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ค าน า 
 
  แนวทางการด าเนินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบ
ประเมินได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน และท างานอย่างเป็นระบบ และมีทิศทางการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเพ่อ
ให้มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุถึงเป้าหมาย  คือ  มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดข้ึน   
  กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ จึงได้จัดท าเอกสารเล่มนี้จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน  และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

   
 
          
                                                                แผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผดิชอบ 
1 17 มีนาคม 2565  ประชุมหารือคณะครูและบุคลากรทุกคน เพ่ือวาง

แผนการการท างานปีการศึกษา 2565 
- ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน  
- ทุกกลุ่มสาระฯ 

2 24  มีนาคม 2565   ประชุมหารือคณะกลุ่มงานแผนงานและงานประกันคุณ 
วิเคราะห์ SWOT ผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา กลยุทธ์ของชาติ  กระทรวง สพฐ และกลยุทธ์ สพม.
สุโขทัย และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

-กลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

3  25 มีนาคม 2565  ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทบทวนผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วางแผนด าเนินการ
โครงการ ด าเนินการวางแผนเขียนโครงการ/งาน
ประจ าปีการศกึษา 2565 ให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน
การศึกษา กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย  

-หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ/หัวหน้า
ระดับชั้นทุกระดับชั้น 
 

4 28 มีนาคม 2565   รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการปีการศึกษา 
2565 

-กลุ่มงานแผนและประกัน 

5 31 มีนาคม 2565 แผนงานกลุ่มงาน/แผนงานระดับชั้น/แผนงานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/งาน รวบรวมโครงการตามกลุ่มบริหารงาน  
ส่งโครงการ  ในรูปแบบไฟล์เวิร์ด file ให้งานแผนงาน 
หรือ ส่ง email มาที่ saithip69@gmail.com (ส่ง
ภายในวันที่  31 มีนาคม 2565) 

- ทุกกลุ่มงาน 
- ทุกกลุ่มสาระฯ 
- ทุกระดับชั้น 

6 28-31 มีนาคม 2565 งานแผนงาน รวบรวมโครงการ/งาน /ติดตามโครงการ 
ประชุมสรุปโครงการประจ าปี 2564 
วิเคราะห์ แก้ไข เพ่ิมเติม จัดพิมพ์ และท ารูปเล่ม 

- งานแผนงาน 
 

7 1 เมษายน 2565 
9 พฤษภาคม 2565 

ขออนุมัติโครงการจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2565 

- งานแผนงาน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

8 1 เมษายน 2565 – 
30 กันยายน 2565 

กลุ่มงาน/ระดับชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ด าเนินการตามโครงการ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2565 

- งานแผนงานและประกัน 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระฯ  
  ทุกงาน   
 

mailto:saithip69@gmail.com
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ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผดิชอบ 
9  1-15 ก.ย. 2565 ประเมิน สรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตาม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา1/2565 ที่ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-กลุ่มงานแผนงานติดตามการรายงานโครงการคงค้าง 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- งานแผนงาน 
 - งานการเงิน, งานพัสดุ 

10 1 ต.ค.2565 –  
31 มีนาคม 2566 

กลุ่มงาน/ระดับชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ด าเนินการตามโครงการ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2565 

- งานแผนงาน 
 - ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระฯ/
ทุกงาน 
- งานการเงิน, งานพัสดุ 

14 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 2565 (ยกเว้นบางโครงการที่มีการด าเนินการ
ช่วงเดือน มีนาคม 2563) 

- งานแผนงาน 
- งานการเงิน, งานพัสดุ 

15  1-15 มีนาคม 2566 ประเมิน สรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2565  และ
ประจ าปีการศึกษา 2565 
-กลุ่มงานแผนงานติดตามการรายงานโครงการคงค้าง 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- งานแผนงาน 
 - งานการเงิน, งานพัสดุ 

16 16-31 มีนาคม 2566 - รายงานเงินคงเหลือต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  

- ฝ่ายบริหาร 
- งานแผนงาน 
 - คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
หมายเหตุ ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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จากกรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการวางแผน ดังต่อไปนี้  
 1.   กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2565-2566  
4. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
6. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 

1. ประเทศมีความมั่นคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ประเทศมีความม่ังคั่ง  
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น  
      2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
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จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มี
บทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
     2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 3. ประเทศมีความยั่งยืน                 
                3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
               3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
                3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มี  6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
  1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม 
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง 
  6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทีดี 
  5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
               ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4. สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
               ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม 
  5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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               ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวคิดการจัดการศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมที่คนเทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ 
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของ
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ก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน    และ
การพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม 4.0 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
ลดลง 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รฐัต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
  2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
  3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
  4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็น
ต้น 
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  5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด 
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
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  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที๋ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนดลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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6. ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
วิสัยทัศน์   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 

๓. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
   ๔. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, ๒๐๓๐) 
 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานท า-มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 
๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและ 
พลโลกที่ดี 

๓. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ผู้บริหาร มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ในการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

๖. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ของสมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
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๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
บริหารเชิงบูรณาการด้วยนวัตกรรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนคุณภาพ มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
จุดเน้น 

๑. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพน าไปสู่การมีงานท า พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital 
Platform 

๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
๔. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ใน

การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๕. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
๗. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA , OBECQA) 
๘. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
๙. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาและทบทวนผลการด าเนินงานโรงเรียน 

เตรียมเอกสารและข้อมูลรายละเอียด การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ชี้แจงบุคลากร หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับชั้น 

แต่ละกลุ่มงาน/ผ่าน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น เขียนงาน/โครงการ 

พิจารณางาน/โครงการและงบประมาณ 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

พิจารณาอนุมัติลงนามประกาศใช้ 

ปรับปรุง/พัฒนา ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ใช้แผน/ปฏิบัติแผน 

นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

การปฏิบัติงาน/โครงการ 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ  ประเมินผล 

รวบรวมผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯเสนอเพ่ือพิจารณา 

สรุป วิเคราะห์ผลและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน/โครงการเสนอผู้อ านวยการลงนาม 

เผยแพร่สู่ผู้ปกครอง  ชุมชนและสาธารณชน 

ปรับปรุง/พัฒนา ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง/พัฒนา  
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ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

 

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการ

จ าเป็น 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) 

 

ด าเนินการตามแผน 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

ติดตาม ตรวจสอบ  

 

ประเมิน ปรับปรุงการด าเนินงาน  

 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่

ใช้อาศัยหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพนั้นแสดงให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ได้ 

ดังแผนภาพที่ ๖ 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

  

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

SWOT 

Analysis 

ปรับให้

เหมาะสม 

ตรวจสอบ 

 การปฏิบัต ิ

การวางแผน 

 
 

แผนภาพที่ ๖  หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพกับการจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
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นการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดกับการจัดท าโครงการ/งาน  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  นโยบาย/แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (การบริหารโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา) 

2.  เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรฐาน และตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

3.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 / ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 
5.  ศึกษาสารสนเทศของแต่ละฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 

 
 
 
 
โครงการระดับโรงเรียนจะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
 1.  ชื่อโครงการ 
 2.  หลักการและเหตุผล (สภาพปัจจุบันและปัญหา) 
 3.  วัตถุประสงค์  (อาจแยกเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป  และวัตถุประสงค์เฉพาะ) 
 4.  เป้าหมาย (แยกเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
 5.  วิธีด าเนินงาน   ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้เกี่ยวข้องและงบประมาณ 
 6.  ตัวชี้วัดความส าเร็จและแหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 7.  สถานที่ด าเนินงาน 
 8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เงื่อนไขที่ส าคัญท่ีจะท าให้งาน/โครงการประสบความส าเร็จ) 
 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โครงการที่สมบูรณ์แบบจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ 
 1. ท าไมจึงต้องท าโครงการนี้ (หลักการและเหตุผล) 
 2.  ต้องการให้เกิดอะไรในโครงการนี้  (วัตถุประสงค์) 
 3.  ต้องการให้เกิดเท่าไร  (เป้าหมาย) 

ค าช้ีแจงในการจัดท างาน/โครงการส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

การเขียนงาน/โครงการ 
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 4.  ต้องท าอย่างไรจึงเกิดผลตามท่ีต้องการ (ขั้นตอนการด าเนินการ) 
 5.  ต้องใช้ปัจจัย  หรือทรัพยากรเพียงใด (งบประมาณ) 
 6.  ผลส าเร็จของโครงการดูได้จากสิ่งใด 
 7.  หวังผลอะไรบ้าง (ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 
 
 
 
 

1.  การตั้งชื่อโครงการ  ควรเป็นชื่อที่ชัดเจน มีความหมายสอดคล้องกับเรื่องที่จะท า หรือแสดงให้
เห็นแนวทาง  และผลการด าเนินงาน 
 2.  หลักการและเหตุผล  เขียนให้ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
  2.1  การน าเสนอปัญหา - ระบุตัวปัญหา 
     -  สภาพของปัญหา (ความรุนแรง) 
     -  ผลกระทบของปัญหา 
     -  สาเหตุของปัญหา 
     -  ทางเลือกในการแก้ปัญหา 
     -  ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
  2.2  ระบุความคาดหวัง  หรือสภาวะที่คาดว่าจะเกิดข้ึนภายหลังโครงการนี้ยุติ 
 3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดอะไร  ถ้าโครงการนั้นเป็นโครงการ
ใหญ่มีกิจกรรมหลักหลายกิจกรรมในการด าเนินงาน  ต้องแยกเป็น 
  3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป  คือ  จุดประสงค์โครงการที่จะท า 
  3.2  จุดประสงค์เฉพาะ  คือ  จุดประสงค์ของงานย่อยต่าง ๆ ในโครงการที่จะท า  
อาจจะมีหลาย ๆ ข้อตามกิจกรรมที่จัด 
 4.  เป้าหมาย  ต้องระบุให้ครอบคลุมดังนี้ 
  -  ต้องการให้เกิดเท่าใด  ลักษณะใด 
  -  มีตัวชี้วัดที่แสดงว่าได้ด าเนินงานบรรลุความส าเร็จจริงตามวัตถุประสงค์ 
  -  เป็นข้อความ/ตัวเลขที่ระบุขนาด ปริมาณของสิ่งของหรือผลงานและเวลาที่เกิด 
 5.  การด าเนินงาน  ต้องเขียนให้ครอบคลุมดังนี้ 
  -  ระบุกิจกรรมหลักทั้งหมดของโครงการ 
  -  ในแต่ละกิจกรรมหลักให้ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน และกิจกรรมย่อย 
  -  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา  ค่าใช้จ่าย  ทรัพยากรอ่ืน ๆ และกลุ่มเป้าหมาย 
ของแต่ละกิจกรรม 

  หลักการเขียนงาน/โครงการ 
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  -  เงื่อนไขที่จ าเป็นของโครงการ 
 
 6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ต้องระบุดังนี้ 
  -  หวังผลระยะไกลอะไรบ้าง 
  -  สภาวะอย่างไรที่คาดว่าจะเกิดผลในระยะไกล  ถ้าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ 
  -  ตัวบ่งชี้ของผลกระทบ 
 
 

ข้อแนะน าการกรอกแบบฟอร์ม 
แผนงาน/โครงการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ใช้ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ในการจัดพิมพ์  
โครงการ   ให้ยึดกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นหลัก 
กลยุทธ ์  สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1-5 
   สอดคล้องกลยุทธส์พม.สุโขทัย 38 ข้อที่ 1-6 
   สอดคล้องกลยุทธส์พฐ. ข้อที่ 1-6 
มาตรฐานการศึกษา  ยึดมาตรฐานของ สพฐ.  3 มาตรฐาน 
กิจกรรม   ท่ีสอดคล้องกับโครงการและกลยุทธ์หลักของโรงเรียน 
ส่ง File งานมาที่    saithip69@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:saithip69@gmail.com
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจ าปกีารศึกษา 2565 
ชื่อโครงการ :  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่....(5ข้อ)....  สพม.38 ข้อที.่..(4ข้อ)...  สพฐ. ข้อที่...(6ข้อ)... 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  

มาตรฐานที่...... ตัวบ่งชี้ที่  ....... 
มาตรฐานที่...... ตัวบ่งชี้ที่  ........  
มาตรฐานที่...... ตัวบ่งชี้ที่  .......  

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ................................................. 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : ..........................................................................................................  
  

 
1. หลักการและเหตุผล (ต้องใส่ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาผลเป็นอย่างไรและมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม
อย่างไรด้วย P D C A เพื่อดูขั้น Action ) 

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

 ตอนท้ายสรุป ควรให้มีค าว่า โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน หรือค าว่า สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ก็ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 .................................................................................................. 
 2.2 .................................................................................................  
 2.3 ................................................................................................. 
 
3. เป้าหมาย (โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุขนาด ปริมาณของผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ) 
  3.1.1 .................... 

แบบฟอร์มการเขยีนโครงการ 
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3.1.2 ..................... 
 3.1.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวม 
จ านวน ...........คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง.............................  
  3.1.4 รายงานผลการประเมิน............................. จ านวน........... เล่ม 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ) 
 3.2.1 ............................... 
  3.2..2 .......................................... 
  3.2.3 ............................... 
 3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...........  อยู่ในระดับ
......................... (ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ 
งบประมาณ งบ

อ่ืนๆ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 

       

2.         
3         
4         
5         
6         
7         
... สรุป/รายงานผล......................        

รวม        
 
5. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย.65-30 มิ.ย. 65 ) 
ไตรมาสที่ 2 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสที่ 3 

 ( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
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6. งบประมาณ  
เงินงบประมาณ  จ านวน .............-  บาท  (................................................) 
เงินอ่ืน ........................... จ านวน ..............- บาท  (.................................................) 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 ............................... 
 7.2 ............................... 
 7.3 ............................... 
8. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 และก าหนดระดับ
ความส าเร็จ ร้อยละ 93 ขึ้นไป) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1............................. 

  

     8.1.2..............................   
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1............................. 

  

     8.2.2.............................   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (                                   ) 

ความเห็นหัวหน้าแผนงาน    ความเห็นรองผู้อ านวยการ 
…………………………………………….…………….  …………………………………………………………… 
…………………………………………….…………….  …………………………………………………………… 
      (นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์)              (นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์ ) 
           หัวหน้างานแผนงาน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 (    ) อนุมัติ     (   ) ไม่อนุมัติ 

 
                                                     (นายสุทน  ทับจาก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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10. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายของงบประมาณ 
โครงการ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม  
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11. ตารางแสดงเวลาการใช้งบประมาณ 
โครงการ ......................................................................................................................................... 

 
กิจกรรม 

เวลา/งบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย.65-30 มิ.ย. 65 ) 
ไตรมาสที่ 2 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสที่ 3 

 ( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ม.ค. 66-31 มี.ค. 66) 
เม .ย.  พ .ค.  มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.   

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

รวมรายเดือน              
รวม      
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจ าปกีารศึกษา 2565 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนางานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : ข้อที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สพม.38 : ข้อที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สพฐ.    : ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือควบคุมระบบภายในเป็นสิ่งส าคัญอย่าง

ยิ่งในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจะได้รับงบประมาณจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษามีภาระกลุ่มงานในการบริหารจัดการใน  7 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา  
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนชุมชนและโครงการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานอาคาร
สถานที่  และกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการภาระกลุ่มงานดังกล่าวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดและทุกกลุ่มงานโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และ
มีเมื่อการด าเนินงานตามโครงการมีการสรุปรายงานโครงการ มีการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2565 เพ่ือให้  การตรวจสอบได้  

ทางโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานในโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือควบคุมระบบภายในสถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง คุ้มค่า 
2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.  2565 ของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 
2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

ตัวอย่างโครงการ 
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3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 คณะครู อาจารย์ และบุคลากร ร้อยละ 93 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
 3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 93  มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  /ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

3.1 .3 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้อง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ  93 

3.1.4 รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2565 
จ านวน 1 เล่ม 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมี แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2562-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ที่
ถูกต้องสมบูรณ์ 

3.2.2  โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า 

3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
4.รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

ที ่ รายการกิจกรรมส าคัญ 
ปีการศึกษา 2565 งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง /วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
- - - - เม.ย. คณะผู้บริหาร คณะครูและ

บุคลากรทุกคน 

 2 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

- 20,000 930 20,930 เม.ย.65-ก.ย.65 
ต.ค.65-มี.ค.66 

น.ส.สายทิพย์ อ๊อดพันธ์ 

3 การพัฒนาระบบเครือข่ายและ
ข้อมูลสารสนเทศ 

- - 3,240 3,240 เม.ย.65-ก.ย.65 
ต.ค.65-มี.ค.66 

นางอรสา  ศรสีันต ์
น.ส.อภิวรรณ แก้วภูศร ี

4 การจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

- 1,600 600 2,200 ต.ค.-ธ.ค.65 น.ส.ชลกาล แก้วทุ่ง 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการ
ด าเนินการภาคเรียนที่ ภาคเรียน
ที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 

- 21,360 1,110 22,470 ต.ค. 65 คณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 
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ที ่ รายการกิจกรรมส าคัญ 
ปีการศึกษา 2565 งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการ

ด าเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 และ 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 

 21,360 3,580 24,940 ก.พ.66-มี.ค.66 คณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 

7 การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 

- - 2,075 2,075 เม.ย.65-ก.ย.65 
ต.ค.65-มี.ค.66 

น.ส.สายทิพย์ อ๊อดพันธ์ 

รวม  64,320 9,460 75,855   
5. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ 

 
ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย.65-30 มิ.ย. 65 ) 

ไตรมาสที่ 2 
( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
 ( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 

ไตรมาสที่ 4 
( 1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 66) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
2,850 - 6,970 - 37,495 - 28,540 - 

 
6. งบประมาณ  

เงินงบประมาณ  จ านวน 75,855  บาท   (เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
เงินอ่ืน ................-........... จ านวน ..............- บาท  (...............................-...................................) 

 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

7.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครอง 
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8. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล   
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1  เชิงปริมาณ 
       8.1.1 คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 93

มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน 

 
- แบบประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 

 
- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- รายงานการประชุม 
- ค าสั่งปฏิบัติงาน 

      8.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทน
ชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ93  มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา  /ปรับปรุง แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 

- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- รายงานการประชุม 

     8.1.3 โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบ
โครงการสถานศึกษา บริหารจัดการ
งบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ  93 

- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
(PDCA) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2565 

8.2 เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 โรงเรียนมี แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 2562-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ที่
ถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

 
- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปี 
2562-2565 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา

2565 
      8.2.2 โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบ
โครงการของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
งบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า 

- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
- สังเกต 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

      8.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ในระดับ ดีเยี่ยม 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการของสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความ
คุ้มค่า ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
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9.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ  และรายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพและมี
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

9.3   ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มี
ส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์) 
 

ความเห็นหัวหน้าแผนงาน    ความเห็นรองผู้อ านวยการ 
…………………………………………….…………….  …………………………………………………………… 
…………………………………………….…………….  …………………………………………………………… 
 
      (นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์)              (นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์) 
           หัวหน้างานแผนงาน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

     (    ) อนุมัติ     (   ) ไม่อนุมัติ 
 
 

                                                     (นายสุทน  ทับจาก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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10. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายของงบประมาณ 
 

 กิจกรรม 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวนเงิน 
รวม (บาท) 

1.กิจกรรมตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

  
 

2,075 

1.1 ค่าวัสด ุ    
- กระดาษ A4 6 120 720 
- กระดาษ ปก 2 220 440 
- สมุดบันทึกการประชุม 9 75 675 
- เคร่ืองเย็บกระดาษ เบอร์ 10 3 80 240 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

   20,930 

   2.1 ค่าใช้สอย    
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 30 50 1,500 
- ค่าจ้างท าไวนิลอัดโฟม 10 300 3,000 
- ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร brother 1 500 500 
- ค่าจ้างเหมาท าตู้ใส่เอกสารงานประกัน 1 1,5000 15,000 

   2.2 ค่าวัสด ุ    
- กระดาษ A 4 4 120 480 
- หมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร brother 3 150 450 

3. การพัฒนาระบบเครอืข่ายและข้อมูลสารสนเทศ    3,240 
   3.1 ค่าวัสด ุ    

- กระดาษ A 4 10 120 1200 
- กระดาษปก  2 220 440 
- แฟ้ม 16 100 1,600 

4. การจัดระบบควบคุมภายหน่วยงาน    2,200 
   4.1 ค่าวัสด ุ    

- กระดาษ  5 120 600 
  4.2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างท าไวนิลพร้อมขาตั้ง 2 800 1600 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินการภาคเรียน
ท่ี ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปกีารศึกษา 2562 

  
 

22,470 

   5.1 ค่าใช้สอย    
- ค่าเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครูพร้อมอาหารวา่ง 3 6500 19,500 
- ค่าผลิตเอกสารค าสั่ง, คู่มืออื่นๆ  65 30 1,860 
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กิจกรรม 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวนเงิน 
รวม (บาท) 

   5.2 ค่าวัสด ุ     
- กระดาษฟรู๊ป 30 5 150 
- ปากกาเมจิก สแีดง ด า น้ าเงิน 24 20 480 
- กระดาษ A 4 4 120 480 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงาน ภาคเรยีน
ที่ 2 และ จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา 2561 

  
 

24,940 

   6.1 ค่าใช้สอย    
- ค่าเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครูพรอ้มอาหารว่าง 3 6500 19,500 
- ค่าผลติเอกสารค าสั่ง, คู่มืออ่ืนๆ  65 30 1,860 

   6.2 ค่าวัสดุ    
- กระดาษ A 4 4 120 480 
- กระดาษปก  2 220 440 
- สันกระดูกง ู 12 โหล 150 1800 
- ปกใส 2 ห่อ 180 360 
- เครื่องคิดเลข  1 เครื่อง 500 500 

รวม 75,855 

 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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11. ตารางแสดงเวลาการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนางานแผนและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 
กิจกรรม 

เวลา/งบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย.65-30 มิ.ย. 65 ) 
ไตรมาสที่ 2 

( 1 ก.ค. 65-30 ก.ย. 65) 
ไตรมาสที่ 3 

 ( 1 ต.ค. 65-31 ธ.ค. 65 ) 
ไตรมาสที่ 4 

( 1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 66) 
เม .ย.  พ .ค.  มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.   

1.ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง /วางแผน การปฏบิัติงาน - - - - - - - - - - - - - 
2.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

- 450 480 - - 3,000 15,000 - - 1,500 500 - 
20,930 

3.การพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ - - 1,620 - - - - 1,620 - - - - 3,240 
4.การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน - - 300 - - - -  300 - 1,600 - 2,200 
5.ประชุมเชิงปฏบิัติการ สรุปผลการด าเนินการภาค
เรียนที่ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปกีารศึกษา 2562 

- - - - 1860 1,110 19,500 - - - - - 
20,610 

 
6.ประชุมเชิงปฏบิัติการ สรุปผลการด าเนินงาน ภาค
เรียนที่ 2 และ จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี
การศึกษา 2562 

- - - - - - - - - 3,580 1,860 19,500 
 

24,940 

7.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

- - - 1000 - - - 1075 - - - - 
2,075 

รวมรายเดือน  450 2,400 1,000 1,860 4,110 34,500 2,695 300 5,080 3,960 19,500 75,855 
รวม 2,850 6,970 37,495 28,540 75,855 
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แบบเสนอของบประมาณโครงการ  ประจ าปีการศึกษา 2565 
     กลุ่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
พัฒนางานแผนงาน
และประกันคุณภาพ

การศึกษา 
5 3 

1.ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง /วางแผน การปฏิบัติงาน เม.ย. - คณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 

2.การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

เม.ย.65-ก.ย.65 
ต.ค.65-มี.ค.66 

20,930 น.ส.สายทิพย์ อ๊อดพันธ์ 
นางมะลิวลัย์  ทองอิน 

3.การพัฒนาระบบเครือข่ายและขอ้มูลสารสนเทศ เม.ย.65-ก.ย.65 
ต.ค.65-มี.ค.66 

3,240 นางอรสา  ศรสีันต ์
น.ส.อภิวรรณ แก้วภูศร ี

4.การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน ต.ค.-ธ.ค.65 2,200 น.ส.ชลกาล แก้วทุ่ง 

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินการภาค
เรียนที่ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ต.ค. 65 20,610 
 

คณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงาน ภาค
เรียนที่ 2 และ จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 2565 

มี.ค.66  
24,940 

คณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 

7.การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

เม.ย.65-ก.ย.65 
ต.ค.65-มี.ค.66 

2,075 น.ส.สายทิพย์  อ๊อดพันธ์ 
นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์ 

รวม 75,855  
ลงชื่อ........................................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ.................................................. หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

             (......................................................................)                        (......................................................................) 

เลขากลุม่สาระรวบรวมส่งกลุ่มงานแผนงานฯ 

ตัวอย่าง  
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (ฉบับย่อ ฉบับรายงานผู้บริหาร)  
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าการศึกษาปี พ.ศ. 2565 
 โครงการที่รับงบประมาณอ่ืน (งบจาก.......................................................................) 
ชื่อโครงการ :  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. วัตถุประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 เชิงคุณภาพ……………………………………………………………………………………………………………… 
3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 3.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน     เริ่มด าเนินการเมื่อ.............................. เสร็จสิ้นเมื่อ .................................. 
     การด าเนินการในระยะเวลาตามแผน 
 ตามก าหนดเวลา    ก่อนก าหนดเวลา     หลังก าหนดเวลา 
5. งบประมาณ    
 5.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน…………..………………...บาท  
 5.2  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  จ านวน………………..…………...บาท   
 5.3  คงเหลือ    จ านวน….……….…...…………...บาท  (ณ.วันที่
.....................) 
6. ผลการด าเนินงาน  (รายงานเป็นแยกเป็นกิจกรรม) 
 6.1 เชิงปริมาณ……………………………………………………………………………………………….……………  
 6.2 เชิงคุณภาพ……………………………………………………………………….…………………………………… 
7. สรุปผลในภาพรวม ………………………………………………………………………………………………….……………………  

7.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
7.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
............................................................. ...................................................................................................  
7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
……………………………………………………………………..…………………………………………………     
7.4 รูปภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (พร้อมค าบรรยาย  อย่างน้อยกิจกรรมละ 4 ภาพ) 
............................................................................................................................. ...................................  

ตัวอย่าง  
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ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการ/กิจกรรม.............................. 

ประจ าภาคเรียนที่ …...ปีการศึกษา …….... 

 
 
 
 
 

โดย 
……………………… 

 
 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ค าน า 

ตั้งค่าระยะขอบซ้าย 1.5 นิ้วหรือ 3.81 ซม. 

 

ตั้งค่าระยะขอบซ้าย 1.5 นิ้วหรือ 3.81 
ซม. 

 

ตั้งค่าระยะขอบขวา 1 นิ้วหรือ 2.54 
ซม. 

 

ตั้งค่าระยะขอบล่าง 1 นิ้วหรือ 2.54 
ซม. 
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ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ................................. ฉบับนี้  เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ………………คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงานได้รับ
มอบหมายให้รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป    

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารประเมินผลการด าเนินโครงการ................ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยา อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

 
 

      ………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                
        คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 
หน้า  

บทที่ 1  บทน า                                                                           
ความเป็นมาและความส าคัญ                 1 
วัตถุประสงค์                   2 
เครื่องมือที่ใช้ในการสรุป                  2 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                 2 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                 3
 และแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ                        32 
บทที่ 3  วิธีการด าเนินงาน                 35 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)                         35 
ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do)                35 

 ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check )                                                                     38 
ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act)                                                                         39 

บทที่ 4  ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล                40 
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ……………….                         40 

บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ               44
 วัตถุประสงค์                  44 
 เป้าหมาย                  44 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล               44 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                 45 
 สรุปผลการด าเนินการ                 45 
 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ                 45 
บรรณานุกรม                                                                                                       46              
ภาคผนวก 
       - โครงการ         - ค าสั่ง 

  - แผนขออนุมัติโครงการ                  
        - สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม 
        - เอกสารประกอบอื่นๆ 
        - ภาพกิจกรรม 
        - แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 

(หมายเหตุ ปรับเลขหน้าสารบัญใหม่ตามจ านวนหน้าของแต่ละโครงการ) 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 โครงการ................................ จัดท าเพื่อ................................................... อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศั กยภาพ
ทางด้าน.............................ของโรงเรียนให้ทันเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์และสนองนโยบายในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545 )  ที่ให้มีการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีความรู้และ
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ความเป็นสากล 
 คณะผู้ประเมินผลจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ............................. ในโรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดผลคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค ์( ตามที่เขียนในโครงการ) 

1. ................................................................... 
2. ................................................................... 

1.3 เป้าหมาย   ( ตามที่เขียนในโครงการ) 
เชิงปริมาณ 1……………………………………………………………… 

    2……………………………………………………………… 
เชิงคุณภาพ 1………………………………………………………………   

                2….................................................................... 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามที่เขียนในโครงการ) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภายใต้
โครงการ …………………………………………………….. 

2.  แบบสัมภาษณผ์ู้มีส่วนเก่ียวข้องในแต่ละกิจกรรม (ถ้ามี) 
3.  แบบบันทึกกิจกรรม (ถ้ามี) 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั( ตามที่เขียนในโครงการ) 
1. ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการ............................................ 
2. ผลการประเมินการด าเนนิงานโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและพฒันาการด าเนนิงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
3.  ……………………………………………………( ตั้งแต่ข้อ 3 ล้อตามวัตถุประสงค์) 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2524, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า เป็น
กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลผลิตกระบวนการ 
จุดมุ่งหมายของโครงการ หรือทางเลือกต่าง ๆ เพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเน้นของการประเมินคือ 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศ เพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยเฉพาะ 
 ไพศาล หวังพานิช (2533, หน้า 25 – 26) ได้ให้ความหมาของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการก าหนดคุณค่าของโครงการนั้นว่าดีมีประสิทธิภาพและได้ผลเพียงใด  
 สุวิมล ติรกานันท์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาการด าเนินการ ซึ่งจะท า
ให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามผลการประเมินจะไม่เกิดเท่าที่ควร หากผลนั้นไม่
สามารถใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายการประเมินโครงการสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศส าหรับการตัดสินคุณภาพ คุณค่าของโครงการว่ามีระดับคุณภาพ 
และคุณค่าอย่างไร น าไปใช้พัฒนาสืบเนื่องต่อไปได้อย่างไร 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไรเป็นการ
ป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้
มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมาก
ขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและ
ครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการที่ก าหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมิน
โครงการ เพ่ือให้งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญ
ตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
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 ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 74 – 75) ได้กล่าวถึงความหมายการประเมินโครงการของ มิ
ตเชล (Mizel) และการประเมินโครงการที่มีความหมายเฉพาะของ คนอกซ์ (Knox) ว่าการประเมินโครงการมี
ความมุ่งหมาย  3 ประการ 

1. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมือง เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย การประเมิน

โครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใด
ของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บ
รวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 

2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาประสิทธิผลของ
โครงการ 

3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพ่ือ
น าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไปตัดสินใจและน าไปใช้ได้ 
โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการ
ประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้
มากขึ้นในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน 
ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน 
ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาดความแน่นอนที่แจ่มชัดจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใด
หรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่
การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติม 
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3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของโครงการ 
และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ  เพราะการ
ประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุ งแก้ไข
และเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการ
จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้น
ต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ...........................................  ประจ าปีการศึกษา.................  
ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ   4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ขัน้ตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2  จัดท าโครงการ...............................เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความ

เหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) 
1.6  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
2.2  ด าเนินการตามโครงการ.......................ในระหว่างภาคเรียนที่..........ประจ าปีการศึกษา ..............  

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
 2.2.1....................................... 
 2.2.1........................................ 
  ( กิจกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ) 

3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
3.1  ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ.............โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม  และ

แบบสอบถามความคิดเห็น  
3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale )  ใช้วิธีแจกแจงความถี่  หาค่าเฉลี่ย  (X) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด , 2545 ) 
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4.51-5.00      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3  ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง             
( Content  Analysis ) 
 3.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation  : SD ) 

3.5  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่ม

งานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่  4 
ผลการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ........................... ภาคเรียนที่................ประจ าปีการศึกษา...............
สามารถสรุปตามขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง

หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท าโครงการ
เป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม
ความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงาน
เตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  
และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร

เพ่ือขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการตามโครงการ
.......................ในระหว่างภาคเรียนที่..........ประจ าปีการศึกษา ..............  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า กิจกรรม.................................. นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ...............  ( ผลการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมข้ึนอยู่
กับแต่ละโครงการ ) 

ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ.............โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น พบว่า 

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถาม โดยแปล
ความหมายดังต่อไปนี้ 
 4.51 -  5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มาก 
 2.51 -  3.50      หมายความว่า   ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 -  2.50      หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   พอใช้ 
 1.00 -  1.50 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปรับปรุง 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
 ( รายการประเมินอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
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ตารางที่ ...... แสดง …………………………………. 
  ข้อที่ รายการ (X) (S.D) ระดับความคิดเห็น 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

เฉลี่ย    

   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับความพอใจจากมากทุกสุดไป
น้อยที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด................. ( X=  ,SD =   ) รองลงมาคือ
........................ ( X=  ,SD =   ) น้อยที่สุด คือ....................... ( X=  ,SD =   )ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศที่ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการ............................................... ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 

1.......................................................................................................................... .............. 
2............................................................................................................................. .......... 

เป้าหมาย( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
เชิงปริมาณ    
1. คณะครู นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  .......................   คน 
เชิงคุณภาพ 
1.    คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจ  
2. ................................................................................................................................. 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
ภายใต้โครงการ ……………………………………………… 

2.  แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม (ถ้ามี) 
3.  แบบบันทึกกิจกรรม (ถ้ามี) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้นักเรียน  คณะครู  ผู้ปกครอง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวของแต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนางานวิชาการ  

2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมประเมินจากแบบบันทึกกิจกรรม (ถ้ามี) 
3.  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานผลการจัดกิจกรรม (ถ้ามี) 
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สรุปผลการด าเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา...................................
ภายใต้โครงการโดยด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารทั้งสิ้น จ านวน....................กิจกรรม ได้แก่   
สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ................................................... 
ภาคเรียนที่ …..  ปีการศึกษา ………  ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
แต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด (ขึ้นอยู่กับผลการประเมิน) 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. ..............................................................................................................  
2. ..............................................................................................................  
3. ..............................................................................................................  

 
 
 

หมายเหตุ  แต่ละหัวข้อสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียน 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณสู่แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสู่แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 

รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน   
 “มุ่งพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานสากล น้อมน าคุณธรรมด ารงตน สืบสานวัฒนธรรม  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสู่มาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อที่ 4 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  
 ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 พันธกิจ 

1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี         
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา 

2. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การสื่อสาร และสร้างความตระหนักของความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาหลักของอาเซียนได้ 
4. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัด 

การศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้บนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอ านาจแบบมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา เพ่ือเป็นพลเมืองดีตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม มาใช้ในการด ารงตนตามหลักวิถีไทย   

เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสาโดยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  พัฒนาตนเอง  ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษา และสื่อสารภาษาหลักของอาเซียนได้ 
3. บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ 
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจ โดยแบ่ง   
 การบริหารงานเป็น 7 กลุ่มงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 6 ระดับชั้นเรียน  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีการตรวจสอบความโปร่งใส  การจัดการศึกษา ความคุ้มค่าตามหลักคุณธรรม  นิติธรรม  มีภาคี
เครือข่ายร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

6. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ      
7. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ คิดค้น ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน โดยใช้ 

เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
8. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง       

จิตอาสา  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
9. อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน และ 

ประชาคมโลก 
 

ค่านิยม  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตอาสา   
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจุดเน้นของโรงเรียน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีจิตส านึกในความพอเพียง มีความสุภาพ 
อ่อนโยนเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีวินัย 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 
 



58 
 

กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกนัฯ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ปกีารศึกษา 2565 

 

รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 

KRAILAT: Strategic Development Model 

 
 

 
 
 
 
 
 
          

            โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
บริบทของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ จึงก าหนดเป้าหมายในการบริหารสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้การ
ท างานอย่างเป็นระบบเป็นที่พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารตามกรอบ
แนวคิดหลักการ “SMART SCHOOL” ซึ่งหมายถึง  การบริหารโรงเรียนให้ทันต่อพลวัตของโลกศตวรรษที่ 
๒๑ รูปแบบการบริหารดังกล่าวได้แก่ ”รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา” 
(KRAILAT Model)  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
           
 
             โรงเรียนใช้หลักการ PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียน 4 ประเภท ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียน ได้แก่ 
๑. P๐lticการวิเคราะห์สภาพและผลกระทบจากอิทธิพล ด้านการเมืองการปกครอง และนโยบายทุกระดับ 
๒. Economic การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ มีการวางแผนที่สอดคล้องก้าวทันกับผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ 
๓. Social การวิเคราะห์สภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน 
๔. Technology การวิเคราะห์เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเข้ามามีบทบาท ต่อการท างานทุกระบบขององค์กร  
รวมถึงโรงเรียนด้วยเช่นกัน 
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              ด้านการจัดการภายในองค์กร โรงเรียนเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการพัฒนา ดังนั้น “รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา”จึงใช้หลัก “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) 
             1. หลักนิติธรรม (LAW)  
                    บุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและ
สังคม ด าเนินงานและปฏิบัติตนตามธรรมนูญ และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน กิจกรรมที่ท า เช่น การแต่งกายตามนโยบายของจังหวัด และนโยบายของอ าเภอสุภาพถูก
กาลเทศะ การมาปฏิบัติงานตรงเวลาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณครู มี
หลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม 
             2. หลักคุณธรรม  (VIRTUE)  
                    ส่งเสริมให้บคุลากรทุกคนในโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา น าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต ไม่เอา
รัดเอาเปรียบผู้อ่ืน คารพสิทธิผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ประพฤติตนตามหลักพุทธศาสนา 
             3. หลักความโปร่งใส (TRANSPARENCY) 
                 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ชัดเจน  โดยใชวงจรบริหารงานคุณภาพ  4 ขั้นตอน 
Plan-Do-Check-Act เป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการท างานอย่างเป็นระบบ 
             4. หลักการมีส่วนร่วม (PARTICIPATION) 
                      โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเปิดโอกาสให้ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดและตัดสินใจในการท ากิจกรรมในการด าเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการ
ประชุมประจ าเดือน  ประชุมกลุ่มบริหารงาน  ประชุมกลุ่มสาระ  ประชุมหัวหน้าระดับ ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การด าเนินงาน
เก็บขยะนอกเขตพ้ืนที่ระหว่างเทศบาลกงไกรลาศ  กับโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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               5. หลักความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY) 
                       โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีโครงสร้างการบริหารงาน ตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  มีค าสั่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้บริการ/ให้การต้อนรับบุคลาภายนอกเป็นอย่างดี 
               
               6. หลักความคุ้มค่า (VALUE) 
                        โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการก าหนดแผนงานโครงการ โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการวางแผน ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามท่ีได้วางแผนไว้  ทุกครั้งจะ
ค านึงถึงการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
 
             
 
   
         
                  จากการวิเคราะห์บริบท และปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังกล่าวแล้ว พบว่า โรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ค่านิยมในการปฏิบัติงาน นโยบายต้นสังกัด ภารกิจ กิจกรรม 
ความรับผิดชอบ ทรัพยากร บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเทคโนโลยีน ามาหลอมรวมเป็นนโยบายและ กลยุทธ์
ในการด าเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงน าไปสู่รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา โดยใช้ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ KRAILAT Model ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้ 
K = King’s wisdom (น้อมน าศาสตร์พระราชา) 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ภายใต้พระบรมราโชบายฯ  สืบเนื่องจากราชการที่๙ จวบจนถึง ราชการที๑่๐  
         พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
         1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา  
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
         2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง หมายถึง มีคุณธรรม  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่ง
ที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
          3. มีงานท า  หมายถึง มีอาชีพ  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างานเป็นและมีงานท าในท่ีสุด ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมี
อาชีพมีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
           4. เป็นพลเมืองดี หมายถึง การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว  สถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่
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จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า “เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วย
ความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 

 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาน้อมน านโยบายและศาสตร์พระราชาสู่การบริหารงานโดยใช้  ระบบ

วงจรคุณภาพ (PDCA)  ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร้าง การบริหารโรงเรียน
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารอ านวยการ  เพ่ือการพัฒนาให้เป็นระบบและมี
คุณภาพด้วยความยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้ 
1)  การบริหารด้านวิชาการ  
      โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัดการ
เรียนรู้แผนบูรณาการ แผนพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าเป็นหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากโรงเรียนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ใหมีมี
จิตส านึกในความพอเพียง มีความสุภาพ อ่อนโยนเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีวินัย” 
 
2) การบริหารด้านแผนงานและงบประมาณ 
     โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการวางแผน ด าเนินการตามแผน ติดตามผลการด าเนินการและน าผล
การติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) การบริหารด้านทั่วไป 
      โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีการบริหารอาคารสถานที่  แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่เพียงพอ 
เหมาะสมกับการด าเนินงาน  โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้  
4) การบริหารด้านบุคคล 
       โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิต
และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การบริหารด้านกิจการนักเรียน 
      โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการวางแผน
งานโครงการ และกิจกรรม ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูประจ าชั้น ครู 1 คน ต่อนักเรียน 20-
25 คน ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ผ่าน 6 ระดับชั้น เช่น โครงการนันทนาการ สืบสานต านานศิลป์ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ กิจกรรมชมรมต้นกล้าท าดีศรีกงไกรลาศ กิจกรรมร.ด.จิตอาสา  เป็นต้น  
6) การบริหารด้านอ านวยการ 
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โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการวางแผน
งานโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนางานสารบรรณ งานคณะกรรมการสถานศึกษา งานปฏิคม งาน
ประชาสัมพันธ์  
            ผลที่เกิดจากการน าผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ 
สถานศึกษา 
           จากการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบ
กับโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา จากมูลนิธิสยามกัมจล  “ ปี พ.ศ.2555” โรงเรียนยังได้ด าเนินการการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในนักเรียนได้
เรียนรู้ เช่น ฐานท านาโยน  แปลงผักอินทรีย์  สถานศึกษามีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  
ผู้บริหาร ครู บุคลการ นักเรียน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการด าเนินชีวิต
อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ครูและนักเรียนสามารถเป็นวิทยากรแกนน าให้กับโรงเรียนต่างๆ  ทั้งในเขตพ้ืนที่และ
ต่างเขต 
R = Relationship (สร้างสัมพันธภาพ) 
 
             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้ความส าคัญ ในหลักการบริหารสร้างความสัมพันธ์ในสถานศึกษา ทั้ง
ในเครือข่ายและนอกเครือข่าย ในการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพในทีม 
การประสานความร่วมมือเพ่ือลดขั้นตอนความยุ่งยากของการสื่อสาร ช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งใน
หน่วยงาน  
ดังต่อนี้ 
            1. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร ความสัมพันธ์ที่ดีเป็น
สิ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานในองค์กรราบรื่น การพูดคุย ประสานงานในสถานศึกษา ทั้งในเครือข่ายและนอก
เครือข่าย ล้วนมีผลมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น สามารถสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่นการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน งานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ 
            2. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการสร้างแบบอย่างของความร่วมมือและการมีส่วนร่วม สร้าง
แบบอย่างค่านิยมองค์กรให้เกิดพฤติกรรมทางบวกท่ีจะส่งผลดีต่อการสร้างความร่วมมือในองค์กร  
            3. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการสร้างวัฒนธรรมของการแบ่งปัน เช่นการให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงชื่นชมกันและกัน ให้ก าลังใจกันในการท างาน 
            4. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในการท างาน ให้เกิดความช านาญใน
ทักษะงานที่ท า เพื่อพร้อมที่จะท างานในส่วนของตนได้อย่างราบรื่นและส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการ
สื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
            5. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสร้างความแข็งแกร่งในองค์กร มีการถ่ายทอดทักษะการท างานใน
ส่วนต่างๆ เข้าใจแนวทางการท างานในส่วนต่างๆ รู้ปัญหาและอุปสรรคที่มีร่วมกัน 
   6. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสร้างผู้น าที่เข้มแข็งและมีส่วนผลักดันด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือ  
ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหัวหน้างานเท่านั้น แต่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเป็นผู้น าตามธรรมชาติในการ
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สร้างความคิดทางบวก สานสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและคอยผลักดัน คอยช่วยให้บรรยากาศในการท างานร่วมกัน
ดีขึ้น  
            7. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีความเชื่อมั่น และไว้ใจกัน ความเชื่อใจระหว่างกันท าให้มีความ
ร่วมมือในการท างานต่างๆประสบความส าเร็จ  
            8. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ท าให้ความร่วมมือในการท างาน
ประสบความส าเร็จ 
            ทั้ง 8 ข้อนี้เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์เป็นทีมเพ่ือประสานความร่วมมือในองค์กร ซึ่งมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาให้องค์กรก้าวหน้าต่อไป 
 
A = Activity (หลากหลายกิจกรรม) 
              โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุง่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึด
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น อาทิเช่น กิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) กิจกรรมค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์ เป็นต้น เพ่ือเติม
เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
         เป้าหมายหลักที่สะท้อนกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นท าให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
         1. ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 
         2. ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
         ๓. ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกันแก้ปัญหา 
         ๔. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
         ๕. ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
         กิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดขึ้นนั้น เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้ง
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นและส่วนรวม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
I = Immunity (สร้างภูมิคุ้มกัน) 
        โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ก าหนดกลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา พัฒนา
ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี สุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ า  
         - ในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โรงเรียนได้ใช้การสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 
การสร้างเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยเป็นสื่อกลางในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
          - จัดให้มีสภานักเรียน เพ่ือเป็นนักเรียนแกนน าในการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  
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          - การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสร้างกลไก
สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับบุคคลและในชุมชน  
๑. สร้างมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากโรคภัย  อาชญากรรมเและ
ภัยพิบัติต่างๆ 

 
๒. จัดให้มีรูปแบบการสร้างความปลอดภัยให้บุกับผู้เรียน ด้วยกระบวนการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม   
๓. มีสภานักเรียน เป็นนักเรียนแกนน าในการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  
๔. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง ส่งเสริมการออกก าลังการ จัดกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมของ
ชมรม To Be Number One และได้ประสานองค์กรสาธารณสุขตรวจสุขภาพประจ าปีฟรี ให้กับข้าราชการ
ครูทุกคน เป็นต้น 
 
L = Learning (กจิกรรมการเรียนรู้) 
            โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21”และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียน มีคุณะรรม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา ในยุค Thailand ๔.๐ เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้  
            1. ผู้เรียนทุกคนสามารถ อ่านออกการเขียนได้ และคิดเลขเป็น ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
            ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
           ๓. ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับยุค Thailand ๔.๐ 
           ๔. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ โดยน ากระบวนการ Active Learning มาสู่การ
จัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็น Coach คอยฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ ระดมสมอง 
สามารถสื่อสารและน าเสนอ รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  
           ๕. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบ มีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
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A = Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) 
            โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป้าประสงค์ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาปรับใช้ในการบริหารงาน 6กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
แผนงานและงบประมาณ 
กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มอ านวยการ  ตามภาระงานของ
สถานศึกษา ด้วยกระบวนการ P, D, C, A มีการกระจายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยใช้พื้นที่เป็นฐานที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักธรรมภิบาล มาปรับปรุงการท างานของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดี เก่ง มีสุข ให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามที่
มุงหวัง  ขั้นตอนบริหารสู่ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษามีดังต่อไปนี้ 
              ๑. มีการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของสถานศึกษา  
              ๒. สร้างกระบวนการในการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายของสถานศึกษา  
              ๓. วางแผนและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ มีการศึกษาประเด็นปัจจัยทั้งอดีตและปัจจุบันที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และด้าน
การเมืองและกฎหมาย 
              ๔. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา 
              ๕. กลยุทธ์ที่ก าหนดมีการเชื่อมโยงและแสดงให้เห็นแนวทางการปฏิบัติที่สามารถบรรลุตาม
วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ผลผลิตและเป้าหมายของสถานศึกษา  
              ๖. น ารูปแบบการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
 

T = Technology (น าเทคโนโลยีมาใช้) 
            ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ในยุค Thailand ๔.๐ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา 
องค์กรทุกองค์กรต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก หรือกระแสสังคม โรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยา เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เข้ามามีบทบาทใน
การบริหารงาน และน ามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการน าเสนอความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่อสารให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและก าลังคน 
ประโยชน์จากการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ ดังนี้ 
 1. ครูและผู้เรียน ได้น าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และจัดท าสื่อสร้างสรรค์ 
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดีขึ้น  
 ๒.ระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบมากข้ึน อาทิเช่นสถานศึกษาได้สร้าง google form  
และ Padlet ในการรับส่งข้อมูล ช่วยให้ค้นหาและรวบรวมเอกสารได้ง่ายขึ้น 
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 ๓.ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการด าเนินการ สร้างความโปร่งใส ลดปริมาณเอกสาร  
ลดขั้นตอนในระหว่างการด าเนินงานสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเนื้อที่จัดเก็บเอกสาร  

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
           ผลจากการน ารูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์มาใช้  เพื่อให้เกิดเป้าหมายที่สูงสุดของโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา ให้เป็น “SMART SCHOOL” ดังต่อไปนี้  
๑. Smart Management บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
                 มีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. Smart Teacher ครูเชี่ยวชาญด้านการสอน 
                มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีการวัดผลประเมินผล
อย่างเหมาะสมและหลากหลาย มีการวิจัยในชั้นเรียน ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
๓. Smart Student นักรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
                มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการท างาน ทักษะการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายมีทักษะการอ่าน การเขียน และคิด
วิเคราะห์ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

……………………………………………….. 

 


