
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 



รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ 
ค่าสาธารณูปโภค     

 ค่าไฟฟ้า       600,000            516,542           83,458  
 ค่าอินเตอร์เนต         70,000              56,157           13,843  
 ค่าโทรศัพท์           20,000              18,943             1,057  
 รวม       690,000            591,642           98,358  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ       
1 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและหลักสตูรท้องถิ่น         30,000               5,402           24,598  
2 โครงการพัฒนางานวัดและประเมนิผล       300,000            233,736           66,264  
3 โครงการพัฒนางานทะเบยีน         35,000              23,845           11,155  
4 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       120,000              74,340           45,660  
5 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว         50,000              21,102           28,898  
6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด         60,000              35,369           24,631  
7 โครงการผู้เรยีนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.ปลาย         80,000              25,519           54,481  
8 โครงการพัฒนาผู้เรยีนด้านทักษะวชิาการ ทักษะชีวิต และ

ทักษะวิชาชีพ         60,000               7,633           52,367  
9 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์       324,000            291,600           32,400  
10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา       100,000              78,154           21,846  
11 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ       100,000              30,079           69,921  
12 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน       120,000              46,600           73,400  
13 โครงการจดัซื้อจัดหาครภุัณฑ์การเรียนการสอน       150,000            145,680             4,320  
14 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนดา้นคณติศาสตร ์         15,000               1,226           13,774  
15 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         20,000               5,215           14,785  
16 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านวิทยาศาสตร์       120,000              86,888           33,112  
17 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         48,000                 780           47,220  
18 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านภาษาไทย         30,000               3,540           26,460  
19 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย         20,000                  0              20,000  
20 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านภาษาต่างประเทศ         40,000              16,001           23,999  
21 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ         28,000                   0            28,000  
22 โครงการสรรหาบุคลาการต่างชาตปิฏิบัติงานสอน       500,000            494,500             5,500  
23 โครงการพฒันาศักยภาพผูเ้รียนด้านสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม         30,000               2,040           27,960  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ 
24 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมฯ         20,000               8,255           11,745  
25 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านการงานอาชีพ          40,000              36,926             3,074  
26 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         15,000                   0            15,000  
27 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านสุขศึกษา 

และพลศึกษา         30,000              26,230             3,770  
28 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา 

และพลศึกษา         15,000               9,458             5,542  
29 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียนด้านศิลปะ         50,000              23,728           26,272  
30 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ         15,000              10,440             4,560  
31 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านดนตรไีทย (ศิลปะ)         15,000                   0             15,000  
32 โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 

ด้านภาษาไทย          10,000               9,195               805  
33 โครงการส่งเสริมพัฒนาการคิดค านวณ (คณิตศาสตร์)         10,000                 503             9,497  
34 โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ       150,000            101,475           48,525  
 รวม     2,750,000         1,855,459         894,541  

 กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน      
1 โครงการบรูณาการการเรียนรู้         65,000                  -             65,000  
2 โครงการพัฒนาสภานักเรียนและประชาธิปไตย         30,000               5,084           24,916  
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ       100,000              98,537             1,463  
4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง         57,688              10,848           46,840  
5 โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค ์       100,000              45,500           54,500  
6 โครงการจติอาสากล้าท าด ี         17,000                   -             17,000  
7 โครงการทัศนศึกษา       480,000                   -           480,000  
8 โครงการพัฒนาศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER  

ONE )         15,000                   -    
         15,000  

9 โครงการโรงเรยีนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข         20,000                   -             20,000  
10 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน          50,000              28,000           22,000  
11 โครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนม.1         10,000                   -             10,000  
12 โครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนม.2         10,000               8,530             1,470  
13 โครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนม.3         10,000               8,191             1,809  
14 โครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนม.4         10,000               4,450             5,550  
15 โครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนม.5         10,000               4,450             5,550  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ คงเหลือ 
16 โครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนม.6         10,000               2,000             8,000  
 รวม       994,688            215,590         779,098  

กลุ่มบริหารงานบุคคล    
1 โครงการส่งเสริมคณุภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา        100,000      
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงาน               23,758           76,242  
3 โครงการสรรหาบุคลากรสนับสนุนการศึกษา       100,000                   -           100,000  
  รวม     1,200,000            766,080         433,920  

กลุ่มบริหารธุรการ ชุมชนและภาคีเครือข่าย       
1 โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงานและประสานการ

มีส่วนร่วม 
 

      12,000 
 

              0             12,000  
2 โครงการอาหารและโภชนาการเพือ่สุขผู้เรียน         33,000              33,492  -            492  
3 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ         45,000              47,190  -          2,190  
4 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์       100,000              38,686           61,314  
5 โครงการพัฒนาศูนยม์ังคละเภรีศรกีงไกรลาศ         25,000               5,860           19,140  
6 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน         30,000               5,810           24,190  
 รวม       245,000            131,038         113,962  

 กลุ่มอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม        
1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์และแหล่งเรียนรู ้        200,000             77,855         122,145  
2 โครงการพัฒนางานยานพาหนะ       200,000            121,969           78,031  
3 โครงการซ่อมแซมวสัดุและครภุัณฑ์       100,000            151,365  -        51,365  
4 โครงการปรับปรุงอาคาร  อาคารประกอบ        500,000            300,463         199,537  
5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา       100,000               4,169           95,831  
6 โครงการป้องกันภัยในโรงเรยีน         35,000              24,000           11,000  
 รวม     1,135,000            679,821         455,179  

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา             
1 โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานและประกันคณุภาพ

การศึกษา        60,000             31,711           28,289  
 รวม         60,000             31,711           28,289  

กลุ่มการเงินและพัสด ุ        
1 โครงการพัฒนางานพัสดุและการเงิน         40,000             10,041           29,959  
2 โครงการพัฒนางานธนาคารโรงเรยีน         10,000               1,080             8,920  
 รวม         50,000             11,121           38,879  

ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร (งบส ารองจ่าย)       298,566            159,900         138,666  

รวมทั้งหมด     7,623,254         4,466,120       3,157,134  



การรายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา   
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 ---------------------------------------------------- 

() โครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ    
(…..) โครงการที่ได้รับงบประมาณอ่ืน  งบจาก…………………………………………………………………..………………… 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบงานแผนงงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 2. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : ข้อที่  5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วน 

ร่วมในการจัดการศึกษา 
สพม.38 : ข้อที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
สพฐ.     : ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือควบคุมระบบภายในเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจะได้รับงบประมาณจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาซึ่งสถานศึกษามีภาระกลุ่มงานในการบริหารจัดการใน  7 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนชุมชนและโครงการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่  และกลุ่มบริหารงาน
บริหารทั่วไป  โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการภาระกลุ่มงานดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดและ
ทุกกลุ่มงานโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และมีเมื่อการด าเนินงานตามโครงการมีการ
สรุปรายงานโครงการ มีการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้  การตรวจสอบได้  

ทางโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจึงได้จัดท าพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพขึ้นโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานในโรงเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือควบคุมระบบภายในสถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง คุ้มค่า 
2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.  2564 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 



2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
3. เป้าหมาย 
   3.1  เปมาหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 คณะครู อาจารย์ และบุคลากร จ านวน 65 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
 3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง จ านวน 65 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  /ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

3.1.3 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้   

3.1.4 รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564  
จ านวน 1 เล่ม 
  3.2 เปมาหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนมี แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2562-2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

3.2.2 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า 

3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
4. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  60,000  บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป  31,711 บาท 
 คงเหลือ    28,289 บาท 
5. กิจกรรมและผลการด าเนินงาน 
 ได้ด าเนินการจัดพัฒนาระบบงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินงานตามข้ันตอนของ
ระบบงานประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
กิจกรรมที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ

กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็น

แนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วว่าทั้ง 3 นี้ จะสามารถพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้

จากคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ไว้ดังนี้  “ภายในปี 2565 โรงเรียน กงไกรลาศวิทยา

เป็นโรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  เปี่ยมล้นคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณา

การทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตเป็นส าคัญ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  ”   โดยทาง

โรงเรียนมกีารประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนและสาธารณชนได้รับ

ทราบจากช่องทางติดต่อทุกช่องทางของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการ และพัฒนาการด าเนินงานที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ท่ีตอบสนองมาตรฐานการศึกษาอย่างมีทิศทางและเป้าหมายในการจัด

การศึกษา การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มี

จิตส านึกในความพอเพียง มีความสุภาพ อ่อนโยนเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีวินัย การด าเนินงานของโรงเรียนที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ส่งเสริมความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของ

โรงเรียนและมีการด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์จากสภาพปัญหาความจ าเป็นของโรงเรียน 

ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษานี้จะ เป็นแผนระยะยาว 4 ปี โดยกาหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนทั้งหมด 5 กลยุทธ์ จากนั้นจึง

มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเป้าหมายต่างๆของโรงเรียนเอาไว้ โดยแผนพัฒนาการศึกษามุ่งเน้น

คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียนและสาธารณชน มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่

ตามบทบาทหน้าที่ มีการใช้งบประมาณท่ีสอดคล้องกับโครงการหรือกิจกรรม และอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ มีความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก โดยทางโรงเรียนมีการ



ด าเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งแผนปฏิบัติ

การประจาปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 
https://drive.google.com/drive/folders/1dMIQHfK01cYdt66KBTUwk4K41tVs2HWR?usp=sharing 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ปีการศึกษา 2562-2565) 

https://drive.google.com/drive/folders/1kBD9N1JIWgc1e89OZz1guPtg1f4NuV-a?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่ม

อ านวยการ โดยการบริหารจัดการแบบเน้นการมีส่วนร่วม และระบบวงจรคุณภาพ PDCA มีโครงสร้างการ

บริหารงาน ดังนี้ การบริหารงานของโรงเรียนทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

https://drive.google.com/drive/folders/1dMIQHfK01cYdt66KBTUwk4K41tVs2HWR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kBD9N1JIWgc1e89OZz1guPtg1f4NuV-a?usp=sharing


เกิดประสิทธิผลเป็นอย่างมาก บุคลากรของโรงเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทางระบบเครือข่ายภายใน

ของโรงเรียน ซึ่งจะมีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันมีรูปภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

และข้อมูลสารสนเทศอย่างอ่ืนที่มีความจ าเป็นและเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

หน่วยงานทุกหน่วยภายในโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

ส่วนบุคคลภายนอกจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนได้ที่เว็ปไซต์ของโรงเรียนและ

วารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

ขั้นตอนการ

ด าเนินการ 
แนวทางการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

วางแผน (Plan) 1. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ  งานแผนงานและงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบในการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 

ในการพัฒนาโรงเรียน  โดยน าผลการประเมินการ

ด าเนินงานของแผนงาน/โครงการในปีที่ผ่านมาใช้ในการ

จัดสรรงบประมาณ  

ฝ่ายบริหาร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  

งานแผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

ปฏิบัติ (Do) 3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน แจ้งผล

การด าเนินงานของปีที่ผ่านมา  

ของแต่ละกลุ่มงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ระดับชั้น 

งานแผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

4. หัวหน้ากลุ่มงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ /ระดับชั้น  ชี้แจง

ให้บุคลากรในกลุ่มงาน กลุ่มสาระ ระดับชั้น ด าเนินการ

จัดท าโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาโรงเรียน ตามกรอบ

นโยบาย และงบประมาณ   ที่ได้รับจัดสรร 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้า

กลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับชั้น 



ขั้นตอนการ

ด าเนินการ 
แนวทางการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบ (Check) 5.แผนงานรวบรวมโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของแต่กลุ่มงาน/ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ /ระดับชั้น เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

6.ฝ่ายบริหารน าแผนปฏิบัติการที่ผ่านการพิจารณา เสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ข้อแนะน า 

เสนอแนะ   

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินผลและ

รายงาน (Act) 

น าข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานแผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 
ภาพ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  

 

 

 
 
 
 



ตารางที่  2 แสดงขั้นตอนการน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

ขั้นตอนการ

ด าเนินการ 
แนวทางการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

วางแผน (Plan) 1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  ให้บุคลากรรับรู้

และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในการท า

แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ  

งานแผนงานและงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการขออนุมัติการจัด

โครงการ/กิจกรรม  ก่อนด าเนินกิจกรรม  ในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ปฏิบัติ (Do) 3. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับชั้น  

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามปฏิทินการท างานตาม

แผนปฏิบัติการที่วางไว้  

โดยมีฝ่ายบริหารคอยก ากับ ดูแลและให้ค าแนะน า 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ตรวจสอบ (Check) 4. ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่ม

สาระและหัวหน้าระดับชั้น ด าเนินการก ากับ ติดตาม นิเทศ และ

แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบ

ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือท าให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการ

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

การประเมินผลและ

รายงาน (Act) 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมสรุปรูปเล่มรายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงาน/

หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับชั้น/รองผู้อ านวยการ และ

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

 
 

 

 



 

กิจกรรมที่ 4 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดให้มีการประชุมจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน

ประจ าปี ทุกหน่วยงานจะมีโครงการหรือกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียน มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล

โครงการหรือกิจกรรมรวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อโครงการหรือกิจกรรมได้ด าเนินการสิ้นสุดลง ทาง

โรงเรียนได้ใช้ผลการด าเนินงานนี้ไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจะด าเนินไปตามกรอบ

ของระเวลาที่ก าหนด โดยก าหนดลงในปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และใช้การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

PDCA เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนและโรงเรียนให้มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 5  จัดท าให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนมีการด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมีการติดตามโครงการหรือ กิจกรรมของ

โรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลทุกภาคเรียน ดังนี้  น าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางาน และให้งานประกันคุณภาพ

การศึกษาได้จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 

ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานและก ากับติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 ขั้นตอนการด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ 

วางแผน (Plan) 6 กลุ่มบริหารงาน /8 กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 6 ระดับชั้น ประชุมชี้แจง  ร่วม

ประชุมวางแผน  

แต่งตั้งคณะท างาน และรายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ 

ปฏิบัติ (Do) ผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการ โดยมีหัวหน้าเป็นผู้ควบคุม ก ากับติดตาม การ

ปฏิบัติงานเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้รายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

ตรวจสอบ (Check) มีการตรวจสอบการท างาน จากฝ่ายต่าง ๆ คือ หัวหน้างาน /หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ /หัวหน้าระดับชั้น  หัวหน้ากลุ่มงาน และรองผู้อ านวยการ  โดยมี

หน้าที่ก ากับติดตาม นิเทศและดูแล แก้ไขปัญหาซึ่งในการท างานต้องด าเนินการ

ตรวจสอบ 3 ขั้นตอน คือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลัง

ด าเนินการ หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะมีผู้อ านวยการเป็นผู้ดูแล ก ากับ 

นิเทศ และหาแนวทางแก้ไข 

ด าเนินงานให้เหมาะสม 

(Act) 

ผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนินกิจกรรม /โครงการ งานแต่ละกลุ่มงาน  เสนอต่อ 

รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ เพ่ือรายงานผลการด าเนินการ และตรวจสอบผล 

ของความส าเร็จ ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 



 

 

 

 

 

 

      

     

 

    

 

 

    

กิจกรรมที่ 6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ทางโรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ การ

พัฒนาการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการประเมินเพ่ือทบทวนการทางานแบบมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   ซึ่งได้แก่ คณะผู้บริหารของโรงเรียน เป็น

คณะกรรมการด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพทุกมาตรฐานของโรงเรียน 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 7  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมีการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานต้น

สังกัด ซึ่งรายงานนี้จะสะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการของโรงเรียนตลอด

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ในหลายช่องทางการติดต่อเพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 
 รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

https://www.kl.ac.th/sar  
 

https://www.kl.ac.th/sar


 
 รายงานผลการด าเนินโครงการ (ฉบับผู้บริหาร) ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 

 
 

 รายงานผลการประเมินภายนอก รอบ 4  
https://drive.google.com/file/d/1WbgPxVRF5QVVy3hTs2fWbca4YLGVZj5F/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1WbgPxVRF5QVVy3hTs2fWbca4YLGVZj5F/view?usp=sharing


ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 
         เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)   
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงจัดการเรียนการสอนแบบ Online เป็นส่วนใหญ่  จึงท าให้บางโครงการ /กิจกรรม ไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ในรูปแบบ ออนไลน์ จึงท าให้เห
งบประมาณบางส่วนไม่ได้ถูกใช้ไป   ส่วนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถจัดได้เมื่อโรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอน
แบบ Onsite ก็ต้องมีมาตรการเว้น ระยะห่างเพ่ือลดการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่ม หรือการเดินทางออกนอกพ้ืนที่ หลายกิจกรรม  และบางกิจกรรมต้องงดไป อีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปรับปรุงงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
 
การแก้ไขปัญหา  
         การใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงต้องมี การปรับปรุงแผนงานโครงการ  
ข้อเสนอแนะ  
          ในปีการศึกษาถัดไป หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ยังต่อเนื่อง ให้งด กิจกรรมที่ไม่จ าเป็นออก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ ศบค. 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถได้รับความรู้และ แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                             ลงชื่อ                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                  ( นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์) 
 


























































