งเสริมการแข่งขนัโครงงานในระดบักลุ่มโรงเรียน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
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4) รายงานผลการประกวดโครงงานระดบัโรงเรียน 
5) ประชุมเพือ่สรุปผลงาน และนาํขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ข 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 
6. งบประมาณ  
 ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินโครงการโรงเรียนประชารัฐ  จาํนวน 5000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 นกัเรียน 
8. ระดบัความสาํเร็จ 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
1.จาํนวนโครงงานที่เกิดขึ้น สาํรวจครูทุกคน - 
2.ร้อยละของครูที่จดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน สาํรวจ/ตรวจสอบการจดัการ

เรียนการสอนของครู 
แบบสาํรวจรายการ 
 

3. ร้อยละของนกัเรียนที่มีทกัษะการคิดวเิคราะห์ และ
แกปั้ญหา 

ประเมินทกัษะการคิด
วเิคราะห์ และแกปั้ญหา 

แบบประเมิน 
 

 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
1.  นกัเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 

 2.  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีความสามารถในดา้นการนาํเสนอ
ผลงาน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีทกัษะการคิดวเิคราะห์ และการแกปั้ญหา 
 3. ครูจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 

ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                (นางเทียมจิต  หาญยทุธ) 
                                                                    ครูชาํนาญการพเิศษ 

 
ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

( นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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 ช่ือแผนงาน     บริหารวิชาการ 
ช่ือโครงการ     โครงการวนัสาํเร็จการศึกษา 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 2  การจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ความสาํนึกในความ  เป็น 
                                                                                  ชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพดา้นผูเ้รียน บช.1.2  คุณลกัษณะที่พงึ 
                                                                                  ประสงคข์องผูเ้รียน ) และมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ 
                                                                                  การจดัการ  
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางสาวกรรณิการ์  ใจปิง 
............................................................................................................................................................................ 
1.หลักการและเหตุผล 

 ในวนัปัจฉิมนิเทศนกัเรียนที่เรียนจบในชั้น อนุบาล 3c]t ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของทุกปี 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจแก่นกัเรียนที่เรียนจบ โดยจดัพิธีแจกใบประกาศนียบตัร เชิญ

ผูป้กครองมาร่วมเป็นเกียรติ 

   2. วัตถุประสงค์ 

              1. เพือ่ใหน้กัเรียนไดมี้ขวญักาํลงัใจ 

 2. เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธง์านของโรงเรียน  

 3.  เป้าหมาย 

            ตัวช้ีวัด     1. มอบใบประกาศนียบตัรแก่นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

            เชิงปริมาณ      1.จดักิจกรรมมอบประกาศนียบตัร ก่อนปิดภาคเรียน 1 วนั 

                      2. เชิญผูป้กครองนกัเรียนมาร่วมเป็นเกียรติ 

           3. เชิญนกัเรียนชั้นอ่ืนๆมาร่วมเป็นเกียรติ 

       เชิงคุณภาพ       นกัเรียนในชั้นอนุบาล 3 ( ชุดบณัฑิตนอ้ย) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความภูมิใจ มีขวญั

กาํลงัใจ  

 4. การด าเนินงาน       1. ประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรม 

    2.ทาํหนงัสือเชิญผูป้กครองนกัเรียนและกรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็นเกียรติ 

    3. จดัเตรียมใบประกาศ  -แฟ้ม และเตรียมสถานที่ 

    4. เชิญตวัแทนองคก์รในชุมชนมาเป็นประธานมอบฯ 

    5. ประเมินผลโครงการ 
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5. ระยะเวลาดาํเนินการ    ปีงบประมาณ 2563 
6.  งบประมาณ    จากค่าบริจาคของผูป้กครองนกัเรียนชั้นป.6 คนละ 100 บาท    จาํนวน 1800  บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2 นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชป้ระเมินผล 

นกัเรียนร้อยละ  90 มีลกัษณะที่พงึ
ประสงคข์องโรงเรียนสุจริต 

สงัเกต -แบบสงัเกต 
 

เป็นคนดี  คนเก่ง และอยูใ่นสงัคม
อยา่งมีความสุข 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

  1.  นกัเรียนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามมาตรฐานรงเรียนดีประจาํตาํบล 
  2. นกัเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
  3.  นกัเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
 

ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                       ( นางเทียมจิต  หาญยทุธ ) 
                      ครูชาํนาญการพเิศษ 
 
      ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                 (นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 
                                                              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
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17. ช่ือแผนงาน     บริหารงบประมาณ 
ช่ือโครงการ     โครงการดาํเนินการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 3 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใหทุ้ก 
                                                                                  ฝ่ายมีส่วนร่วม  
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางสาวติรี  กองสอน  

------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน  มีความรู้  มีทกัษะ โดยการปฏิบติัจริงเพือ่ให้ผูเ้รียนมี
ความรู้  มีทกัษะในการดาํเนินชีวติในสงัคมอยา่งมีความสุข การจดัระบบสาธารณูปโภคที่ดี เอ้ืออาํนวยกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรจึงไดจ้ดัระบบสาธารณูปโภคที่จาํเป็นต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  
2. วตัถุประสงค ์
 โรงเรียนจดัระบบสาธารณูปโภคใหเ้อ้ืออาํนวยกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
เชิงปริมาณ   
 มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเพยีงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียนตั้งแต่ระดบันุบาล 1 – ชั้น      
 ประถมปี ที่ 6 
เชิงคุณภาพ   
 ภายในโรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคตามความจาํเป็นกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
 

กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1. ประกาศนโยบายประหยดัพลงังานในสถานศึกษา ต.ค. 2562  ผอ. 
2. จดักิจกรรมประหยดัพลงังานในสถนศึกษา ตลอดปี  นางสาวติรี 
1. จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ2563 65,000 นางสาวติรี 
2. จดัทาํบญัชีรายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ2563 - นางสาวติรี 
3. รายงานการจ่ายค่าสาธารณูปโภคทุกไตรมาตร ปีงบประมาณ2563 - นางสาวติรี 
4. สรุปผล / รายงานผล 20-30กนัยายน  63 - นางสาวติรี 
 
 



100 

 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2560 -30 กนัยายน 2561 
6. งบประมาณ   จาํนวน   65,000 บท 
- ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวน  55,000 บาท 
- ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาปฐมวยั จาํนวน  10,000 บาท  
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว 
 7.3 ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์สาขาปัว 
 7.4 องคก์ารโทรศพัทอ์าํเภอปัว 
 7.5 การประปาบา้นนาคาํ หมู่  1  ตาํบลศิลาเพชร 
 7.6 การประปาบา้นป่าตองดอนทรายทอง หมู่  8  ตาํบลศิลาเพชร 
 7.7 สาํนกังานการไฟฟ้าอาํเภอปัว  
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภค
ตามความจาํเป็นกบัและ
เหมาะสมกบัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ มีการจ่ายค่า
สาธารณูปโภคทุกเดือน 

- ลงบญัชีรับจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
- รายงานค่าสาธารณูปโภคทุก 
3 เดือน 

-บญัชีการเบิกจ่ายค่า 
สาธารณูปโภค 
-แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค 

 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

 1.  โรงเรียนมีนํ้ าด่ืมที่สะอาดและมีนํ้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอ 
  2. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่ดี 
  3. โรงเรียนมีระบบที่เก่ียวขอ้งกบัโทรศพัทแ์ละไฟฟ้าใชไ้ดอ้ยา่งดี 
 
    (ลงช่ือ)...........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
     (  นาวสาวติรี   กองสอน  ) 
               
    (ลงช่ือ)...........................................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
     (นางลาํใย   หานิพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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18. โครงการ                                  โครงการจดัซ้ือจดัจา้ง 
แผนงาน                         กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน 
ลกัษณะโครงการ                                         โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 3 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใหทุ้ก 
                                                                                  ฝ่ายมีส่วนร่วม  
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ  
ผูรั้บผดิชอบโครงการ                     นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลกัการและเหตุผล 
         การปฏิบติังานพสัดุ เป็นงานที่ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบ  กฎหมาย  คาํสัง่  หนงัสือราชการ  ขอ้บงัคบั และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวขอ้ง  การดาํเนินการจดัหาพสัดุ   การควบคุม  การจาํหน่าย และการตรวจสอบการรับ-จ่ายพสัดุ
ประจาํปี  ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี  พ.ศ.  2535  และที่แกไ้ขเพิม่เติมทุกฉบบั   
          โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการบริหารงานพสัดุและสินทรัพยเ์พือ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
โรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีขึ้น 
2. วตัถุประสงค ์  
        2.1 เพือ่ส่งเสริมการบริหารงานพสัดุและสินทรัพยมี์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       2.2 เพือ่ส่งเสริมการบริหารงานพสัดุและสินทรัพยใ์หเ้กิดความโปร่งใสและถูกตอ้งตามระเบียบของทาง   
ราชการ 
3. เป้าหมาย 
       3.1 ปีงบประมาณ 2563     การบริหารงานพสัดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ขึ้น 
       3.2 ปีงบประมาณ  2563    การบริหารสินทรัพยมี์ความโปร่งใสและถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
4.  ระยะเวลาดาํเนินการ 
       ปีงบประมาณ  2563    
5.  ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1)  จดัทาํบญัชีควบคุมการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบติังานประจาํปี 
2)  เร่งรัดการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรม ตามแผน ปฏิบติังานประจาํปี 
3)  ดาํเนินการในงานพสัดุ คือการจดัหาพสัดุ  การควบคุม การจาํหน่าย และ การตรวจสอบพสัดุประจาํปี 
4)  จดัทาํหลกัฐานการเบิกจ่ายใหถู้กตอ้งตามระเบียบ และเป็นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได ้
5)  จดัเก็บหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ 
6)  รายงานโครงการเม่ือส้ินปีงบประมา 
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6.  งบประมาณงบประมาณ      2,000  บาท   
             เป็นค่าใชจ่้ายค่าเอกสาร กระดาษและวสัดุอ่ืนที่เก่ียวขอ้งในการจดัทาํการเบิกจ่ายงบประมาณตลอดปี    
7. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 ครู      ผูบ้ริหาร    องคก์รร้านคา้   
8. ระดับความส าเร็จ 
 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. การบริหารงานพสัดุมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ตรวจสอบ -ระเบียบ กฎหมายการพสัดุ 
-แบบประเมิน 

2. การบริหารสินทรัพยมี์ความโปร่งใสและ
ถูกตอ้งตามระเบียบทางราชการ 

-ตรวจสอบ -ระเบียบ กฎหมายการพสัดุ 
-แบบตรวจสอบ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  การบริหารงานพสัดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     9.2  การบริหารสินทรัพยมี์ความโปร่งใสและถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
 

 
(ลงช่ือ).................................................ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค)์ 
ครูชาํนาญการพเิศษ 

 
 

(ลงช่ือ)..............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
(นางลาํใย  หานิพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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19.ช่ือโครงการ                           การระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 

แผนงาน              กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ลกัษณะของโครงการ             โครงการต่อเน่ือง 

สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 5. พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ  นางจารุวรรณ์  ริพล  

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

1.  หลกัการและเหตุผล 

 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 8  ซ่ึงกล่าวถึง ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 

มาตรา 48 ใหมี้การระดมทรัพยากร และการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์นทั้งของรัฐ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ารชุมชน เอกชน องคก์ารเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัการศึกษา สถาน

ประกอบการ สถาบนัสงัคมอ่ืน และต่างประเทศมาใชใ้นการจดัการศึกษา  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ให้

การจดัการศึกษาดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีความร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์ร

ทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการ และองคก์รภาครัฐและเอกชน เพือ่พฒันาวถีิการเรียนรู้ในชุมชน 

ดงันั้นทางโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จึงไดเ้ห็นความสาํคญัของการระดมทรัพยากรเพือ่นาํมาใชใ้นการจดั

การศึกษา และสนองนโยบาย จึงไดร่้วมมือกบัชุมชนจดัทาํ โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษาขึ้น 

เพือ่จดัสรร จดัหาทรัพยากรนาํมาใชใ้นการจดัการศึกษา  

2.   วตัถุประสงค ์

2.1 เพือ่ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 

 2.2 เพือ่สร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

 2.3 เพือ่ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 2.4 เพือ่ให้ชุมชนเห็นความสาํคญัต่อการจดัการศึกษา 
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3.  ตวัช้ีวดั 

  3.1 ร้อยละของการระดมทรัพยากรและการลงทนุเพือ่การศึกษา 

  3.2  ร้อยละของการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

  3.3 ร้อยละของการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา  

           3.4 ร้อยละของการชุมชนที่เห็นความสาํคญัต่อการจดัการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 

          4.1  จดังานผา้ป่าวนัแม่แห่งชาติ ประจาํปี 2563 

           4.2 มีการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนร้อยละ 80 

          4.3 ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาร้อยละ100 

          4.4 ชุมชนร้อยละ100เห็นความสาํคญัต่อการจดัการศึกษา 

4.  วิธีดาํเนินการ 

1.ประชุมผูป้กครองนกัเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. เสนอโครงการ/กิจกรรม สภาพปัจจุบนัปัญหา 

3. ร่วมหาวธีิการระดมทรัพยากรและแนวทางการจดังานผา้ป่าวนัแม่ 

4. กาํหนดโครงการ/กิจกรรม 

5. ขบัเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม 

6.ติดตามประเมินผล 

7. รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

ระดมทุนการศึกษา 

1)ระดมทุนจดักิจกรรมผา้ป่าวนัแม่ 

ประจาํปี 2563 

 

 

12 สค. 63 

1.จาํนวนเงินที่

ไดรั้บบริจาค 

2.ความพงึพอใจขอ

ผูมี้ส่วนร่วม 

- นางจารุวรรณ์   

 



105 

 

 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ  สิงหาคม 2563 
6. งบประมาณ   ใชเ้งินนอกงบประมาณในการจดัทาํซองผา้ป่าและประสานงาน 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 ผูป้กครองนกัเรียน 
 7.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 7.4  คณะศิษยเ์ก่าโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
8. ระดบัความสาํเร็จ 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
จาํนวนทรัพยากรที่ไดรั้บจากการระดมทุน ตรวจสอบยอดทุน บญัชีบนัทึกผูบ้ริจาค 
ร้อยละของการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจดั
การศึกษา  

ตรวจสอบจาํนวนผูม้าร่วม
กิจกรรม 

บญัชีบนัทึกผูม้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละของความพงึพอใจในการจดัการศึกษาของผูมี้
ส่วนร่วม 

สาํรวจ แบบสาํรวจความพงึพอใจ 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

1. โรงเรียนมีงบประมาณในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเพยีงพอ  

2. ครูมีส่ือที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 3. โรงเรียนกบัชุมชนมีความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 

 4. ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

       ลงช่ือ                                             ผูเ้สนอโครงการ 

( นางจารุวรรณ์  ริพล ) 

ตาํแหน่ง   ครู 

         ลงช่ือ                                        ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                    ( นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 

                             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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20.ช่ือแผนงาน   บริหารบุคลากร 

ช่ือโครงการ   โครงการประชุมบุคลากร 

ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 5. พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 การบริหรและการจดัการ   

ผูรั้บผดิชอบโครงการ  นางจารุวรรณ์  ริพล  

………………………………………………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อนัประกอบดว้ย  ครูผูป้กครอง

นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  องคก์ร บุคลากรดงักล่าวจะตอ้รับทราบ นโยบาย 

แนวทางการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนเป็นไปในแนวเดียวกนั  การประชุม จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างความเขา้ใจและ

ความสมัพนัธอ์นัดี 

2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพือ่ใหบุ้คลากรเกิดความเขา้ใจในแต่ละเร่ืองตรงกนั 

2 . เพือ่ใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

3.  เพือ่ใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

 ประชุมครู  ผูป้กครองนกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  เขา้ร่วมประชุมผูน้าํชุมชน 

เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรครู  ผูป้กครองนกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความเขา้ใจอนัดี และมีส่วนร่วมในการบริหารจดั

การศึกษา ทาํใหโ้รงเรียนสามารถจดัการศึกษามีคุณภาพยิง่ขึ้น 

4.  การด าเนินงาน 

 เตรียมการประชุม            จดัเตรียมสถานที่ และเอกสาร ดาํเนินการประชุมตามกิจกรรมดงัน้ี 

               1.  ประชุมครูประจาํเดือน เดือนละ 1 คร้ัง 

 2.  ประชุมครูวชิาการทุกวนัจนัทร์ เวลา 15.00 -17.00 น. 

3. ประชุมผูป้กครองนกัเรียนภาคเรียนละ  2  คร้ัง ( ก่อนเปิดและก่อนปิดภาคเรียน ) 

 4.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคเรียนละ  2  คร้ัง 
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 5. ประเมินผลและรายงานโครงการ 

5. งบประมาณ ค่าวสัดุอาหารวา่ง   2,000  บาท จากเงินนอกงบประมาณ 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้วดั 

1.บุคลากรมีความเขา้ใจ สามารถร่วมงานกนั

ตามแผนที่ตั้งไว ้

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. การดาํเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

เป็นไปตามแผนที่วางไว ้

ประเมินแผน แบบประเมิน 

3.  การจดัการศึกษาเกิดความคล่องตวั ทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        บุคลากรในโรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครองนกัเรียน ไดรั้บทราบขอ้ราชการและมีส่วนร่วม

ใน การพฒันาคุณภาพการศึกษา ตดัสินใจร่วมกนัและเกิดความรักความสามคัคีในหมู่คณะ 

 

                ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
(นางจารุวรรณ์  ริพล  ) 

ครูชาํนาญการพเิศษ 
 
 

ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
(นางลาํใย      หานิพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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21.ช่ือแผนงาน                                               การบริหารงานบุคคล 
ช่ือโครงการ     โครงการนิเทศภายใน 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 3.พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางอรพนิท ์ เสมอใจ  
------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหน่ึงของการนิเทศที่มีความสาํคญัต่อการพฒันาโรงเรียน 
คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนและใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูในการปรับปรุงพฒันากระบวนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึ้น จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.ไดเ้สนอแนะให้
ครูพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั รวมทั้งนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวนการวจิยัมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน เพือ่ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํ
โครงการนิเทศภายในอยา่งต่อเน่ือง เพือ่พฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
และปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. วตัถุประสงค ์
 2.1 เพือ่พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัวธีิการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 2.2 เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกระดบัใหสู้งขึ้น 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 - มีการประชุมก่อนเปิดและปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 - ประชุมทางวชิาการทุกวนัจนัทร์ 
 - สงัเกตการสอน และเยีย่มชั้นเรียนทุกชั้นอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
 - พฒันาครูดา้นการวจิยัในชั้นเรียนและวธีิปฏิบตัิที่ดี 
 -ศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ดีเด่นดา้นการสอน ในอาํเภอปัว 
 เชิงคุณภาพ 
 -  ครูมีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัวธีิการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 3 และผลการประเมินคุณภาพนกัเรียน
ระดบัชาติ ชั้น ป.3 และ ป.6 มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียของ สพป.น่าน เขต 2 , สพฐ. และประเทศ 
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4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1. ประชุมช้ีแจงวางแผนร่วมกนั ตุลาคม 62 - ผอ.ร.ร./นายประสิทธ์ิ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน พฤศจิกายน 62 - นายประสิทธ์ิ 
3. ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน พฤศจิกายน 62 - นายประสิทธ์ิ 
4. สร้างเคร่ืองมือการนิเทศ พฤศจิกายน 62 1,000 นายประสิทธ์ิ 
5. ดาํเนินการนิเทศตามปฏิทิน ตลอดปี  คณะกรรมการนิเทศ

ภายใน 
6. ประเมินผลการนิเทศ  กนัยายน 63 - นางอรพนิท ์

7. สรุปผล/รายงาน กนัยายน 63 - นางอรพนิท ์
 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562-30 กนัยายน 2563 
6. งบประมาณ 
 รายรับ 
  - ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จาํนวน  2,000   บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 นกัเรียน 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
1. ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ
เก่ียวกบัวธีิการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

- การสงัเกต 
 

- แบบสงัเกตการสอน 
- แบบเยีย่มชั้นเรียน 

2. ค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนทุกชั้นเรียนทั้งระดบัสถานศึกษา และผลการ
ประเมินคุณภาพนกัเรียนระดบัชาติในชั้น ป.3 และ ป.6 

- การประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

- แบบทดสอบ 
- รายงานผลการทดสอบ
ระดบัชาติ 

3. ร้อยละความพงึพอใจของครูที่มีต่อการดาํเนิน
โครงการนิเทศภายใน 

- การประเมินความพงึ
พอใจ 

- แบบประเมินความพงึ
พอใจ 
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9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1 ครูจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

             9.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ้น 
 

 
               ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 

(นางอรพนิท ์  เสมอใจ   ) 
ครูชาํนาญการพเิศษ 

 
 

ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
(นางลาํใย      หานิพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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22. ช่ือแผนงาน      การบริหารงานบุคคล 
ช่ือโครงการ     โครงการพฒันาบุคลากร 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน     ยทุธศาสตร์ที่ 5. พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ     นางเทียมจิต  หาญยทุธ   
 

1.หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 หมวด 1มาตรา 9ไดก้ล่าววา่การจดัระบบโครงสร้าง และ
การจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพครู และ บุคลากรทางการศึกษาและพฒันาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และเพือ่ใหก้ารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  2551  สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหนา้
ทางวทิยาการ  เป็นการสร้างกลยทุธใ์หม่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  จึงไดจ้ดักิจกรรมใหค้รูไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหก้วา้งขวางยิง่ขึ้นเพือ่เป็นการส่งเสริมใหค้รู ผูบ้ริหาร
โรงเรียน เกิดการพฒันางานดา้นวชิาการ  ดว้ยการเขา้รับการอบรม  ประชุม สมัมนาทางวชิาการ ที่หน่วยราชการตน้
สงักดัและหน่วยงานอ่ืนๆจดัขึ้น ซ่ึงจะทาํใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาํความรู้  ทกัษะประสบการณ์ที่
ไดรั้บไปพฒันาตนเอง 
2.  วตัถุประสงค ์
  1.  เพือ่ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพใหก้บัขา้ราชการครู 
      2.  เพือ่สร้างขวญักาํลงัใจกบัคณะครูในโรงเรียน 
      3.  เพือ่ใหค้รูไดน้าํความรู้  ประสบการณ์จากการประชุม การอบรมสมัมนา มาปรับปรุงพฒันาในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ครูเขา้รับการอบรม / สมัมนา  ศึกษาดูงาน ภายในและต่างจงัหวดั เบิกเป็นค่าพาหนะเดินทาง ตามระเบียบ ( กม.
ละ 4 บาท ) 
 เชิงคุณภาพ 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเพิม่ขึ้น 
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4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
    1. ครูทาํเร่ืองขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
    2. หลงัจากกลบัจาการไปราชการแลว้ ครูทาํเร่ืองขออนุมติัเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเล้ียง ตามความจริงยดึ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าพาหนะกิโลเมตรละ 4 บาท  
    3. ส่งเอกสรประกอบการเบิกจ่ายที่ฝ่ายการเงิน  
5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562- 30 กนัยายน 2563 
6.  งบประมาณ - เงินงบประมาณปี 2560  เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวน  5,000 บาท(  หา้
พนับาทถว้น) 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2 หน่วยงานอ่ืน 
8. ระดบัความสาํเร็จ 

ตวับ่งช้ีสภาพความสาํเร็จ วธีิประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้
ประเมินผล 

1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูไดพ้ฒันาวชิาชีพของตนเอง เพือ่นาํความรู้ ไปจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 

ทดสอบ 
สงัเกต 
 

แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต  
 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 7.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันาวชิาชีพของตนเอง 
 7.2  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                            (นางเทียมจิต   หาญยทุธ ) 
                                                                 ครูชาํนาญการพเิศษ 

 
ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

(นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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23. ช่ือแผนงาน       การบริหารงานบุคคล 
ช่ือโครงการ         โครงการจา้งครูต่างประเทศ 
ลกัษณะโครงการ                                             โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
                                                                    การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ                 นางจารุวรรณ์  ริพล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
                 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี้นโยบาย ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยเพิม่
หน่วยการเรียนรู้ในช่วงลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนไดมี้ทกัษะในการส่ือสารและใชภ้าษาองักฤษใน
ระดบัพื้นฐานไดท้ัว่ถึงทุกคน โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรประสบปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ( O=NET ) ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตํ่าลงเร่ือยๆไม่เป็นที่น่าพอใจ 
 ดงันั้นโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดมี้นโยบายพฒันาทกัษะภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียนทุกระดบัชั้น โดยการจา้ง
ครูต่างประเทศมาช่วยสอนและทาํสญัญาจา้งเป็นรายภาคเรียน  
2.  วตัถุประสงค ์
                 2.1   เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษและสามารถส่ือสารได ้
   2.2    เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาองักฤษใหสู้งขึ้น 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -จา้งครูต่างประเทศ ( ฟิลิปปินส์ )   จาํนวน  1  อตัรา  
 - นกัเรียนชั้นอนุบาล 2  ป.6 จาํนวน 150 คน มีความรู้ภาษาองักฤษสามารถส่ือสารไดต้ามวยั 
เชิงคุณภาพ 

-นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารในชีวติประจาํวนั และการเรียนใน
โรงเรียน   นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาองักฤษใหสู้งขึ้น 
4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
 1.สรรหาครูต่างประเทศ 
 2. ทาํสญัญาจา้ง   

3. นิเทศการสอนและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
4. สรุปรายงานโครงการ 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
    ปีงบประมาณ 2563 
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6.  งบประมาณ 
    รายรับ 
 - ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จาํนวน 30,000  บาท 

- ผูป้กครองนกัเรียนสนบัสนุน 140,000  บาท 
   รายจ่าย 

ค่าจา้งครูสอนภาษาองักฤษ เดือนละ  17,000   บาท จาํนวน 10 เดือน เป็นเงิน 170,000 บาท 
7.หน่วยงาน/ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
             โรงเรียน ( ผอ.  ครู นกัเรียน ) 
 ผูป้กครองนกัเรียน นกัเรียนทั้งหมด      
8.  การประเมินผล 
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัผล 
1. นกัเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  เหมาะสม  คล่องแคล่ว    
2.นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใน
ชีวติประจาํวนั และการเรียนในโรงเรียน 
3. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

1. การสอบถาม 
2.แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
3. การตรวจสอบ 
 

1.แบบสอบถามความสนใจใน
การเรียนภาษาต่างประเทศของ
นกัเรียน 
2.แบบสมัภาษณ์นกัเรียน 
3.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 
9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
      1.  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การเรียนการสอน                    การ
ติดต่อส่ือสารในชีวติประจาํวนัได ้
     2.  นกัเรียนเรียนมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ เป็นเคร่ืองมือในสามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม  
คล่องแคล่ว   และมีความมัน่ใจในตนเอง  
     3.  นกัเรียนชั้นอนุบาลมีความปลอดภยัและมีพฒันาการการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวยั       

 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                                            (    นาจารุวรรณ์  ริพล    ) 
คชาํนาญการพเิศษ 

ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
(นางลาํใย       หานิพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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   24.  ช่ือแผนงาน    บริหารงบประมาณ 
ช่ือโครงการ                        โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
ลกัษณะโครงการ                      โครงการใหม่ 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 3 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใหทุ้ก 
                                                                                  ฝ่ายมีส่วนร่วม  
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ                                    นายวรวฒิุ   อุ่มมี   

------------------------------------------------ 
1.   หลกัการและเหตุผล 
   ระบบไฟฟ้า เป็นระบบที่สาํคญัมาก  มีคุณอนนัต ์มีโทษมหนัต ์ เม่ือชาํรุด อาจก่อเหตุใหบ้านปลายได ้ ไฟฟ้า
ลดัวงจร ก่อเหตุไฟไหมอ้าคารเสียหาย หรือเป็นอนัตรายต่อชีวติผูใ้ช ้ โดยเฉพาะในโรงเรียน จะตอ้งรับประกนัความ
ปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่ชาํรุด จาํเป็นเร่งด่วนที่จะตอ้งแกไ้ข เพือ่ความปลอดภยัของชีวติ
นกัเรียนและบุคลากร   

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญั ต่อระบบความปลอดภยัในโรงเรียน จึงมีการสาํรวจ
ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และจดัโครงการน้ีขึ้นมา  
2.  วตัถุประสงค ์

2.1   เพือ่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชาํรุดในโรงเรียน 
2.2  เพือ่ส่งเสริมระบบความปลอดภยัในโรงเรียน 
2.3  เพือ่พฒันาโรงเรียนใหอ้บอุ่นเหมือนบา้น 

3.  เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
  -  ดาํเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชาํรุดใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
   เชิงคุณภาพ 
  -  ระบบไฟฟ้าปลอดภยั  คนในโรงเรียนมีความสุข 
4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1.สาํรวจสภาพไฟฟ้าภายในโรงเรียน ตค.-พย. 62  นายวรวฒิุ 
2. จดัจา้งซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เมษายน 2563 - นายวรวฒิุ 
3. สรุปผล/รายงาน พฤษถาคม  2563 - นายวรวฒิุ 
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5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 เมษายน  2563 
6. งบประมาณ 
  - ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     จาํนวน  3,000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 นกัเรียน 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
ระบบไฟฟ้าดี อยูใ่นสภาพดี  
ปลอดภยัใหบ้ริการในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ 
 

- ตรวจสอบจากหลกัฐานการ
ซ่อมแซม 
-ประเมินสภาพการใชง้านของ
ครุภณัฑ ์
 
 

-แบบจดัจา้ง 
 
-แบบประเมินครุภณัฑ ์

 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 1. การจดัการและการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 

  2. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
  3. ครูและนกัเรียนมีความปลอดภยักบัชีวติขณะอยูใ่นโรงเรียน 
 
                                           (ลงช่ือ).................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                  (   นายวรวฒิุ  อุ่มมี  ) 
                                                                    พนกังานบริการ ช่างไฟฟ้า 4 
 
                                                       (ลงช่ือ)..............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                         (นางลาํใย  หานิพฒัน)์ 
                                                 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
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  25.  ช่ือแผนงาน                                          บริหารงานทัว่ไป 
       ช่ือโครงการ                     โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
       ลกัษณะโครงการ         โครงการต่อเน่ือง 
       สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน                             
                                                                 การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพดา้นผูเ้รียน 
     ผูรั้บผดิชอบโครงการ                                  นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน  
________________________________________________________________________________ 
1.  หลกัการและเหตุผล  
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตราที่ 6 
กาํหนดไวว้า่ “การศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทย ใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สถานศึกษาทกุแห่งตอ้งจดัใหมี้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกาํหนดมาตรการสนบัสนุนส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียน  เนน้กิจกรรมส่งเสริมพฒันา 
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและการคุม้ครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  
  ดงันั้น โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรไดด้าํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ และตระหนกัถึงความจาํเป็นที่จะตอ้ง
ดาํเนินการใหก้ารดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเร่งด่วนภายใตส้ภาวะการณ์ที่เปล่ียนแปลงอยา่งมากมายในปัจจุบนัเพือ่
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพยีบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม และดาํรง
ตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ส่งเสริมครูและผูป้กครองใหมี้ศกัยภาพในการร่วมกนัดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็น
ระบบ 
 

2.  วตัถุประสงค ์  
2.1 เพือ่ให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยมีกระบวนการ วธีิการ และเคร่ืองมือที่มี  คุณภาพ มี

มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้
2.2 เพือ่ส่งเสริมใหค้รูประจาํชั้น ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน และองคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งดา้นร่าง

การ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ    
- นกัเรียน ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือในดา้น ทุนการศึกษา  ค่าพาหนะ  
เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม   ชุดพื้นเมือง  ชุดพลศึกษา  การเยีย่มบา้น 
เชิงคุณภาพ 
-   นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 
4. วธีิการดาํเนินการ/ขั้นตอนการทาํงาน 
กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
ศึกษาเด็กเป็นรายกรณี ต.ค. 62  ครูประจาํชั้น 
ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง  ผอ. 
กิจกรรมการเยีย่มบา้น พ.ย. 62  ครูประจาํชั้น 
คดักรองเด็กเพือ่ตรวจพฒันาการเรียนรู้ ต.ค. 62  นางจงจินต ์
ทุนการศึกษา ม.ค. 63  นางจงจินต ์
ทุนการศึกษาเด็กยากจนพเิศษ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  นางจงจินต ์
เส้ือผา้ชุดพื้นเมือง  พลศึกษา  ชุดนกัเรียน พ.ค. 61  นางสาวติรี 
5. สรุปผล/รายงาน ก.ย. 61 - นางจงจินต ์
 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562-30 กนัยายน 2563 
6.  งบประมาณ    
- ไดรั้บจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ค่าใช่จ่ายรายหัว  )เป็นค่าวสัดุจดัทาํ
เอกสารแบบฟอร์มบนัทึกต่างๆ จาํนวน   1,000  บาท   
- ทุนการศึกษาจากภาคเอกชน  
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 สพฐ. 
 7.2 นกัเรียน 
 7.3 เอกชน / ชุมชน 
 7.4 ผูป้กครอง 
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8.   ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีสภาพความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชป้ระเมินผล 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและ
ช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง 

   ตรวจสอบนกัเรียนที่ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ 

 แบบบนัทึกการช่วยเหลือนกัเรียน 

    

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ   
9.1   นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์        ทั้งดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 
9.2  โรงเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนมีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั  และมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ  นกัเรียน 

 
                     ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 

(นางจงจินต ์  เช้ือเมืองพาน ) 
ครูชาํนาญการพเิศษ 

                         ลงช่ือ..............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
(นางลาํใย  หานิพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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26. ช่ือแผนงาน     งานบริหารทัว่ไป 
งาน/โครงการ     โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน                             
                                                                 การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพดา้นผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค ์
________________________________________________________________________________ 
1.   หลกัการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผูเ้ยาวใ์หเ้ป็นผูใ้หญ่ที่ดีใน

สงัคม  การสร้างลกัษณะนิสยัใหน้กัเรียนรู้จกัระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กฎเกณฑแ์ละกตกิาตลอดจนรู้จกัรับผดิชอบหนา้ที่ที่

ตนพงึมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนาํรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้

ในโรงเรียน เพือ่เป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยใหดี้ขึ้นและรู้จกัปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตามภาระหนา้ที่และมีวถีิชีวติตาม

หลกัประชาธิปไตยใหส้ามารถดาํรงตนใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 

             โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานกัเรียน  ซ่ึงจากผลการประเมิน

โครงการในปีการศึกษา 2562  พบวา่ โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยบรรลุตามวตัถุประสงคผ์า่น

ทางสภานกัเรียน  เพือ่เป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ในปีการศึกษา 

2563  น้ี  งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงจดัโครงการส่งเสริมและพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียน ขึ้น 

2.   วตัถุประสงค ์
1.เพือ่ใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยัในตนเอง ฝึกความเป็นผูน้าํ  ผูต้าม 
2.เพือ่ใหน้กัเรียนเป็นผูท้ี่มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
3.เพือ่ใหน้กัเรียนอยูร่่วมกนัในโรงเรียนและสงัคมอยา่งมีความสุข 

3.  เป้าหมายของโครางการ 
 เชิงปริมาณ 

นกัเรียนในโรงเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
จดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใหน้กัเรียนเช่น เลือกตั้งประธานนกัเรียน  จดัตั้งสภานกัเรียน เวรสีทาํความ

สะอาด 
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เชิงคุณภาพ 
นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
3. จดักิจกรรมดงัน้ี 
3.1 จดักิจกรรมทาํความสะอาด โดย
แบ่งเวรสีรับผดิชอบทาํงาน 5 โซน/ 
5 สี คือ สีนํ้ าเงิน  แดง  เหลือง  
ชมพมู  และสีแสด 
3.2 จดักิจกรรมหนา้เสาธง 
3.3 จดักิจกรรมสภานกัเรียน  
3.4 จดักิจกรรมประชุมวนัสุด
สปัดาห์    

ตุลาคม 2560 ถึง 
กนัยายน 2561 
 
 
 

- 
 
 
 

น.ส.ละอองดาว 
ครูเวรประจาํวนั 
 
 
 
 

4. จดัทาํเอกสาร    แบบบนัทึกการ
จดักิจกรรม 

ตุลาคม  2560 1000 น.ส.ละอองดาว 
 

5. ประเมินผลการดาํเนินงานเพือ่
ปรับปรุง 

กนัยายน 2561 - น.ส.ละอองดาว 
 

6. สรุปผล/รายงาน กนัยายน 25661 - น.ส.ละอองดาว 
 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562-30 กนัยายน 2563 
6. งบประมาณ 
 รายรับ - ไดรั้บจดัสรรจากงบประมาณสนบัสนุนจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จาํนวน  1,000   บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 นกัเรียนระดบัชั้น  ป.1 - 6 
 7.2 ครูประจาํชั้น 
 7.3 ครูเวรประจาํวนั 
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8.  ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีสภาพความสาํเร็จ วธีิวดัผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดัผล 
1.นกัเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  อยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
2. นกัเรียนมีจิตสาธารณะ 
3.นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสูงขึ้น 

-สงัเกต 
-ตรวจสอบสมุดบนัทึกความดี 
-สงัเกต 
ทดสอบ-  

-แบบสงัเกต 
-สมุดบนัทึกความดี 
-แบบสงัเกต 
- แบบทดสอบ 

9.   ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
   นกัเรียนมีระเบียบวนิัยในตนเอง 

นกัเรียนเป็นผูท้ี่มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์5 
ประการของโรงเรียนสุจริต 

นกัเรียนอยูร่่วมกนัในโรงเรียนและสงัคมอยา่งมีความสุข 
 
                 

ลงช่ือ...................................................ผูเ้สนอโครงการ 
(   นางสาวละองดาว  ทีฆาวงค ์  ) 

ครูชาํนาญการพเิศษ 
ลงช่ือ……………………………….………ผูอ้นุมตัิโครงการ 

( นางลาํใย    หานิพฒัน์) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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27.ช่ือแผนงาน                                การบริหารงานทัว่ไป 
ช่ือโครงการ   โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์5. พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ   นางสาวติรี   กองสอน 
------------------------------------------------------------------------------   
1. หลกัการและเหตุผล 
            พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542  หมวดที่ 4  กล่าวถึงแนวการจดัการศึกษาวา่ 
สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถ จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความ
สะดวกเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่างๆ  ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นจาํเป็นตอ้งมี 
สถานที่เอ้ืออาํนวยต่อกิจกรรมการเรียนการสอน   โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรเห็นความสาํคญัสถานที่ ดงัคาํกล่าวที่วา่   ภูมิ
ทศัน์ร่วมร่ืนงดงามตา  คุณธรรมจริยาน่าเล่ือมใส ศกัด์ิศรีเหนือส่ิงใด ทุกคนใหค้วามร่วมมือพฒันา จึงไดจ้ดัทาํโครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยทาสีร้ัวภายนอกดา้นหนา้โรงเรียน ใหส้วยงามส่งเสริมบรรยากาศการเรียนของนกัเรียน 
2. วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่ปรับปรุงทาสีร้ัวดา้นหนา้โรงเรียนให้สวยงาม 
            2.2    เพือ่ใหส้ถานศึกษามีภูมิทศัน์ที่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
  -  ทาสีร้ัวดา้นหนา้โรงเรียน ยาว 200 เมตร กวา้ง 1.50 เมตร  
 เชิงคุณภาพ 
  -  โรงเรียนมีร้ัวใหม่ที่สวยงาม ร่มร่ืน   ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของนกัเรียน 
4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
 กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1.สรรหาผูรั้บจา้งเหมาทาสีร้ัว มค. 63 10,000 นางสาวติรี  กองสอน 
2. ทาํสญัญาจา้งและใหด้าํเนินการทาสีร้ัวตามกรอบงาน มค. 63  ผูรั้บจา้ง 
3. กรรมการตรวจรับงานจา้ง มค. 63   
4. เบิกจ่ายงบประมาณ มค. 63   
5.ติดตามและประเมินผล มค. 63   
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5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 เดือนมกราคม 2563 
6. งบประมาณ 
 - ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จาํนวน 10,000   บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและผูรั้บจา้ง 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
โรงเรียนมีร้ัว ที่ทาสีใหม่ ที่สวยงาม - - 
นกัเรียน  ครู   ผูป้กครองมีความพงึพอใจในโรงเรียน สอบถาม แบบสอบถาม 
 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1   โรงเรียนสะอาด   สวยงาม   

  9.2   เป็นแบบอยา่งกบัหน่วยงานต่าง ๆ   
 

ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                          (นางสาวติรี   กองสอน ) 
                                                                 ครูชาํนาญการพเิศษ 

 
ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                                                               (นางลาํใย     หานิพฒัน์ ) 
                                                            ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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28. ช่ือแผนงาน                                                    การบริหารงานทัว่ไป 
ช่ือโครงการ                            แข่งขนักีฬานกัเรียน 
ลกัษณะโครงการ                           โครงการต่อเน่ือง 
 สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน                             
                                                                 การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพดา้นผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ                    นายสุพศิน  นาวลัย ์
……………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 รัฐบาลมีนโยบายการพฒันาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายใหค้นมีความรู้ ความสุข มีสุขภาพ
แขง็แรง ครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดลอ้มที่ดี  ตลอดจนใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี  มีคุณภาพ สู่
สงัคมการพฒันาตนเอง และเพือ่การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  เป็นส่ิงจาํเป็นมากในการพฒันาคนและพฒันาสงัคม 
ปัจจุบนัน้ีการกีฬาของคนไทยเป็นกิจกรรมที่แพร่หลาย  ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดด้าํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ส่งเสริมให้
คนไทยมีสุขภาพดี   

ดงันั้นโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  จึงไดจ้ดัใหมี้การแข่งขนักรีฑาขึ้นภายในโรงเรียน ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินการ  
2. วตัถุประสงค ์
 2.1  เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
 2.2  เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย 
 2.3  เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นผูท้ี่มีนํ้ าใจนกักีฬารู้แพ ้  รู้ชนะ  รู้อภยั 
3.   เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ    
          -   นกัเรียนชั้นอนุบาล 2-3   นกัเรียนชั้น ป. 1-6   ไดแ้ข่งขนักรีฑาสี  จาํนวน  1  วนั 
เชิงคุณภาพ   

-  นกัเรียนสุขภาพร่างกายแขง็แรง มีพฒันาการตามวยัที่เหมาะสม 
4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1.จดักิจกรรมส่งเสริมกรีฑา
นกัเรียน 

ตุลาคม 2563   11,000 นายสุพศิน 

2. สรุปผล/รายงาน กนัยายน  2563 - นายสุพศิน 
 
 



126 

 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ภายในเดือน ตุลาคม 2563      
6. งบประมาณ 
 - ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     จาํนวน  1,000 บาท  
 - ไดรั้บบริจาคจากผูป้กรองและชุมชน  จาํนวน  10,000 บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 นกัเรียน และผูป้กครองนกัเรียน 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
1. นกัเรียนสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง มีพฒันาการตามวยัที่
เหมาะสม 

ชัง่นํ้ าหนกั  วดัส่วนสูง 
นกัเรียนทุกชั้น เดือนละ 1 คร้ัง 

แบบบนัทึกการชัง่นํ้ าหนกั  วดั
ส่วนสูง 

2. นกัเรียนสนุกสนานและพงึ
พอใจ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

 1. นกักีฬา มีนํ้ าใจ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
  2. นกัเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 
  3. ชุมชนใหค้วามร่วมมือ 

 
ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                                       (นายสุพศิน  นาวลัย ์ ) 
                                                                      ครู 

 
ลงช่ือ...................................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

(นางลาํใย    หานิพฒัน์ ) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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29.  ช่ือแผนงาน     การบริหารงานทัว่ไป 
ช่ือโครงการ     จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน 
ลกัษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน                             
                                                                 การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางเทียมจิต  หาญยทุธ 
……………………………................................................................................................................. 
1. หลกัการและเหตุผล 
 เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัหาวสัดุ
สาํนกังานที่ใชป้ระกอบการปฏิบติังาน และเพือ่อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานในสาํนกังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจดัการของโรงเรียน และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
2. วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 2. เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
 3. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานใหมี้ประสิทธิผล 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์สาํนกังานไวใ้ชใ้นการปฏิบตัิงาน 
เชิงคุณภาพ 
                     ผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพเกิดความคล่องตวั และไดป้ระสิทธิผลของงาน 
4. วิธีดาํเนินการ/ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
  1.  ศึกษา รวบรวม ขอ้มูล สภาพปัจจุบนั  ปัญหา  นาํเสนอขอ้มูล 

2.  ประชุมวางแผนการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ที่ทนัสมยัในการปฏิบตัิงาน 
3. ดาํเนินการจดัซ้ือวสัดุ 
4. ดาํเนินการปฏิบตัิงานสาํนกังาน 
5.  ประเมินผล สรุปวเิคราะห์ รายงานผล 
6. นาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันา 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 
6. งบประมาณ  
ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 12,000 บาท 
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7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
8. ระดบัความสาํเร็จ 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
1. โรงเรียนมีวสัดุสาํนกังานครบถว้น สงัเกต ตรวจสอ แบบตรวจสอบ 
2. เอกสารเป็นระบบหมวดหมู่ สงัเกต   ตรวจสอบ แบบตรวจสอ 

 

9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
1.  ไดว้สัดุสาํนกังานตามเป้าหมาย 
2.  เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในโรงเรียนมากขึ้น 
 

 
             ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ     ลงช่ือ......................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

                               (นางเทียมจิต  หาญยทุธ)                                            ( นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 
                                   ครูชาํนาญการพเิศษ                                    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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30. ช่ือแผนงาน     บริหารงานทัว่ไป 
ช่ือโครงการ            โครงการอนามยัดีมีสุข 
 ลกัษณะโครงการ        โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน                             
                                                                 การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ      นางอรพนิท ์ เสมอใจ   
________________________________________________________________________________  
1.   หลกัการและเหตุผล 
       กิจกรรมโครงการอนามยัดีมีสุขนบัไดว้า่เป็นกิจกรรมหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  ที่ส่งเสริมใหมี้นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แขง็แรง
สมบูรณ์ ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   มีความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาํเนินชีวติประจาํวนั  สามารถการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  ทาํงานและการอยูร่่วมกนัในสงัคม
ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวั
ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ่ื้น จากเหตุผลดงักล่าวที่ไดก้ล่าวมาแลว้ทางโรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํโครงการอนามยัดีมีสุขขึ้น 
2.   วตัถุประสงคข์องโครงการ 

เพือ่ใหน้กัเรียนมีสุขภาพอนามยัแขง็แรงสมบูรณ์ 
เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บบริการดา้นอนามยัอยา่งทัว่ถึง 
เพือ่ใหน้กัเรียนมีสุขภาพที่ดี  ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  เชิงปริมาณ 
  จดัซ้ือยาสามญัประจาํบา้น   
 เชิงคุณภาพ 
  - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  - นกัเรียนไดรั้บบริการดา้นสุขภาพอยา่งทัว่ถึง 
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4.  วิธีดาํเนินการ / ขั้นตอนดาํเนินงาน 
ที่ กิจกรรมสาํคญั               ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1 การแปรงฟันหลงัอาหาร  ตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563         - - ครูเวร 

- ผูน้าํอนามยั 
- ครูอนามยั  

2.  
  

ตรวจสุขภาพช่องปาก  
และฟัน  

       ปีการศึกษา 2563          -  - ผูน้าํอนามยั  
- ครูอนามยั  

3 ตรวจสุขภาพร่างกาย ทัว่ไป 
-ผม   ผวิหนงั มือ เล็บ 
น้ิวมือ น้ิวเทา้ หู  ตา  ปาก   
ฟัน  

 ตุลาคม 2562- กนัยายน 2563  
(ตรวจร่างกายสปัดาห์ละ 1 คร้ัง) 

         - - ผูน้าํอนามยั 
- ครูอนามยั 

4 
 

 ตรวจสุขภาพประจาํปี 
และฉีดวคัซีนจากเจา้หนา้ที่
สาธารณสุข 

- มิถุนายน    2563 
- สิงหาคม    2563 

        - 1.ครูอนามยั 
2. เจา้หนา้ที่ 
สาธารณสุข 

5. ชัง่นํ้ าหนกัวดัส่วนสูง 
นกัเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  - ผูน้าํอนามยั 
- ครูอนามยั 

6. กาํจดัลูกนํ้ ายงุลายใน  
โรงเรียน 

มิถุนายน 2562 – กนัยายน  2563       -  - ผูน้าํอนามยั 
- ครูอนามยั 

9. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน   
ถอนฟัน  ขดูหินปูน 

         สิงหาคม 2563         - - ครูอนามยั 
- เจา้หนา้ที่ 
สาธารณสุข 

10  จดัซ้ือตูใ้ส่ยาและเวชภณัฑ ์           พ.ค. 63       1,000 นางอรพนิท ์
 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ         
   ตุลาคม 2562  -  กนัยายน 2563 
6.  งบประมาณ 
ไดรั้บจดัสรรจากงบประมาณสนบัสนุนจากเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นค่ายาสามญัประจาํบา้น จาํนวน      1,000           บาท  
        
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
               7.1  ผูบ้ริหาร/ครู  บุคลากรในโรงเรียน      
  7.2  นกัเรียน  
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8. ระดบัความสาํเร็จ  
ตวับ่งช้ีสภาพความสาํเร็จ วธีิวดัผลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชว้ดัผล 
1.นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 
2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสูงขึ้น 

-สงัเกต 
 
- ทดสอบ 

-แบบสงัเกต 
 
- แบบทดสอบ 

  

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 
9.2นกัเรียนไดรั้บบริการดา้นสุขภาพอนามยัอยา่งทัว่ถึง 
9.3นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

ลงช่ือ......................................... ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                 (  นางอรพนิท ์ เสมอใจ  ) 
                                                                    ครูชาํนาญการพเิศษ 

 
 

ลงช่ือ.......................................    ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                              (  นางลาํใย  หานิพฒัน์   ) 
                                                     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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 31. ช่ือแผนงาน                                             การบริหารงานทัว่ไป 
ช่ือโครงการ     โครงการอาหารกลางวนั 
ลกัษณะโครงการ                        โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน                             
                                                                 การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่1 คุณภาพดา้นผูเ้รียน 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ    นางจารุวรรณ์  ริพล  
------------------------------------------------------------------------------   
1. หลกัการและเหตุผล 

นโยบายการจดัการศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนตั้งแต่ระดบัก่อน
ประถมศึกษาถึงระดบัประถมศึกษาไดมี้อาหารกลางวนัรับประทาน   เพือ่ใหน้กัเรียนไดมี้สุขภาพร่างกายแขง็แรง   
เจริญเติบโต   มีนํ้ าหนกัและส่วนสูงใหไ้ดต้ามเกณฑท์ี่กาํหนด   การจดัอาหารกลางวนัของโรงเรียนนบัวา่เป็นการจดั
กิจกรรมเพือ่สนองนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงันั้นโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรจึงได้
ดาํเนินการจดัทาํโครงการอาหารกลางวนัขึ้นมาเพือ่สนองนโยบายดงักล่าว 
 

2. วตัถุประสงค ์
2.1  เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บประทานอาหารกลางวนัทุกคน 
2.2  เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
2.3  เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บประทานอาหารที่สะอาด และปลอดภยัจากสารปนเป้ือนต่างๆ 
2.4  เพือ่ให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 -  นกัเรียนไดรั้บประทานอาหารครบทุกคน และทุกวนั 
 เชิงคุณภาพ 

1.  นกัเรียนร้อยละ 80   มีนํ้ าหนกัตวัและความสูงไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 
2.  นกัเรียนไดรั้บประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลกัโภชนาการและปลอดภยั 
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4. วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
 

กิจกรรมสาํคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1. ประชุมช้ีแจงวางแผนร่วมกนั ตุลาคม 62 - ผอ.ร.ร.  
2. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปฏิทิน
การปฏิบตัิงาน 

ตุลาคม 62 - นางจารุวรรณ์ 
 

3. แต่งตั้งบุคลากรรับผดิชอบ ต.ค.62 - ผอ.รร. 
4. ประชุมช้ีแจงผูป้กครอง
นกัเรียน 

  มี.ค.63และ พ.ค.63   
 

- ผอ.ร.ร.  
 

5 . สรรหาผูรั้บจา้งทาํอาหาร
กลางวนั 

เมย. 63  ผอ.รร. 

6.จดัทาํตารางเมนูอาหาร  ต.ค.62, พ.ค.63 - นางจารุวรรณ์ 
5. จดัทาํเอกสารการเงิน บญัชี ต.ค.62-ก.ย.63 - นางจารุวรรณ์ 
7.ใหบ้ริการอาหารกลางวนั ตลอดปี 684,000 ผูรั้บจา้ง 
8. นิเทศ  ติดตามผล ตลอดปี - ผอ.รร. 
9. สรุปผลรายงานแผน/โครงการ กนัยายน 63 - นางจารุวรรณ์ 
 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563 
6. งบประมาณ 
 รายรับ  - งบประมาณจากการจดัสรร        ประมาณ    600,000   บาท      
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 7.2 นกัเรียน 
 7.3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศิลาเพชร 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
1.นกัเรียน มีอาหารกลางวนั
รับประทานทุกวนั 
2.นกัเรียน มีนํ้ าหนกัส่วนสูง  
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

1.   สอบถาม  สงัเกต 
 
2.    การชัง่นํ้ าหนกั  วดัส่วนสูง 

1.แบบสงัเกต    การสงัเกต 
 
1. แบบบนัทึกนํ้ าหนกั  ส่วนสูง 
2. แบบรายงานผลการจดั
อาหารกลางวนัประจาํภาคเรียน 
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9. ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
9.1  นกัเรียนมีอาหารกลางวนัรับประทานทุกวนั 
9.2  นกัเรียนมีนํ้ าหนกัตวั  ส่วนสูงไดต้ามเกณฑก์าํหนด 

 
 

                  ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
(นางจารุวรรณ์   ริพล ) 

ครูชาํนาญการพเิศษ 
 
 

                  ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
(นางลาํใย  หานิพฒัน์ ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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32.ช่ือแผนงาน      งานบริหารทัว่ไป 
ช่ือโครงการ      โครงการตามรอยพอ่ สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง                                                                           
ลกัษณะโครงการ                  โครงการต่อเน่ือง 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน                             
                                                                 การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ     นายสุพศิน  นาวลัย ์
  

   1.  หลกัการและเหตุผล 
                 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 ไดมุ่้งเนน้การพฒันาการศึกษาเพือ่สร้าง
ศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้ง 3 กิจกรรม เพือ่
มุ่งเนน้ใหเ้ป็นคน เก่ง  ดี  มีสุข  สามารถพฒันาตนเองใหอ้ยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข  ตลอดจนมุ่งผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ใหสู้งขึ้นรวมถึงมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์8 ประการตามหลกัสูตรกาํหนดโดยเฉพาะ
คุณลกัษณะ “อยูอ่ยา่งพอเพยีง” เป็นคุณลกัษณะทีส่าํคญัที่เป็นจุดเนน้ที่กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และคุณลกัษณะโรงเรียน
สุจริต   ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการสร้างอาชีพเพือ่ส่งเสริมการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนดว้ย 
  ดงันั้น โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรไดน้อ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั สู่การปฏิบติัในรูปแบบของกิจกรรมที่เสริมสร้างใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกั และเรียนรู้ที่จะอยูอ่ยา่งพอเพยีง เพือ่
รองรับพื้นฐานอาชีพในอนาคต จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีขึ้นมา  
   

2.  วตัถุประสงค ์
 1. เพือ่เสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นอาชีพเกษตรกรรมใหก้บันกัเรียน 
 2. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์และมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
 3. เพือ่พฒันานกัเรียนใหเ้กิดคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพยีงทั้งในโรงเรียนและที่บา้น 
 

3. เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ 

จดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง จาํนวน  10  กิจกรรมประกอบดว้ย 
การเพาะเล้ียงนางฟ้า    การทาํปุ๋ ยหมกัไม่กลบักอง   การเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์  การเล้ียงกบในบ่อซีเมนต ์  การปลูก
มะนาวในท่อซีเมนต ์ การทาํนํ้ ายาเอนกประสงค ์การานตะกร้าพลาสติก   การทาํขนมโดนทัจ๋ิว การเล้ียงไก่พื้นเมือง  
ศิลปะบาํบดั และการปลูกผกัปลอดสารพษิ   
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       เชิงคุณภาพ  
               1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความรู้พื้นฐานดา้นอาชีพ จาํนวน 11 อาชีพ 
              2. นกัเรียนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆอยา่งมีความสุข 
  3. นกัเรียนมีคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพยีง และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
      4.วธีิดาํเนินการ/ขั้นตอนดาํเนินการ 
 1.สาํรวจสภาพปัญหา/ความตอ้งการในการพฒันา 
 2. รับสมคัรนกัเรียนตามกลุ่มความสนใจ 
 3. จดัอบรมใหค้วามรู้ในแต่ละกลุ่มกิจกรรม 
 4.  ดาํเนินการโครงการ/กิจกรรม 
 5. สรุปโครงการ/รายงานผล 

กิจกรรม กิจกรรม งบประมาณ ครูที่ปรึกษา 

1. กิจกรรมการทาํนํ้ ายาเอนกประสงค ์ ตลอดปี 5,000 นางกญัชพร ไชยเสน 
2.กิจกรรมการเล้ียงไก่พื้นเมือง ตลอดปี 500 นางสาวกรรณิการ์ 
3. กิจกรรมการปลูกผกัปลอดสารพษิ ม.ค.-พ.ค.63 500 นางสาวกรรณิการ์ 
4. กิจกรรมเพาะเล้ียงกบในบ่อซีเมนต ์ พ.ค. 63 2,000 นางจารุวรรณ์ ริพล 
5. กิจกรรมเล้ียงเห็ดนางฟ้านางรม ม.ค.63 5,000 นายสุพศิน  นาวลัย ์
6.กิจกรรมการทาํปุ๋ ยหมกัไม่กลบักอง    ธค. 6 2,000 นายสุพศิน  นาวลัย ์
7.กิจกรรม การปลูกมะนาวในท่อ
ซีเมนต ์  

ต.ค. 62 3,000 นายสุพศิน  นาวลัย ์

8.กิจกรรมการทาํขนมโดนทัจ๋ิว ตลอดปี 1,500 นางสาวติรี  กองสอน 
9.กิจกรรมการสานตะกร้าพลาสติก    ตลอดปี 3,000 นางจารุวรรณ์  ริพล 
10.กิจกรรมการเล้ียงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต ์   

พ.ย. 62 3,000 นางสาวกรรณิการ์ 

11.กิจกรรมศิลปะบาํบดั ตลอดปี 10,000 นางจงจินต ์เช้ือเมืองพาน 
รวม 25,500  

 

การเพาะเล้ียงนางฟ้า    การเล้ียงกบในบ่อซีเมนต ์ การทาํนํ้ ายาเอนกประสงค ์และการปลูกผกัปลอดสารพษิ   
5. ระยะเวลาดาํเนินการ 
  ตุลาคม 2562 -กนัยายน 2563 
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6.  งบประมาณ 
      - เงินงบประมาณ โครงการโรงเรียนสุจริต                จาํนวน  50,000  บาท 
          - เงินงบประมาณ จาก กองทุนดอกเบี้ยอาหารกลางวนัของ สพฐ. (คาดวา่)  จาํนวน  6,000 บาท 
                                รวมเงิน      25,500  บาท 
7. หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 7.1  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
8. ระดบัความสาํเร็จ 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชป้ระเมินผล 
-นกัเรียนมีความรู้และทกัษะดา้น
อาชีพเกษตรกรรม 
- ร้อยละของนกัเรียนที่มีคุณลกัษณะ
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

 - ทดสอบ 
 
-  ประเมินคุณลกัษณะนกัเรียน 

- แบบทดสอบ 
 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 

 

9.  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
 1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความรู้พื้นฐานดา้น อาชีพ จาํนวน  11 อาชีพ 
             2. นกัเรียนมีคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพยีง และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 3. นกัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
 
 
                ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                                        ( นายสุพศิน  นาวลัย ์ ) 
                                                                                                    ครูชาํนาญการพเิศษ 
                                                       
 
            ลงช่ือ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                                                                 ( นางลาํใย  หานิพฒัน์  ) 
                                                                                       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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33. ช่ือแผนงาน:  การบริหารงานทัว่ไป 

โครงการ :   สร้างจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานในสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ:              โครงการต่อเน่ือง 

      สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
                                             การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผู้รับผิดชอบ:  นางสาวติรี  กองสอน 

1.หลักการและเหตุผล  

การสร้างเสริมจิตสาํนึก ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสมดา้นพลงังานทดแทน และการอนุรักษ์

พลงังานสาํหรับนกัเรียนในโรงเรียนจะเป็นการปลูกฝังจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานใหก้บัเด็กเพือ่เป็นการถ่ายทอดการใช้

พลงังานอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัช่วยลดการใชพ้ลงังานของโรงเรียนได ้ 

          ในรอบปีที่ผา่นมา โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดมี้การพฒันาดา้นส่ือเทคโนโลยสีาํหรับการเรียนการสอนมากขึ้น 

จึงส่งผลทาํใหค้่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าเพิม่สูงขึ้น และมีแนวโนม้สูงขึ้นเร่ือยๆ เพือ่ใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจในการใชพ้ลงังานอยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายในการขยายผลไปในบา้นที่อยูอ่าศยัของ

เยาวชนนกัเรียน ส่งผลใหมี้ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานในสถานศึกษาลดลงอนัจะเกิดผลดีโดยรวมต่อระบบการจดัสรร

ทรัพยากรดา้นพลงังานของประเทศ และเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ดงันั้นโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัทางดา้นพลงังาน จึงไดจ้ดัทาํ “โครงการสร้างจิตสาํนึก

ในการใชพ้ลงังานในสถานศึกษา”  

  2.วัตถุประสงค์  

 1. เพือ่เสริมสร้างจิตสาํนึก และกระตน้ใหบุ้คลากร และนกัเรียนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

             2. เพือ่ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าในแต่ละเดือน 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

 จดักิจกรรม อบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ในการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บันกัเรียนชั้น ป.1-6 และบุคลากรใน

โรงเรียน  จดัทาํป้ายเตือนในการประหยดัพลงังาน ติดทุกจุดที่มีปลัก๊- สวทิไฟฟ้า  กอ้กนํ้ า   
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เชิงคุณภาพ  

นกัเรียนและบุคลากรเกิดความรู้ และแนวทางการประหยดัพลงังาน นาํมาปฏิบติัในโรงเรียนและครอบครัวของ

ตนเอง จนเกิดเป็นนิสยัที่ดี 

 4. วิธีด าเนินการ 

 1. ประชุมช้ีแจงใหบุ้คลากรในโรงเรียนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งรับทราบนโยบาย 

2. จดักิจกรรม จดักิจกรรม อบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ในการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บันกัเรียนชั้น ป.1-6 และ

บุคลากรในโรงเรียน  

3. จดัทาํป้ายเตือนในการประหยดัพลงังาน ติดทุกจุดที่มีปลัก๊- สวทิไฟฟ้า  กอ้กนํ้ า   

4. จดัทาํแบบบนัทึกสถิติการเสียค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าประจาํปี 

5. ติดตามประเมินผล และรายงานโครงการ 

5.ระยะเวลาด าเนินงาน     ปีการศึกษา  2563 
6.  งบประมาณ  ไดรั้บบริจาคจากผูป้กครองนกัเรียนให้เป็นค่าวสัดุดาํเนินงาน จาํนวน  1,000  บาท   
7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
8.   การประเมินผล 

  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัผล 

นกัเรียนมีพฤติกรรมช่วยกนัประหยดัพลงังาน สงัเกต แบบสงัเกต 

ค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้าลดลง บนัทึกสถิติการจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือน แบบบนัทึก 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นกัเรียน และบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพทั้งยงัสามารถขยาย

ผลสู่ครัวเรือน 

 2.โรงเรียนเสียค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าลดลง  

ลงช่ือ....................................   ผูเ้สนอโครงการ 

        (นางสาวติรี  กองสอน   ) 
                        ลงช่ือ......................................... ผูอ้นุมตัิโครงการ 
               (นางลาํใย        หานิพฒัน์ ) 

             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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34 . ช่ือแผนงาน:  การบริหารงานทัว่ไป 

โครงการ :              รักษป่์าน่าน 

ลักษณะโครงการ:              โครงการต่อเน่ือง 

      สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
                                             การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผู้รับผิดชอบ:  นางอรพนิท ์ เสมอใจ 

1.หลักการและเหตุผล  

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การลดลงของพื้นที่ป่าไมแ้ละปัญหาป่าเส่ือมโทรมใน จงัหวดัน่าน ส่งผลกระทบ

ทางตรงและทางออ้มต่อแหล่งตน้นํ้ าของแม่นํ้ าน่าน อนัเป็นแม่นํ้ าหลกัสายหน่ึงของประเทศไทย และเป็นแหล่งที่มาของ

มวลนํ้ าในแม่นํ้ าเจา้พระยา มากกวา่ 40 เปอร์เซ็นต ์จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ โครงการรักษป่์าน่าน ที่ดาํเนินการภายใตก้าร

อาํนวยการของสาํนกังานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงัหวดัน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 

จงัหวดัน่าน มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและ 

สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัน่าน จึงไดจ้ดัทาํโครงการอนุรักษป่์าน่านจากหอ้งเรียนสู่ชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พือ่
ส่งเสริมใหห้น่วยงานทางการศึกษานาํนโยบายการสร้างจิตสาํนึกและการอนุรักษป่์าไมท้รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้
สถานศึกษาปลูกจิตสาํนึกใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัทาํ
เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน “รักษป่์าน่าน” ใหทุ้กโรงเรียนใชจ้ดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละพื้นที ่และ
เพือ่ใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าไม ้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มตาม
หลกัสูตรที่กาํหนดทั้งในหอ้งเรียนและสู่การปฏิบติัในชุมชน โดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ สาํนกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 37 สาํนกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนแกนนาํในการนาํหลกัสูตร รักษป่์าน่านไปใชใ้น

สถานศึกษา  ดงันั้นจาํเป็นตอ้งจดัทาํโครงการน้ีขึ้นมา ในปีการศึกษา 2561 

  2.วัตถุประสงค์  

 1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าไม ้

2. ปลูกจิตสาํนึกใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 

3. .ใหน้กัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเจา้ของตน้ไมใ้นโรงเรียน 1 ตน้ 
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3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

ครูทุกชั้น นาํหลกัสูตร รักษป่์าน่านไปใชใ้นปีการศึกษา 2561 ในชัว่โมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และผูป้กครองนกัเรียนปลูกตน้ไมค้นละ 1 ตน้ ดูแลบาํรุงตลอดปี 

เชิงคุณภาพ  

นกัเรียนมีจิตสาํนึกรัก และหวงแหนตน้ไม ้ พร้อมดูแลตน้ไมข้องตนเองเป็นอยา่งดี และเต็มใจ  

4. วธิีด าเนินการ 

 1. ประชุมช้ีแจงนกัเรียนท่ีรับผดิชอบตน้ไมใ้ห้ดูแล เฝ้าระวงั บาํรุงตน้ไมใ้ห้เจริญเติบโต 

2. จดัซ่อมตน้ไมท่ี้ตาย  และซ่อมป้ายช่ือนกัเรียนติดตรงตน้ไมท่ี้ปลูก 

3. ติดตามประเมินผล และรายงานโครงการ 

5.ระยะเวลาด าเนินงาน     ปีการศึกษา  2563 
6.  งบประมาณ  จาํนวน  -บาท   
7.  หน่วยงาน/ผู้เกีย่วข้อง 
 7.1  ครูทุกคน 
 7.2  นกัเรียนชั้น ป.1 -2  และผูป้กครอง 
 7.3 พนกังานบริการของโรงเรียน 

8.   การประเมินผล 

  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัผล 

การนาํหลกัสูตรรักษป่์าน่านสู่ชั้นเรียนประสบผลสาํเร็จ 

เห็นผลเชิงประจกัษ ์

นิเทศ ติดตามผล แบบนิเทศ 

ตน้ไมข้องนกัเรียนชั้น ป.1-2 เจริญเติบโตเป็นท่ีน่า

พอใจ 

สังเกต  ตรวจสอบ แบบสังเกต 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.  นกัเรียนทุกคน เกิดจิตสาํนึก รักษแ์ละหวงแหนตน้ไม ้

2. นกัเรียนชั้น ป.1-2 ภาคภูมิใจ และดูแลตน้ไมข้องตนเองอยา่งต่อเน่ืองถึงชั้น ป.6 

3. โรงเรียนร่มร่ืน สวยงาม ดว้ยพนัธ์ุไม ้ 

ลงช่ือ....................................   ผูเ้สนอโครงการ 

        (นางอรพินท ์ เสมอใจ   ) 
                        ลงช่ือ......................................... ผูอ้นุมติัโครงการ 
               (นางลาํใย        หานิพฒัน์ ) 

             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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35. ช่ือแผนงาน:   การบริหารงานทัว่ไป 

โครงการ :              โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

ลักษณะโครงการ:              โครงการใหม่ 

      สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
                                             การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
ผู้รับผิดชอบ:  นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 

1.หลักการและเหตุผล  

  สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ไดด้าํเนิน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้ น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเพือ่ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดาํเนินกิจกรรม ลด คดั

แยก และนาํขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ การรวบรวมขยะเพือ่ส่งไปกาํจดัอยา่งถูกตอ้ง ปลูกจิตสาํนึกการลด คดัแยก และนาํ

ขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ผูเ้รียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมแก่ผูเ้รียน เพื่อมุ่งสู่

สถานศึกษาปลอดขยะอยา่งแทจ้ริงและขยายผลต่อจนกลายเป็นสงัคมรีไซเคิลต่อไป 

  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จึงดาํเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น เพื่อเป็นการ

กระตุน้และส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น ในปีการศึกษา 2561 

  2.วัตถุประสงค์  

                     2 . 1  เพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมพรรษา 61 

พรรษาในปี2559 

        2.2  เพือ่กระตุน้ รณรงคส่์งเสริมสร้างจิตสาํนึกและความรู้ความเขา้ใจถึงแนวทางในการลด 

ปริมาณขยะ การแยกขยะและการนาํขยะกลบัไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพือ่นาํไปกาํจดัอยา่งถูกวธีิ ใหก้บั

นกัเรียน 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ระดบัชั้นป.1-6   จาํนวน 124 คน  ครูและบุคลากรจาํนวน 15  คน เขา้ร่วม

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
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เชิงคุณภาพ 

                     ครู บุคลากร และนกัเรียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    

4. วิธีด าเนินการ 

      4.1 ขั้นเตรียมการ 

   4.1.1 โรงเรียนสาํรวจสถานที่ภายในโรงเรียนเพือ่พฒันาส่งเสริมการดาํเนินงานโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ 

   4.1.2 ประชุมคณะครู เพือ่กาํหนดแนวทาง 

   4.1.3 นาํเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 

     4.2 ข้ันตอนด าเนินงาน 
   4.2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
   4.2.2  จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ ใหก้บัครูและนกัเรียน 
   4.2.3 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพือ่ร่วมกนัวางแผน และแบ่ง
หนา้ที่ความรับผดิชอบ 
   4.2.4  ดาํเนินการตามแผนงานที่วางไว ้ประกอบดว้ยกิจกรรม เช่น 
    - กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน  
    - กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุเหลือใช ้
    - กิจกรรมทาํปุ๋ ยหมกัไม่กลบักอง 
    - กิจกรรมคดัแยกขยะในโรงเรียน 
    - กิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย            

 - การประกวดวาดภาพ ประกวดแต่งคาํขวญัเก่ียวกบัการรณรงค ์    
    ส่ิงแวดลอ้ม 
- กิจกรรม Big Cleaning Day 

  4.3 ข้ันสรุปและรายงาน 
   4.3.1  ออกแบบสอบถามเพือ่ประเมินผลการจดักิจกรรม 
   4.3.2  สรุปผลการดาํเนินงานเป็นรูปเล่ม 
5.ระยะเวลาด าเนินงาน     ปีการศึกษา  2563 
6.  งบประมาณ  เงินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จาํนวน  2,000  บาท 
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7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1  ครูและบุคลากรทุกคน 
 7.2  นกัเรียนทุกคน   
  
8.   การประเมินผล 

  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัผล 

หอ้งเรียน /โรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ สงัเกต /นิเทศเยีย่มชั้นเรียน แบบนิเทศ 

นกัเรียนมีนิสยัเก็บขยะทุกคร้ังเม่ือเห็นขยะ สงัเกต   แบบสงัเกต 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      1. ครู บุคลากร และนกัเรียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 2. โรงเรียนมีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ดี 
 3. นกัเรียนมีรายไดเ้สริมจากกิจกรรมการแยกขยะ 
 4. สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนดีขึ้น ไม่มีมลพษิในส่ิงแวดลอ้ม  

------------------------------------------------------ 

 

ลงช่ือ....................................   ผูเ้สนอโครงการ 

        ( นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน    ) 
 
                        ลงช่ือ......................................... ผูอ้นุมตัิโครงการ 
               ( นางลาํใย        หานิพฒัน์ ) 

             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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36. ช่ือแผนงาน                                         บริหารทัว่ไป    
     ช่ือโครงการ                      เรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ 
     ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง 
     สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน                             
                                                                 การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                   นางสาวติรี  กองสอน  
________________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตราที่ 6 
กาํหนดไวว้า่ “การศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทย ใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  นโยบาย สพฐ. ได้
มุ่งเนน้ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบั  และสนบัสนุนใหเ้รียนฟรี โดยช่วยเหลือใหฟ้รีในกิจกรรม
ต่อไปน้ี คอื เคร่ืองแบบนกัเรียน   อุปกรณ์การเรียน   หนงัสือแบบเรียน  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นตน้ โดย
สนบัสนุนเป็นงบประมาณต่อรายหวันกัเรียน  
  ดงันั้น โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรไดด้าํเนินการตามนโยบาย จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีขึ้น เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การดาํเนินงานและการติดตามตรวจสอบเป็นตน้ 
 2.  วัตถุประสงค์   

2.1 เพือ่ให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยมีกระบวนการ วธีิการ และเคร่ืองมือที่มี  คุณภาพ มี
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้

2.2 เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนอยา่งมีความสุข 
2.3 เพือ่ใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย  -เชิงปริมาณ 
รายการ ชั้น จาํนวนเงิน/รายหวันกัเรียน 

1. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ก่อนประถม 
ประถมศึกษา 

300 
460 

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน ก่อนประถม 
ประถมศึกษา 

100 
195 

3.ค่าหนงัสือแบบเรียน ก่อนประถม 
ป.1 
ป.2 

200 
483.20 
347.20 
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ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

365.60 
580.00 
424.00 
496.00 

4.ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ก่อนประถม 
ประถมศึกษา 

215 
240 

เชิงคุณภาพ 
  นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐบาล ทาํใหมี้โอกาสในการเรียนสูงขึ้น   นกัเรียนมีความสุข มีผลการเรียน

เพิม่ขึ้น 
4. การด าเนินงาน 
 แต่งตั้งกรรมการรับผดิชอบแต่ละกิจกรรม 
 จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ 
 ดาํเนินการตามปฏิทิน 
 รายงานโครงการ/กิจกรรมเป็นรูปเล่ม 
 ประเมินผล 
รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
1 หนงัสือแบบเรียนปฐมวยั- ประถมศึกษา 85,175 นางจารุวรรณ์  ริพล 
2 อุปกรณ์การเรียนปฐมวยั- ประถมศึกษา 5,470 นางเทียมจิต  หาญยทุธ 
3 เส้ือผา้เคร่ืองแบบนกัเรียน 51,780 นางสาวิตรี  กองสอน 
4 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 70,150 นางสาวิตรี  กองสอน 
 รวม 258,575  
 

5.  ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2563  
6. งบประมาณ  ไดรั้บจดัสรรเป็นรายหัวนกัเรียน เป็นค่าเรียนฟรี ดงัน้ี 
 6.1     ค่าหนงัสือแบบเรียนปฐมวยั     จาํนวน      7400     บาท 
          ค่าหนงัสือแบบเรียนประถมศึกษา     จาํนวน      77,775  บาท 

6.2   ค่าอุปกรณ์การเรียน ปฐมวยั   จาํนวน     7400      บาท 
        ค่าอุปกรณ์การเรียนประถมศึกษา  จาํนวน     44,070   บาท 
6.3  ค่าเส้ือผา้เคร่ืองแบบนกัเรียน ปฐมวยั  จาํนวน     11,100  บาท 
      ค่าเส้ือผา้เคร่ืองแบบนกัเรียนประถมศึกษา จาํนวน     40,680   บาท 
6.4  ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปฐมวยั    จาํนวน       7,955   บาท 
             ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนประถมศึกษา    จาํนวน     62,195   บาท 
             รวมงบทั้งหมด                                           จาํนวน    258,575  บาท 
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7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

7.3  ร้านคา้ผูป้ระกอบการ 
8.   การประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชป้ระเมินผล 
-ร้อยละการเพิม่ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ร้อยละการเพิม่ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน O-net , Nt 
- ร้อยละนกัเรียนที่มีคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงค ์5 ประการ 
-ร้อยละความพงึพอใจของผูป้กครอง
นกัเรียนที่มีต่อโครงการฯ 

 - ทดสอบ 
 
-  ทดสอบ 
 
- ประเมินพฤติกรรม  
 
-สอบถาม 

- แบบทดสอบ 
 
- แบบทดสอบ O-net , Nt 
 
- แบบประเมินพฤติกรรม 
 
-แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  1.  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐบาล 
                  2.  นกัเรียนมีความสุขในการเรียน 
              3.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
             ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
              ( นางสาวติรี  กองสอน )                                             
                                                                         ครูชาํนาญการพเิศษ   
                                               
              
                                                      ลงช่ือ..................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                            ( นางลาํใย  หานิพฒัน์  ) 
                                                    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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37. ช่ือแผนงาน                                         บริหารทัว่ไป    
     ช่ือโครงการ                     เปิดบา้นวชิาการ ( Open House ) 
     ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเน่ือง 
     สนองยทุธศาสตร์โรงเรียน ยทุธศาสตร์ที่ 1 จดัการศึกษาเพือ่ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน                             
                                                                 การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจดัการ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                   นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน 
________________________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตราที่ 6 
กาํหนดไวว้า่ “การศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทย ใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  โรงเรียนชุมชนศิลา
เพชร ไดจ้ดัการศึกษาสนองนโยบายดงักล่าว ตลอดจนมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะตามลกัษณะผูเ้รียนในศตวรรษที่ 
21  โดยกาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือส้ินปีการศึกษา กาํหนดใหมี้การ
สรุปผลงานการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด โดยการนาํผลงานนกัเรียนมาจดัแสดงเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อสายตาสาธารณชน
เช่น กรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครองนกัเรียน  ชุมชน องคก์รที่เก่ียวขอ้งเป็นตน้ 
  ดงันั้น โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จึงไดจ้ดัทาํโครงการเปิดบา้นวชิาการ( Open House ) น้ีขึ้น เพือ่สรุปผลการจดั
การศึกษาและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 2.  วัตถุประสงค์   

2.1 เพือ่สรุปผลการจดัการเรียนรู้ของทุกชั้นเรียน 
2.2 เพือ่จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัเรียนและครูผูส้อน 
2.3 เพือ่กระชบัความสมัพนัธ ์และใหผ้มี็ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลการจดั

การศึกษา 
3.  เป้าหมาย  -เชิงปริมาณ 
1.การจดันิทรรศการโครงงานนกัเรียน 
2.จดันิทรรศการผลงานศิลปะบาํบดั 
3.จดัแสดงนิทรรศการส่ือการเรียนการสอน 
4.จดัแสดง ผลงานอาชีพของนกัเรียน 
5. จดัแสดงผลงานนกัเรียน Port Folio 
เชิงคุณภาพ 

  นกัเรียนไดแ้สดงผลงานของตนเอง และไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
ผูป้กครองนกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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4. การด าเนินงาน 
 แต่งตั้งกรรมการรับผดิชอบแต่ละกิจกรรม 
 กาํหนดปฏิทินการดาํเนินงาน และติดตามประเมินผล 

รายการ ชั้น ผูรั้บผดิชอบ 
1. การจดันิทรรศการโครงงานนกัเรียน ทุกชั้นตั้งแต่ อบ.2-ป.6 ครูประจาํชั้น 
2.จดันิทรรศการและจาํหน่ายผลงานศิลปะบาํบดั นกัเรียนทุกคน /ทุกชั้น ครูประจาํชั้น 
3.จดัแสดงนิทรรศการส่ือการเรียนการสอน ทุกชั้นตั้งแต่ อบ.2-ป.6 ครูประจาํชั้น 
4. จดัแสดง ผลงานอาชีพของนกัเรียน นกัเรียนชั้น ป.4-6 นางกญัชพร 
5. จดัแสดงผลงานนกัเรียน Port Folio นกัเรียนทุกคน /ทุกชั้น ครูประจาํชั้น 
6. การประเมินผลโครงการ  นางจงจินต ์
 

5.  ระยะเวลา  เดือน มกราคม 2563  
6. งบประมาณ  จากผูป้กครองบริจาค เป็นค่าวสัดุอาหารวา่ง ตอ้นรับผูม้าร่วมกิจกรรม จาํนวน  1,000 บาท 
7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 7.2  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

7.3  บุคคลภายนอก 
8.   การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชป้ระเมินผล 
1.นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมนาํผลงานของ
ตนเองมาจดัแสดง 
2.ครูทุกคนใหค้วามร่วมมือในการจดัแสดง
โครงงานและส่ือการเรียนการสอน 
3.ผูป้กครองนกัเรียนใหก้ารสนบัสนุนผลงาน
ศิลปะของนกัเรียน 
4.ความสามารถของนกัเรียนในการจดั
แสดงผลงานอาชีพและนาํเสนอโครงงาน 
 

 -สงัเกตและตรวจสอบ 
 
-ตรวจนบัจาํนวนโครงงาน 
 
- ตรวจสอบบญัชีรายรับการ
จาํหน่ายผลงานศิลปะของ
นกัเรียนทุกชั้น 
-สงัเกตการนาํเสนอโครงงาน
ของนกัเรียน 

-แบบสงัเกต 
 
- สมุดบญัชีคุมรายการ
โครงงาน 
-สมุดบญัชีรายการจาํหน่าย
ผลงานศิลปะนกัเรียน 
 
-แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
นาํเสนอโครงงาน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  1.  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐบาล 
                  2.  นกัเรียนมีความสุขในการเรียน 
              3.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
             ลงช่ือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                ( นางจงจินต ์  เช้ือเมืองพาน  )                                             
                                                                   ครูชาํนาญการพเิศษ   
                                               
              
                                                      ลงช่ือ..................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                            ( นางลาํใย  หานิพฒัน์  ) 
                                                    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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ส่วนที ่4 
การก ากบั ติดตาม ประเมนิและรายงาน 

 
การติดตามและประเมินผล  

 เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร ซ่ึงมีหลกัการที่สาํคญัคือ การติดตาม ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน
และประเมินผล ความสาํเร็จของงาน อนัจะนาํไปสู่การดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่วมกนัใหบ้รรลุเป้าหมาย และเพือ่ให้
ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่างๆของหน่วยงาน  
วัตถุประสงค์ของการติดตามโครงการ 

 เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผน  เพือ่ใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวา่งการดาํเนินงาน
เพือ่หาทางแกไ้ข ปรับปรุง การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนด 
การด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจาํปี ( Action Plan ) 
ประชุม กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการติดตามโครงการ 
สร้างเคร่ืองมือ ( แบบประเมินโครงการ )  
ดาํเนินการประเมิน ก่อน  ระหวา่ง และหลงั ดาํเนินการ 
รายงานผลการติดตามประเมินผลใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ทาํใหท้ราบถึงสถานภาพ สถานการณ์ต่างๆของการดาํเนินการโครงการ 

ทาํใหท้ราบปัจจยัที่ทาํใหเ้กิดปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริง สามารถปรับและแกไ้ขปัญหาไดถู้กจุดทนัท่วงที  และ
หรือปรับให้เหมาะสม พฒันาในโอกาสต่อไป ตรงตามเป้าหมาย 
ประหยดัเวลา  งบประมาณ และทรัพยากรในการดาํเนินงานโครงการ 
กระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังาน / ผูรั้บผดิชอบโครงการ มีความสาํนึกต่อหนา้ที่ที่รับผดิชอบ  ตดั  แกไ้ข  ปรับปรุงโครงการอยา่ง
สมํ่าเสมอ 
มีขอ้มูลสารสนเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ ประกอบการนาํเสนอในเชิงสถิติ ไดรั้บการยอมรับและเช่ือถือ สามารถ
นาํไปอา้งอิงได ้
เป็นขวญักาํลงัใจต่อผูป้ฏิบติังาน 
การรายงานผล 
 เป็นการรายงานผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กาํหนดไวต้ามแผน การรายงานผลโครงการๆ
หน่ึง  เป็นหนา้ที่ของผูรั้บผดิชอบโครงการ  ซ่ึงเป็นหน่ึงในคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ไดเ้ขียนรายงานสรุป ปัญหา  อุปสรรค  ผลลพัธข์องโครงการ   
 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดก้าํหนดกรอบในการรายงานโครงการ เป็น  2  ลกัษณะ ดงัน้ี 

 รายงานตามแบบที่กาํหนด( คณะกรรมการร่วมกนักาํหนดเป็นเคร่ืองมือ ) มีประมาณ  2-3 หนา้ 
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รายงานในเชิงวชิาการ  เชิงเทคนิค ประกอบดว้ย   
บทคดัต่อหรือบทสรุป 
บทนาํ ( ความเป็นมาของโครงการ )  วตัถุประสงค ์ ประโยชน์ที่ไดรั้บ 
บทที่ 1 ระเบียบวธีิการติดตามงาน  ( ขอบเขตการติดตาม  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์
ขอ้มูล ) 
บทที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
บทที่ 3 สรุปและขอ้เสนอแนะ 
บรรณานุกรม และภาคผนวก 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏบิัติ 

 โรงเรียนไดด้าํเนินการ  วินิจฉัยองค์การ   โดยใชเ้คร่ืองมือ SWOT  วเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสและ
อุปสรรค ซ่ึงใชห้ลกั 
 1.การวเิคราะห์บริบทภายนอกดว้ยเคร่ืองมือ  C-PEST 
 2.การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน ดว้ยเคร่ืองมือ 7Ss      
สรุปสภาพปัญหาที่พบ   ร่วมกนักาํหนดโครงการ / กิจกรรม ที่แกปั้ญหา  และสมัพนัธก์บัวสิยัทศัน์   พนัธกิจ  จุดเนน้
และประเด็นยทุธศาสตร์ของโรงเรียน  ร่วมกนัจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพระยะปานกลาง ( ปี 2556-2559 )  จดัทาํ
แผนปฏิบติัการประจาํปี  และแผนนิเทศภายในโรงเรียน  โดยการดาํเนินงานทั้งหมด ในการนาํแผนสู่การปฏิบติัโดย
เลือกใชก้ระบวนการบริหารของเดมม่ิง PDCA ซ่ึงมีหลกัการดงัน้ี 
 PDCA   คือ  วงจรบริหารคุณภาพ ( Demming  Circle ) เป็นวงจรการบริหารจดัการที่มุ่งใหเ้กิดการปรับปรุง
กระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นกระบวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  มีขั้นตอนมีเหตุผลมีการประเมินปรับปรุง
พฒันาโดยเร่ิมจาก P = Plan คือขั้นการวางแผนจากวตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่ไดก้าํหนดขึ้น     D = Do คือขั้นการ
ปฏิบติัตามขั้นตอนในแผนงานอยา่งเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง   
C = Check คือ ขั้นการตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานวา่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 
จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขแผนงานในขั้นตอนใดบา้ง และ  A = Action คือขั้นการปรับปรุงแกไ้ขส่วนที่มีปัญหา 
หรือถา้ไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบติัตามแผนงานที่ไดผ้ลสาํเร็จ เพือ่นาํไปใชใ้นการทาํงานคร้ังต่อไป 
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1. สร้างความตระหนกัแก่
ครูทุกคน 
2. จดัระบบโครงสร้าง
และมอบหมายงาน 
3.จดัทาํแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี แผนนิเทศ 
4.แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
5. 
 

1.ดาํเนินการโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบติัการประจาํปี 
2. ดาํเนินการพฒันาครูตาม 
SILAPHET Model 
3.พฒันาแหล่งเรียนรู้ในและนอก
โรงเรียน 
4. หาเวทีแข่งขนัให้ครูและนกัเรียน 

ร่วมวางแผน 

  ร่วมปฏิบตัิ 
1. ประเมินคุณภาพภาย
โรงเรียน 
2. ประเมินคุณภาพนกัเรียนตาม
กลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3. จดัทาํรายงานการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ( SAR ) 
 

1.ตั้งกรรมการตรวจสอบ  
2. นิเทศโครงการ/กิจกรรม 
3.นิเทศ ประเมินผลแผนนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
4. จดัทาํรายงานโครงการ/
กิจกรรม 

ร่วมปรับปรุง 

ร่วมกนัตรวจสอบ 



154 

 

 

 
 

 
กระบวนการนาํแผนสู่การปฏิบติั  โดยการขบัเคล่ือนการบริหารและจดัการ  PDCA 

 ของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
มีกระบวนการและขั้นตอนในการดาํเนินงานดงัน้ี 

 
ขั้นการวางแผน  (P = Plan) 
 
 1.  สร้างความตระหนกั แก่คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชนใหเ้ห็นความสาํคญัของการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา และการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 2.  ศึกษาเอกสาร  หนงัสือ  คู่มือ เก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและขอ้เสนอแนะของสม
ศ.ในรอบที่ 2  นโยบาย   จุดเนน้   ของหน่วยงานบงัคบับญัชา   กาํหนดนโยบาย  จุดเนน้และกลยทุธข์องโรงเรียน    
 3.  จดัระบบโครงสร้างงานบริหาร  แต่งตั้งมอบหมายงาน 
 4.  ปรับวสิยัทศัน์  พนัธกิจ จุดเนน้   และประเด็นยทุธศาสตร์ 
 5. ศึกษาความสมัพนัธ ์ และกาํหนดโครงการ/กิจกรรมใหส้อดคลอ้ง 
 6.  จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะปานกลาง ( 3 ปี )    แผนปฏิบตัิการประจาํปีและ แผนนิเทศภายใน
โดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 
  7. แต่งตั้งมอบหมายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนใหค้รูทุกคนมีส่วนรับผดิชอบ 
 8.  เสนอแผนผา่นความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                           

ขั้นการปฏบิัติ (D = Do)    
 
 1. ดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการอยา่งเคร่งครัดและบริหารงบประมาณใหท้นักาํหนด 
 2.  ดาํเนินการกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนอยา่งเตม็รูปแบบ ซ่ึงมีกิจกรรมพฒันาครู ดงัน้ี 
  -  การใหค้าํแนะนาํปรึกษา 
  -  การใหศ้ึกษาเอกสารวชิาการ 
  -  การประชุมเชิงปฏิบตัิการทุกวนัพธุ เวลา 14.30 – 17.00 น.( การจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั,ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์ขั้นพื้นฐาน ) 
  -  การจดัอบรมใหค้วามรู้เฉพาะเร่ืองการวิจยัชั้นเรียน,การสอนโดยโครงงานและการผลิต 
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ส่ือ CAI  
  -  การส่งเสริมใหพ้ฒันาวชิาชีพ เขา้รับการอบรมซ่ึงจดัโดยหน่วยงานตน้สงักดั 
  -  การส่งเสริมใหพ้ฒันาวชิาชีพ เขา้รับการอบรมซ่ึงจดัโดยหน่วยงานอ่ืน 
  -  การไปศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ 
 3.  พฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา จดัทาํทะเบียนและส่งเสริมใหใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการ
สอนสนบัสนุนงบประมาณใหเ้พยีงพอ 
 4.  จดัเวทีการแข่งขนัทางวิชาการใหก้บันกัเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนและครูเขา้สู่เวทีแข่งขนัทกัษะวชิาการในระดบักลุ่มโรงเรียน  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
และระดบัภาคเหนือ 
 6. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัโรงเรียนในเครือข่าย เช่น เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กอาํเภอปัว ( 22 
โรงเรียน ) เครือข่ายโรงเรียนที่ต ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน (19โรงเรียน ) และเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนปัว 2 (11 
โรงเรียน ) 
                                   

ขั้นตรวจสอบ ประเมนิผล  ( Check 
 

1. ครูที่รับผดิชอบ ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็น  3  ระยะ คือ 
ระยะก่อนดาํเนินการ 
ระยะระหวา่งดาํเนินการ 
ระยะหลงัดาํเนินการ 

2. ครูที่รับผดิชอบ จดัทาํประเมินโครงการ/กิจกรรม เม่ือดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ 
 3.  ส้ินปีการศึกษา   แต่งตั้งคณะกรรมการ  ติดตาม ตรวจสอบ  ทบทวน ทั้งดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
คุณภาพการจดัการเรียนการสอน  คุณภาพการบริหารและการจดัการ   และดา้นการการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 2.  ผูบ้ริหารโรงเรียน ดาํเนินการ ติดตามนิเทศการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
ในระยะก่อนดาํเนินการ   ระหวา่งดาํเนินการและ หลงัดาํเนินการ   
 3. ดาํเนินการ ติดตามนิเทศประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนนิเทศภายในโรงเรียนทุกกิจกรรมและให้
ผูรั้บผดิชอบทุกกิจกรรมจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเม่ือดาํเนินงานเสร็จส้ิน 
 4.  ครูผูรั้บผดิชอบโครงการจดัทาํรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมเม่ือดาํเนินการเสร็จส้ิน  
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 ขั้นปรับปรุงและพฒันา  ( Action ) 

 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 2  ดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 3  ประเมินคุณภาพผูเ้รียนโดยรวม  จาํแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพือ่ 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน \ 
 4  สรุปผลการประเมินในรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปีหรือ 
รายงานการประเมินตนเองSAR  (Self  Assessment  Report ) 
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ภาคผนวก 
 การวิเคราะห์สถานภาพองคก์ร (    SWOT ) 

 คาํสั่งคณะทาํงานจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 

คาํสั่งคณะกรรมการดาํเนินการกาํกบัติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการประจาํปี 

คาํสั่งคณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการโครงการ 

มติเห็นชอบในการมอบอาํนาจในการเปล่ียนแปลงแผนปฏิบติัการประจาํปี  ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 
การวเิคราะห์สถานภาพองค์กร (    SWOT ) 

 

 

 วินิจฉัยองค์การ   โดยใชเ้คร่ืองมือ SWOT  วเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค โดยใชห้ลกัดงัน้ี 
การวเิคราะห์บริบทภายนอกดว้ยเคร่ืองมือ  C-PEST    วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  5 ประเด็นคือ 
 1. ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ Customer  ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตบริการชุมชนที่เขม้แขง็และใหค้วามสาํคญักบัโรงเรียน
ไม่อยากใหโ้รงเรียนยบุรวม  

 2. สถานการณ์บา้นเมือง Politics   เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรัฐบาลบ่อย จึงมีผลกระทบต่อนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดว้ย 

 3. สภาพแวดลอ้ม Environment  ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรทั้ง ค หมู่บา้น ใหก้าร
สนบัสนุนโรงเรียนเป็นอยา่งดี  

 4. สภาพเศรษฐกิจ Economics ชุมชนมีฐานะคอ่นขา้งดี  สามารถใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียนได ้
 5. สภาพสงัคม Society  วฒันธรรม Culture  ค่านิยม Value ของประชาชนโดยรอบโรงเรียน เป็นชุมชนไตล้ือ
เขม้แขง็ที่เห็นความสาํคญัของการศึกษา ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 7. เทคโนโลย ีTechnology ระบบสารสนเทศ  หลายครอบครัวในชุมชนมีคอมพวิเตอร์  ระบบอินเตอร์เนต 
สามารถเขา้ถึงข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน ดว้ยเคร่ืองมือ 7Ss  ดงัน้ี 
 1. ยทุธศาสตร์ Strategy  โรงเรียนกาํหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ ตอบสนองการแกปั้ญหาภายใน
โรงเรียนและขอ้เสนอแนะของสมศ.รอบ3 
 2. โครงสร้างองคก์าร  Structure  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชดัเจนและทัว่ถึงบุคลากรทุกคน 
 3. ระบบงานในองคก์าร Systems ระบบงานในโรงเรียนแบ่งเป็น  4  งาน ( วชิาการ  บุคลากร  การเงิน และ
บริหารทัว่ไป ) มีความชดัเจนในดา้นกรอบงานและการมอบหมายงานและการมีส่วนร่วม 
 4. ทกัษะ Skill  ความสามารถในการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากร  ครูร้อยละ 90  มีทกัษะการจดัการเรียนรู้ที่
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและทกัษะดา้นเทคโนโลย ี
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 5.  ค่านิยมร่วม Shared Value  บุคลากรครูบางส่วนยงัยดึติดวฒันธรรมเดิม และต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
 6. คณะบุคลากรในโรงเรียน Staff    โรงเรียนมีจาํนวนครูเพยีงพอเหมาะสม  
  7. รูปแบบการบริหารจดัการศึกษา  Style   ผูบ้ริหารโรงเรียน ใชห้ลกัการบริหารแบบธรรมาภิบาล  มีการ
กระจายอาํนาจในองคก์าร และการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
 โดยสรุปสภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เป็นโอกาสและเป็นปัจจยัที่จะส่งเสริมการบริหารจดั
การศึกษาของโรงเรียนให้เกิดผลดีและประสบผลสาํเร็จได ้

 สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนยงัเป็นจุดแขง็ ที่ส่งเสริมการบริการจดัการศึกษาใหส้าํเร็จตามวสิัยทศัน์ที่ต ั้งไว ้ 
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ค าส่ังโรงเรียนชุมชนศลิาเพชร 
  ท่ี     /2560 

เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ 2561 
เพ่ือให้ภารกิจในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กบัประชากรวยัเรียนในระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาในเขตบริการ

ของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรให้เป็นไปตามระบบและบงัเกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการขบัเคล่ือนดว้ยแผนปฏิบติัการประจาํปี  

ดงันั้นโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จึงจดัให้มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2561  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2560 ดงักล่าว ให้บรรลุวตัถุประสงค ์ตาม

นโยบาย และทิศทางการพฒันาการศึกษา  ดงัน้ี 

 1.  นางลาํใย  หานิพฒัน์   ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 2.  นายประสิทธ์ิ  ปรังฤทธ์ิ   ครู                                     กรรมการ 

3.  นางกญัชพร  ไชยเสน   ครู   กรรมการ   

 4.  นางสาวิตรี   กองสอน   ครู   กรรมการ 

 5.  นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน   ครู   กรรมการ 

 6.  นางจารุวรรณ์  ริพล                                 ครู                                     กรรมการ 

 7.  นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค ์  ครู   กรรมกร 

8. นางสาวสุวพิชชา  ขตัติจิตร  ครู                                     กรรมการ 

 9.  นางสาวมลัติกา  ยะแสง    บุคลากรคณิตศาสตร์  กรรมการ 

 10.  นางสาวกนกวรรณ  นวลดั้ว  ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ   กรรมการ 

11.นางเทียมจิต  หาญยทุธ   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะทาํงานดงักล่าว ร่วมกนัดาํเนินงานวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  หาแนวทางบริหารจดัการศึกษา  

โดยนาํเอาขอ้เสนอแนะของ สมศ.ในรอบท่ี 3 มามีส่วนร่วมในการพิจารณา  จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  2561   โดยยดึเอา

จาํนวนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บจดัสรรตามรายหัวนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ทั้งน้ีการ

ดาํเนินงานให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม ไดเ้สนอแนวทาง ตลอดจนร่วมคิด ร่วมทาํ อยา่งเต็มกาํลงั  เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงแผนปฏิบติัการ ท่ีมีคุณภาพ  

สมบรูณ์ อนัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาในปีการศึกษา 256 

 

สั่ง  ณ  วนัท่ี 1  ตุลาคม    พ.ศ. 2560 

 

 

            ( นางลาํใย  หานิพฒัน์) 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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ประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
ท่ี          /  2560 

เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการกาํกบัติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการประจาํปี 2561 
 เน่ืองดว้ยในปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดก้าํหนดให้มีแผนปฏิบติัการประจาํปี เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการศึกษา  เพ่ือให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาํกบัติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการประจาํปี ดงัน้ี 
. 1. นางลาํใย  หานิพฒัน์   ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2.  นางกญัชพร  ไชยเสน   ครู   กรรมการ   

3.  นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค ์  ครู   กรรมการ 

4.  นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน   ครู   กรรมการ 

5.  นายประสิทธ์ิ  ปรังฤทธ์ิ   ครู   กรรมการ 

6.  นางสาวิตรี  กองสอน   ครู   กรรมการ 

7   นางจารุวรรณ์  ริพล   ครู   กรรมการ 

8.  นายสมเกียรติ  ใหม่วงศ ์           กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

9.    นายสุเมธ  ไชยอา้ย   กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

10.   นางสาวสุวพิชชา  ขตัติจิตร  ครู                                     กรรมการ 

11.  นางสาวมลัติกา  ยะแสง    บุคลากรคณิตศาสตร์  กรรมการ 

12.  นางสาวกนกวรรณ  นวลดั้ว  ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ   กรรมการ 
13.  นางเทียมจิต  หาญยทุธ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้คณะทาํงานดงักล่าว ร่วมกนัดาํเนินงานกาํกบัติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  2561   ทั้งน้ีการกาํกบั
ติดตามและประเมินให้ดาํเนินการเป็นสามระยะคือ ก่อนดาํเนินการ  ระหว่างดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ   ตลอดสรุปการประเมินให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 
 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่ วนัท่ี  1  ตุลาคม   2560  เป็นตน้ไป 
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  ตุลาคม  2560  
 
  
     ลงช่ือ          
      (  นางลาํใย  หานิพฒัน์  ) 
           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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ประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
ท่ี          /  2560 

เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํรายงานผลการจดัการศึกษา ประจาํปี 2560 ( SAR ) 
 

 เน่ืองดว้ยในปีงบประมาณ 2560  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ไดก้าํหนดให้มีแผนปฏิบติัการประจาํปี เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการศึกษา   เพ่ือให้ทุกภาคส่วนไดรั้บทราบขอ้มลูผลการจดัการศึกษาจึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํรายงานผลการ
ดาํเนินการจดัการศึกษาประจาํปี 2560 ( SAR ) ดงัน้ี 

1. นางลาํใย  หานิพฒัน์   ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2.  นางกญัชพร  ไชยเสน   ครู   กรรมการ   

3.  นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค ์  ครู   กรรมการ 

4.  นางจงจินต ์ เช้ือเมืองพาน   ครู   กรรมการ 

5.  นายประสิทธ์ิ  ปรังฤทธ์ิ   ครู   กรรมการ 

6.  นายสาํราญ  ปันแสน   ครู   กรรมการ 

7.  นางสาวิตรี  กองสอน   ครู   กรรมการ 

8.  นางจารุวรรณ์  ริพล   ครู   กรรมการ 

9. นางอญัชา  ปรังฤทธ์ิ    ครู   กรรมการ 

10.  นางสาวมลัติกา  ยะแสง    บุคลากรคณิตศาสตร์  กรรมการ 
11.นางสาวกนกวรรณ  นวลดั้ว  ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ   กรรมการ 
12. นางสาววาสนา  เมฆแสน  ครูพนกังานคณิตศาสตร์  กรรมการ 

13. นางเทียมจิต  หาญยทุธ   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 
 ให้คณะทาํงานดงักล่าว ร่วมกนัดาํเนินงานจดัทาํรายงานผลการจดัการศึกษาประจาํปี 2561  เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
และใชเ้ป็นขอ้มลูในการแกไ้ขปรับปรุงในการวางแผนในปีต่อไป 
  
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่ วนัท่ี   31  มีนาคม  2561  เป็นตน้ไป 
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี    1  ตุลาคม   2560  
  
 
     ลงช่ือ          
      (  นางลาํใย  หานิพฒัน์  ) 
           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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หนังสือมอบอ านาจในการเปลีย่นแปลงแผนปฏิบัติการ 
       
  ขา้พเจา้ นายสมเกียรติ   ใหม่วงศ ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา อาศยัมติที่ประชุม มีความเห็นชอบให ้ 
นางลาํใย  หานิพฒัน์  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  มีอาํนาจในการปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการ
ประจาํปีงบประมาณ  2561 ใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ในกรณีทีมี่ความจาํเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีใหถื้อ
ผลประโยชน์อนัจะเกิดกบัเด็กนกัเรียนเป็นสาํคญั   
 
 
 
 
    ลงช่ือ 

( นายสมเกียรติ  ใหม่วงศ ์ ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
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เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 

       
  ขา้พเจา้ นายสมเกียรติ   ใหม่วงศ ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา อาศยัมติที่ประชุม มีความเห็นชอบและอนุมตัิใหใ้ช้
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ 2561    
  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ที่ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัทาํแผนปฏิบติัการน้ี  จึงหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่ แผนน้ีจะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนศิลา
เพชรต่อไป  
 
 
 
 
    ลงช่ือ 

( นายสมเกียรติ   ใหม่วงศ ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

 

 

 
 

 

 

 

 


