
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนโพธินมิิตวิทยาคม 

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 3 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 

คู#มือการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป+ตาม

แนวทางประกันคุณภาพ ประจําป+ 2559 
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ปฏิทินการดาํเนนิงานจดัทําแผนปฏิบตักิารประจาํป+ 

ประจาํป+การศกึษา  2559  โรงเรยีนโพธินิมิตวิทยาคม 
วัน  เดือน  ป+ รายการปฏิบัติ ผู1รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6 ก.ค. 2558 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา ระยะ 3 ป(  

-งานแผนงาน  

7-16 ก.ค. 

2558 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ระยะ 3 ป( 

-งานแผนงาน  

17 ก.ค. 2558 แจ,งที่ประชุมให,แต�ละกลุ�มงาน/งาน/กลุ�มสาระฯ  เตรียม

รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรม/โครงการตามขอบข�ายของ

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

-ผู,อํานวยการสถานศึกษา 

-รองผู,อํานวยการ  

-คณะครู 

แจ,งที่ประชุม 

18 ก.ค.  2558 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป( ป(งบประมาณ  2559 

-งานแผนงาน  

7 - 9  ส.ค. 

2558 

คณะกรรมการพิจารณาแผนงานและงบประมาณ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

ให,สอดคล,องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิสัยทัศน=  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดและ 

กรอบงบประมาณ 

-ฝ@ายบริหาร 

-คณะกรรมการพิจารณา

แผนงานและงบประมาณ 

-งานแผนงาน 

 

10 – 21 ส.ค. 

2558 

แต�ละกลุ�มงาน/กลุ�มสาระการเรียนรู,/กิจกรรมพัฒนา

ผู,เรียน  เขียนกิจกรรม/โครงการตามภาระงานท่ี

เก่ียวข,องหรือได,รับมอบหมาย 

-กลุ�มงาน 

-กลุ�มสาระการเรียนรู, 

-กิจกรรมพัฒนาผู,เรียน 

 

20 สค. 2558 อบรม “โปรแกรมแผนอิงประกันคุณภาพ” -งานแผนงาน และ

ผู,เก่ียวข,อง 

 

24 – 31 ส.ค. 

2558 

จัดทํารูปเล�มแผนปฏิบัติการป( 2559 (ฉบับร�าง) -งานแผนงาน  
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วัน  เดือน  ป+ รายการปฏิบัติ ผู1รับผิดชอบ หมายเหตุ 

31 ส.ค. 2558 ประชุม(แจ,ง)คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับ

การเขียนกิจกรรม/โครงการ และการสรุปกิจกรรมที่ 

ดําเนินการเสร็จส้ินแล,ว ป(งบประมาณ 2558 ไตรมาส 3 

และ 4 (ช�วงเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

-งานแผนงาน 

-งานประกันคุณภาพฯ 

 

1 ก.ย. 2558 คณะกรรมการนําเสนอร�างแผนปฏิบัติการประจําป( 

การศึกษา  2559 ต�อผู,บริหารพิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณา

แผนงานและงบประมาณ 

 

24 – 4 ก.ย. 

2558 

กลุ�มการบริหารงานแต�ละฝ@ายและกลุ�มสาระการเรียนรู, 

8 กลุ�มสาระฯ ดําเนินการเขียนกิจกรรม 

จัดพิมพ=  จัดทํารูปเล�มแผนปฏิบัติการประจําป( (ฉบับ

จริง) 

- กลุ�มการบริหารงาน 4 

ฝ@าย 

- กลุ�มสาระฯ 8 สาระฯ 

- งานแผนงาน 

 

9 ก.ย.58  ส�งกิจกรรม/งาน เพื่อปรับแก,ไข - กลุ�มการบริหารงาน 4 

ฝ@าย 

- กลุ�มสาระฯ 8 สาระฯ 

- งานแผนงาน 

 

11 ก.ย.58 ส�งกิจกรรม/งาน ที่ปรับแก,ไขสมบูรณ= - กลุ�มการบริหารงาน 4 

ฝ@าย 

- กลุ�มสาระฯ 8 สาระฯ 

- งานแผนงาน 

 

21 ก.ย. 58 ดําเนินการตัดแผนงบประมาณ ประจําป(การศึกษา 2559 

ครั้งที่ 1 

- ฝ@ายบริหาร 

- งานแผนงาน 

 

28 ก.ย. 58 ดําเนินการตัดแผนงบประมาณ ประจําป(การศึกษา 2559 

ครั้งที่ 2 

- กลุ�มการบริหารงาน 4 

ฝ@าย 

- กลุ�มสาระฯ 8 สาระฯ 

- งานแผนงาน 
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วัน  เดือน  ป+ รายการปฏิบัติ ผู1รับผิดชอบ หมายเหตุ 

29 ก.ย. 2558 เสนอแผนปฏิบัติการประจําป(  ประจําป(งบประมาณ  

2559  ให,กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของโรงเรียนลงนามอนุมัติ 

-ฝ@ายบริหาร 

-งานแผนงาน 

 

 ต.ค. 2558  แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานโครงการ

ในป(งบประมาณ 2559 

-ฝ@ายบริหาร 

-งานแผนงาน 

 

ต.ค. 2558 – 

ม.ีค. 2559  

ฝ@าย/งาน/กลุ�มสาระการเรียนรู, ดําเนินการตามโครงการ/

กิจกรรม/งาน ประจําป(การศึกษา 2559 

-งานแผนงาน 

-ทุกฝ@าย 

-ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู, 

-ทุกงาน 

-งานการเงิน 

-งานพัสด ุ

 

ก.พ. 2559 ประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ ป(งบประมาณ 2/2558 -หัวหน,ากลุ�มบริหาร 

-หัวหน,างาน 

-หัวหน,ากลุ�มสาระฯ 

-งานประเมินผล 

 

ม.ีค. 2559 ประชุม(แจ,ง)คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับ

การเขียนกิจกรรม/โครงการ และการสรุปกิจกรรมท่ี

ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ป(การศึกษา 2558 

-งานแผนงาน 

-งานประกันคุณภาพฯ 

 

30 เม.ย.  2559 ส้ินสุดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป( การศึกษา 

2558 

-งานแผนงาน  

1 พ.ค. 2559 – 

30 เม.ย. 2560 

ฝ@าย/งาน/กลุ�มสาระการเรียนรู, ดําเนินการตามโครงการ/

กิจกรรม/งาน ประจําป(การศึกษา 2559 

-งานแผนงาน 

-ทุกฝ@าย 

-ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู, 

-ทุกงาน 

-งานการเงิน 

-งานพัสด ุ

 

งานแผนงาน. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  
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วิสัยทัศน4/พันธกิจ/เป6าประสงค4/แผนพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2559 – 2561) 

วิสัยทัศน4 (Vision) 

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมุ�งพัฒนาสถานศึกษาให,เปMนแหล�งเรียนรู,ควบคู�คุณธรรม เน,นกิจกรรม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ�งสู�สากล 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาคุณธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค= 

2. พัฒนาคุณภาพผู,เรียนให,มีความรู,และทักษะท่ีจําเปMนในการดํารงชีวิตให,อยู�ในสังคมโลกอย�างมีความสุขบน

พื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ส่ือ แหล�งเรียนรู, เทคโนโลยีการศึกษา 

4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให,สอดคล,องกับความต,องการของผู,เรียน และมีความเปMนสากล 

6. ส�งเสริมการบริหารจัดการด,วยระบบคุณภาพ 

7. ส�งเสริมพัฒนาความร�วมมือในการบริหารจัดการ 

เป6าประสงค4 (Goal) 

1. ผู,เรียนมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค= 

2. ผู,เรียนมีความรู, ทักษะท่ีจําเปMนในการดํารงชีวิตให,อยู�ในสังคมโลกอย�างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ส่ือ แหล�งเรียนรู, และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได,อย�างมีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล,องกับความต,องการของผู,เรียน และมีความเปMนสากล 

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด,วยระบบคุณภาพ 

7. โรงเรียนและชุมชนร�วมมือในการบริหารจัดการการศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ4ของโรงเรียน 

1. ให,โอกาสนักเรียนทุกประเภทและพัฒนาผู,เรียนควบคู�คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาส่ือ แหล�งเรียนรู, เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสู�

สากล 

3. บริหารจัดการอย�างเปMนระบบ 

4. กระจายอํานาจในการบริหารจัดการและส�งเสริมความร�วมมือระหว�างโรงเรียนกับชุมชน 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

กลยุทธ=ที่ 1 ประกอบด,วย โครงการท่ี 1 – 6 และการประกันคุณภาพในมาตรฐานที่ 1 – 6  

กลยุทธ=ที่ 2 ประกอบด,วย โครงการท่ี 7 และการประกันคุณภาพในมาตรฐานที่ 7  

กลยุทธ=ที่ 3 ประกอบด,วย โครงการท่ี 8, 10, 11, 12, 13 และการประกันคุณภาพในมาตรฐานท่ี 8, 10, 

11, 12, 13  

กลยุทธ=ที่ 4 ประกอบด,วย โครงการท่ี 9, 14 - 15 และการประกันคุณภาพในมาตรฐานท่ี 14 - 15   

 

จุดเน1นของโรงเรียน 

1. ผู,เรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบในด,านการเรียนโดยผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) เพิ่มข้ึน 

2. ผู,เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาพร,อมเข,าสู�สากล 

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด,วยระบบคุณภาพ 

ค#านิยม 

เศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมเด�น   เน,นคุณภาพ 

อัตลักษณ4 

ลูกโพธินิมิตฯ   ย้ิมไหว,   ทักทาย 
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เอกลักษณ4 

ลูกโพธินิมิตฯ   กิจกรรมเด�น   เน,นคุณธรรม 
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การกําหนดค#าเป6าหมาย  แนบท1ายประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

มาตรฐาน / ตัวบ#งช้ี 

ค#าเป6าหมาย 

ร1อยละ / ระดับคุณภาพ 

 

มาตรฐานด1านคุณภาพผู1เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  ผู1เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ร1อยละ ๘๐ 

 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ร,อยละ ๘๐ 

๑.๒ มีนํ้าหนัก ส�วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ=มาตรฐาน ร,อยละ ๘๐ 

๑.๓ ปZองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให,โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต�อ

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและป[ญหาทางเพศ 

ร,อยละ ๘๐ 

๑.๔ เห็นคุณค�าในตนเอง มีความมั่นใจ กล,าแสดงออกอย�างเหมาะสม ร,อยละ ๘๐ 

๑.๕ มีมนุษย=สัมพันธ=ที่ดีและให,เกียรติผู,อ่ืน ร,อยละ ๘๐ 

๑.๖ สร,างผลงานจากเข,าร�วมกิจกรรมด,านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป_/กีฬา 

นันทนาการตามจินตนาการ 

ร,อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู1เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค#านิยมที่พึงประสงค4 ร1อยละ ๙๐ 

 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค=ตามหลักสูตร ร,อยละ ๙๐ 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู,อ่ืนและกตัญbูกตเวทีต�อผู,มีพระคุณ ร,อยละ ๙๐ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต�าง ร,อยละ ๙๐ 

๒.๔ ตระหนัก รู,คุณค�า ร�วมอนุรักษ=และพัฒนาส่ิงแวดล,อม ร,อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ ๓   ผู1เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู1ด1วยตนเอง รักเรียนรู1และพัฒนา

ตนเองอย#างต#อเนื่อง 

ร1อยละ ๙๐ 

 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ�านและแสวงหาความรู,ด,วยตนเองจากห,องสมุด แหล�งเรียนรู, 

และส่ือต�าง ๆ รอบตัว 

ร,อยละ ๙๐ 
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๓.๒ มีทักษะในการอ�าน ฟ[ง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพื่อค,นคว,าหาความรู,

เพิ่มเติม 

ร,อยละ ๙๐ 

๓.๓ เรียนรู,ร�วมกันเปMนกลุ�ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู,ระหว�างกัน ร,อยละ ๙๐ 

๓.๔ ใช,เทคโนโลยีในการเรียนรู,และนําเสนองาน ร,อยละ ๙๐ 

มาตรฐาน / ตัวบ#งช้ี 
ค#าเป6าหมาย 

ร1อยละ / ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๔   ผู1เรียนมีความสามารถในการคิดอย#างเปQนระบบ คิดสร1างสรรค4ตัดสินใจ 

แก1ปRญหาได1อย#างมีสติสมเหตุสมผล 

ร1อยละ ๘๐ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ�าน ฟ[ง และดู และส่ือสารโดยการพูดเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

ร,อยละ ๘๐ 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก,ป[ญหาด,วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร,อยละ ๘๐ 

๔.๓ กําหนดเปZาหมาย คาดการณ= ตัดสินใจแก,ป[ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร,อยละ ๘๐ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร,างสรรค=ผลงานด,วยความภาคภูมิใจ ร,อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่๕  ผู1เรียนมีความรู1และทักษะที่จําเปQนตามหลักสูตร ร1อยละ ๘๐ 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต�ละกลุ�มสาระเปMนไปตามเกณฑ= ร,อยละ ๘๐ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปMนไปตามเกณฑ= ร,อยละ ๘๐ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ�าน คิดวิเคราะห=และเขียนเปMนไปตามเกณฑ= ร,อยละ ๘๐ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปMนไปตามเกณฑ= ร,อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๖   ผู1เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร#วมกับผู1อ่ืน

ได1และมีเจตคติที่ดีต#ออาชีพสุจริต 

ร1อยละ ๙๕ 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ร,อยละ ๙๕ 

๖.๒ ทํางานอย�างมีความสุข มุ�งม่ันพัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ร,อยละ ๙๕ 

๖.๓ ทํางานร�วมกับผู,อ่ืนได, ร,อยละ ๙๕ 

๖.๔ มีความรู,สึกท่ีดีต�ออาชีพสุจริตและหาความรู,เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร,อยละ ๙๕ 

มาตรฐานด1านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน1าที่อย#างมีประสิทธิภาพและเกิด ร1อยละ ๙๕ 
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ประสิทธิผล 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปZาหมายคุณภาพผู,เรียนทั้งด,านความรู, ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค= 

ร,อยละ ๙๕ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห=ผู,เรียนเปMนรายบุคคลและใช,ข,อมูลในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู,เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู,เรียน 

ร,อยละ ๙๕ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู,ท่ีตอบสนองความแตกต�างระหว�างบุคคล 

และพัฒนาการทางสติป[ญญา 

ร,อยละ ๙๕ 

๗.๔ ครูใช,ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิป[ญญาของ

ท,องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู, 

ร,อยละ ๙๕ 

มาตรฐาน / ตัวบ#งช้ี 
ค#าเป6าหมาย 

ร1อยละ / ระดับคุณภาพ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ�งเน,นการพัฒนาการเรียนรู,ของผู,เรียนด,วย

วิธีการที่หลากหลาย 

ร,อยละ ๙๕ 

๗.๖ ครูให,คําแนะนํา คําปรึกษาและแก,ไขป[ญหาให,แก�ผู,เรียนทั้งด,านการเรียนและ

คุณภาพชีวิตด,วยความเสมอภาค 

ร,อยละ ๙๕ 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู,ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช,

ผลในการปรับการสอน 

ร,อยละ ๙๕ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปMนแบบอย�างท่ีดีและเปMนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร,อยละ ๙๕ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได,รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

 

ร,อยละ ๙๕ 

มาตรฐานที่ ๘  ผู1บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน1าที่อย#างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๘.๑ ผู,บริหารมีวิสัยทัศน= ภาวะผู,นําและความคิดริเริ่มท่ีเน,นการพัฒนาผู,เรียน ๔ 

๘.๒ ผู,บริหารใช,หลักการบริหารแบบมีส�วนร�วมและใช,ข,อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเปMนฐานคิดท้ังด,านวิชาการและการจัดการ 

๔ 

๘.๓ ผู,บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให,บรรลุเปZาหมายตามท่ีกําหนดไว,ใน ๔ 
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แผนปฏิบัติการ 

๘.๔ ผู,บริหารส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให,พร,อมรับการกระจายอํานาจ ๔ 

๘.๕ นักเรียนผู,ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๔ 

๘.๖ ผู,บริหารให,คําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส�การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 

๔ 

มาตรฐานที่ ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู1ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน1าที่อย#างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู,และปฏิบัติหน,าท่ีตามที่ระเบียบกําหนด ๔ 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตามดูแลและขับเคล่ือนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาให,บรรลุผลสําเร็จตามเปZาหมาย 

 

๔ 

๙.๓ ผู,ปกครองและชุมชนเข,ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๔ 

มาตรฐาน / ตัวบ#งช้ี 
ค#าเป6าหมาย 

ร1อยละ / ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู1และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนอย#างรอบด1าน 

ระดับดีมาก 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล,องกับท,องถ่ิน 

 

๔ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู,เรียนท่ีส�งเสริมและตอบสนองความต,องการความสามารถ

และความสนใจของผู,เรียน 

๔ 

๑๐.๔ สนับสนุนให,ครูจัดกระบวนการเรียนรู,ท่ีให,ผู,เรียนได,ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรู,ได,ด,วยตนเอง 

๔ 

๑๐.๕ นิเทศภายในกํากับติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อย�างสม่ําเสมอ 

๔ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช�วยเหลือผู,เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู,เรียนทุกคน ๔ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล1อมและการบริการที่ส#งเสริมให1ผู1เรียน ระดับดีมาก 
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พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๑.๑ ห,องเรียนห,องปฏิบัติการอาคารเรียนม่ันคงสะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอํานวยความ

สะดวกพอเพียงอยู�ในสภาพใช,การได,ดีสภาพแวดล,อมร�มรื่นและมีแหล�งเรียนรู,

สําหรับผู,เรียน 

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมท่ีส�งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู,เรียน ๔ 

๑๑.๓ จัดห,องสมุดที่ให,บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให,ผู,เรียนเรียนรู,ด,วย

ตนเองและหรือเรียนรู,แบบมีส�วนร�วม 

๔ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔ 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔ 

๑๒.๓ จัดระบบข,อมูลสารสนเทศและสารสนเทศและใช,สารสนเทศในการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๔ 

มาตรฐาน / ตัวบ#งช้ี 
ค#าเป6าหมาย 

ร1อยละ / ระดับคุณภาพ 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช,วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย�างต�อเน่ือง 

๔ 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําป(ทีที่เปMนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๔ 

มาตรฐานด1านการสร1างสังคมแห#งการเรียนรู1 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร1าง ส#งเสริมสนับสนุนให1สถานศึกษาเปQนสังคมแห#ง

การเรียนรู1 

ระดับดีมาก 

๑๓.๑ มีการสร,างและพัฒนาแหล�งเรียนรู,ภายในสถานศึกษาและใช,ประโยชน=จากแหล�ง

เรียนรู,ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู,ของผู,เรียนและ

๔ 
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บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู,ที่เก่ียวข,อง 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู,ระหว�างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว�าง

สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค=กรท่ีเก่ียวข,อง 

๔ 

มาตรฐานด1านอัตลักษณ4ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให1บรรลุเป6าหมายตามวิสัยทัศน4 ปรัชญาและ

จุดเน1นที่กําหนดข้ึน 

ระดับดีมาก 

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมท่ีส�งเสริมให,ผู,เรียนบรรลุตามเปZาหมาย วิสัยทัศน= ปรัชญา

และจุดเน,นของสถานศึกษา 

๔ 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส�งเสริมให,ผู,เรียนบรรลุตามเปZาหมาย วิสัยทัศน= ปรัชญา และ

จุดเน,นของสถานศึกษา 

๔ 

มาตรฐานด1านมาตรการส#งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน1น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พัฒนาและส#งเสริมสถานศึกษาให1ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ระดับดีมาก 

๑๕.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน,นตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

๔ 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปZาหมาย ๔ 
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คําชีแ้จงในการจัดทํางาน/โครงการสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป+ 

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป( จําเปMนต,องศึกษารายละเอียดกับการจัดทําโครงการ/งานให,

สอดคล,องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติต�างๆ ดังน้ี 

1. นโยบาย/แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

(การบริหารโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา) 

2. เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานและตัวบ�งช้ีคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

3. เกณฑ=มาตรฐาน และตัวบ�งช้ีของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป( (พ.ศ. 2559 – 2561) 

5. ศึกษาสารสนเทศของแต�ละฝ@าย/กลุ�มสาระการเรียนรู,/งาน 

สําหรับเน้ือหาในการดําเนินการจัดทําโครงการ/งาน ของทุกฝ@าย/กลุ�มสาระการเรียนรู,/งานเพื่อให, 

เปMนไปด,วยความเรียบร,อย มีความต�อเน่ืองและสอดคล,องกันให,ยึดแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

การวิเคราะห4สภาพปRจจุบนั และปRญหาก#อนการเขยีนโครงการ 

1. สภาพป[จจุบัน และป[ญหา 

1.1 ความหมาย 

 สภาพป[จจุบัน หมายถึง สภาพที่ปรากฏจริงในขณะหน่ึง 

 ป[ญหา คือ ส่ิงที่เบี่ยงเบนจากความคาดหวัง 

 ดังน้ัน สภาพป[จจุบันและป[ญหา หมายถึง สภาพที่ปรากฎจริงในขณะน้ันซ่ึงเบ่ียงเบนไปจากความ

คาดหวังหรือความต,องการ 

1.2 ทําไมต,องกําหนดหรือวิเคราะห=สภาพป[จจุบันหรือป[ญหา 

 เพื่อให,ทราบถึงสภาพท่ีเปMนจริงในขณะน้ัน และสามารถมองเห็นป[ญหาที่แท,จริงได,ซึ่งจะนําไปสู�

การแก,ป[ญหาหรือพัฒนางานของหน�วยงานต�อไปได, 

1.3 หลักเกณฑ=และแนวการกําหนดสภาพป[จจุบันและป[ญหา  
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 ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป( (พ.ศ. 2559 – 2561) และเอกสารมาตรฐาน

การศึกษาของงานประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานและตัวบ�งช้ี) 

1.3.1 หลักเกณฑ= คือ ทิศทางการพัฒนา ซ่ึงมีส่ิงที่ต,องคํานึงถึง 2 ประการ คือ 

(1) นโยบายของหน�วยเหนือ ได,แก� นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน หรือ แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

(2) หลักการ และหลักวิชาท่ีเก่ียวข,อง ได,แก� หลักสูตรหรือหลักวิชาการศึกษา การ

พัฒนา ในท่ีน้ีหมายถึงการทําให,ดีขึ้น ให,มากข้ึน ให,ใหม�ข้ึน และยังรวมถึงการยกเลิก

ส่ิงท่ีไม�ดีไม�ได,มาตรฐานด,วย 

1.3.2 แนวการกําหนดสภาพป[จจุบัน และป[ญหา อาจพิจารณาจาก 

(1) วิเคราะห=หลักเกณฑ= หรือแนวทางการพัฒนา 

(2) วิเคราะห=สภาพที่เปMนจริง 

(3) กําหนดป[ญหา 

1) การศึกษา และวิเคราะห=หลักเกณฑ= หรือแนวทางการพัฒนา จะต,องศึกษา และวิเคราะห=

นโยบายแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยคํานึงถึงหลักวิชาที่เก่ียวข,องดังน้ี 

- ต,องการให,ทําอะไร/ท่ีไหน 

- ต,องการให,ทําอย�างไร 

- ต,องการให,ทํามากน,อยเพียงใด 

2) การวิเคราะห=สภาพที่เปMนจริง สภาพที่เปMนจริงในที่น้ีหมายถึงสภาพท่ีเปMนจริงของส่ิงท่ีทิศ

ทางการพัฒนาต,องการ หรือผลท่ีต,องการให,เกิดข้ึน 

3) การกําหนดป[ญหา อาจดําเนินการดังน้ี 

- เปรียบเทียบสภาพที่เปMนจริงตามข,อ 2) กับส่ิงท่ีนโยบาย/แนวปฏิรูปการศึกษาต,องการ

ตามข,อ 1) หรือหลักการ/หลักวิชาว�าตรงหรือสอดคล,องกันหรือไม� 

- ถ,าตรงกันก็แสดงว�าไม�มีป[ญหา 

- ถ,าไม�ต,องกันก็แสดงว�ามีป[ญหา 

- ถ,าต�างและตํ่ากว�ากันมากก็แสดงว�ามีป[ญหามาก 
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- ถ,าต�างและตํ่ากว�ากันเล็กน,อยก็แสดงว�ามีป[ญหาน,อย 

ดังน้ัน ป[ญหาคือส่ิงท่ีไม�ตรงกันระหว�างนโยบายแนวทางปฏิรูปการศึกษาหรือหลักการ/ 

หลักวิชากับสภาพท่ีเปMนจริงในขณะน้ัน 

2. วัตถุประสงค= นโยบาย เปZาหมายและมาตรการ 

2.1 วัตถุประสงค= 

 1) หมายถึงส่ิงหรือผลที่ต,องการให,เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานตามแผน 

 2) ความสําคัญของวัตถุประสงค= 

  - ให,แนวทางในการกําหนดเปZาหมายของการทํางาน 

  - ให,แนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยงาน 

 3) ลักษณะของวัตถุประสงค=ที่ดี จะต,องคํานึงถึงส่ิงต�อไปน้ี 

  - เปMนไปได, (Sensible) 

  - วัดได, (Measureable) 

  - ระบุส่ิงที่ต,องการได, (Attainable) 

  - มีเหตุผล (Reasonable) 

  - มีขอบเขตเวลาดําเนินการ (Time) 

 ซึ่งอาจใช,คําย�อว�า SMART 

2.2 นโยบาย/แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 1) ความหมาย หมายถึง กรอบหรือแนวทางกํากับทิศทางในการดําเนินงานเพื่อให,บรรลุ

วัตถุประสงค= 

 2) ความสําคัญของนโยบาย 

  - ให,กรอบหรือแนวทางในการพัฒนา 

 3) ลักษณะของนโยบายที่ดี 

  - ต,องมีความชัดเจนว�าจะให,ทําอะไร ทําอย�างไร และทํามากน,อยแค�ไหน 

  - จะต,องมีความสอดคล,องกับวัตถุประสงค=ของแผนหรือหน�วยเหนือ 

  - สามารถนําไปสู�การปฏิบัติได, 
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  - คําท่ีควรจะใช,เขียนนํานโยบายแต�ละข,อ ได,แก� เร�งรัด เน,น ส�งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง 

พัฒนา เพิ่ม ลด ฯลฯ 

2.3 เปZาหมาย 

 1) ความหมาย หมายถึง ปริมาณหรือคุณภาพท่ีต,องการให,เกิดข้ึนในช�วงเวลาท่ีกําหนด การ

กําหนดเปZาหมายด,านปริมาณ และคุณภาพอาจพิจารณาได,จาก Input และ Output  

 2) ความสําคัญของเปZาหมาย 

 - ให,แนวทางในการจัดทํางาน/โครงการ และกิจกรรม 

 3) ลักษณะของมาตรการที่ดี 

 - นําไปปฏิบัติได, 

 - เปMนวิธีการท่ีประหยัด 

 - มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท้ังน้ีเพื่อให,ได,วิธีการซึ่งสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/งาน/

โครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค= และเปZาหมายได,จริง 

 

การเขียนงาน/โครงการ 

ก�อนเริ่มเขียนโครงการจะต,องตรวจสอบความพร,อมในด,านต�างๆ ดังน้ี 

1. ทราบป[ญหา ความต,องการ 

2. มีความเปMนไปได,สูง 

3. ระบุไว,ในแผนแล,ว หรือมีเหตุผลความจําเปMนท่ีต,องเพิ่มเติมจากแผน 

4. วิเคราะห=สภาพความสําเร็จแล,ว 

 

โครงการระดับโรงเรียนจะประกอบด,วย 

1. ช่ือโครงการ/งาน 

2. กิจกรรม 

3. พันธกิจ 

4. เปZาประสงค= 

5. กลยุทธ= 
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6. อัตลักษณ= 

7. เอกลักษณ= 

8. สนองมาตรฐานการศึกษาท่ี 

9. สนองตัวบ�งช้ีที่ 

10. หลักการและเหตุผล (สภาพป[จจุบันและป[ญหา) 

11. วัตถุประสงค= (อาจแยกเปMนวัตถุประสงค=ท่ัวไป และวัตถุประสงค=เฉพาะ) 

12. เปZาหมาย (แยกเปMนเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

13. ข้ันตอนการดําเนินงาน (เขียนตามกระบวนการข้ันเตรียมการ(P) ข้ันดําเนินการ (D) ข้ัน

ติดตามประเมินผล (C) และข้ันปรับปรุงแก,ไข (A) 

14. การติดตามประเมินผล (ต,องระบุถึงตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช,) 

15. ผลที่คาดว�าจะได,รับ 

16. ระยะเวลาดําเนินการ 

17. สถานท่ีดําเนินการ 

18. งบประมาณ 

19. ประเภท 

20. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

21. ผู,รับผิดชอบ 

22. ทรัพยากรและค�าใช,จ�ายกิจกรรม (ควรเขียนแจกแจงรายละเอียดให,ชัดเจน) 

23. ประเภทงบประมาณ 

24. ผู,รับผิดชอบกิจกรรม 

25. ผู,เห็นชอบโครงการ 

 

หลักการเขียนงาน/โครงการ 

1. การต้ังช่ือโครงการ ควรเปMนช่ือที่ชัดเจน มีความหมายสอดคล,องกับเรื่องที่จะทํา หรือแสดงให,เห็น

แนวทาง และผลการดําเนินงาน 

2. หลักการและเหตุผล เขียนให,ครอบคลุมเรื่องต�อไปน้ี 
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2.1 การนําเสนอป[ญหา  

- ระบุตัวป[ญหา 

- สภาพของป[ญหา (ความรุนแรง) 

- ผลกระทบของป[ญหา 

- สาเหตุของป[ญหา 

- ทางเลือกในการแก,ป[ญหา 

- ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล,อมป[จจุบัน 

2.2 ระบุความคาดหวัง หรือสภาวะที่คาดว�าจะเกิดข้ึนภายหลังโครงการน้ียุติ 

3. วัตถุประสงค4ของโครงการ ระบุให,ชัดเจนว�าต,องการให,เกิดอะไร ถ,าโครงการน้ันเปMนโครงการใหญ�มี

กิจกรรมหลักหลายกิจกรรมในการดําเนินงาน ต,องแยกเปMน 

3.1 จุดประสงค=ท่ัวไป คือ จุดประสงค=โครงการท่ีจะทํา 

3.2 จุดประสงค=ของงานย�อยต�างๆ ในโครงการที่จะทําอาจจะมีหลายๆ ข,อตามกิจกรรมท่ีจัด 

4. เป6าหมาย ต,องระบุให,ครอบคลุมดังน้ี 

- ต,องการให,เกิดเท�าใด ลักษณะใด 

- มีตัวช้ีวัดท่ีแสดงว�าได,ดําเนินงานบรรลุความสําเร็จจริงตามวัตถุประสงค= 

- เปMนข,อความ/ตัวเลขท่ีระบุขนาด ปริมาณของส่ิงของหรือผลงานและเวลาท่ีเกิด 

5. การดําเนินงาน ต,องเขียนให,ครอบคลุมดังน้ี 

- ระบุกิจกรรมหลักทั้งหมดของโครงการ 

- ในแต�ละกิจกรรมหลักให,ระบุขั้นตอนการดําเนินงาน และกิจกรรมย�อย 

-ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเวลา ค�าใช,จ�าย ทรัพยากรอ่ืนๆ และกลุ�มเปZาหมายของแต�ละกิจกรรม 

-เง่ือนไขที่จําเปMนของโครงการ 

6. ผลที่คาดว#าจะได1รับ 

- หวังผลระยะไกลอะไรบ,าง 

- สภาวะอย�างไรที่คาดว�าจะเกิดผลในระยะไกล ถ,าโครงการน้ีประสบความสําเร็จ 

- ตัวบ�งช้ีของผลกระทบ 

 



20 

 

ขั้นตอนการจัดทํางาน/โครงการ 

ขั้นที่ 1 การเขียนโครงการ 

- วิเคราะห=สภาพป[ญหา 

- สาเหตุของป[ญหา 

- แนวทางการแก,ไข 

- จัดทํางาน/โครงการ 

ขั้นที่ 2 เสนอของบประมาณ 

- ส�งงาน/โครงการ ที่งานนโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- งานนโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชุมจัดสรรงบประมาณให,แต�ละทุกฝ@าย/กลุ�มสาระ

การเรียนรู,/งาน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินอ่ืนๆ 

- งานนโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชุมประสานแผน เพื่อจัดทําปฏิทินงานประจําป(ของ

โรงเรียน ทุกฝ@าย/กลุ�มสาระการเรียนรู,/งาน นําโครงการไปปรับให,พอดีกับงบประมาณที่ได,รับการ

จัดสรรแล,วส�งให,งานนโยบายฯ 

- งานนโยบายฯ นํางาน/โครงการมาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป(ของโรงเรียน 

ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามโครงการ 

- ฝ@าย/กลุ�มสาระการเรียนรู,/งาน ที่จะดําเนินการขอรับงาน/โครงการเดิมท่ีฝ@าย งานนโยบายฯ แล,วเขียน

ใบอนุมัติดําเนินการเสนอตามลําดับ 

ขั้นที่ 4 การจัดซื้อ (ตามเอกสารแนวปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ1าง พัสดุและการเบิกจ#าย) 

 ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังต�อไปน้ี 

1. งาน/กลุ�มสาระฯ ต1องแนบใบเสนอราคาจากร,านค,าประกอบการตัดแผนพร,อมแบบขอ

อนุญาตจัดกิจกรรม และดําเนินการส�งในทุกวันจันทร= และวันพุธของสัปดาห= เวลา 8.30 น. 

– 13.00 น.  

2. ส�งกลุ�มแผนงาน  

3. ส�งการเงิน 

4. ส�งรองผู,อํานวยการกลุ�มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

5. ส�งผู,อํานวยการสถานศึกษา  
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6. รับเอกสารคืนที่กลุ�มนโยบายและแผนงาน 

7. ต�อต�องานพัสดุเพื่อดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ,าง 

ขั้นที่ 5 การเบิกจ#าย 

1. กรณีเจ1าหน1าที่พัสดุจัดซื้อให1ได1 

- ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ,าง 

- รอรับพัสดุท่ีจัดซื้อ 

2. กรณีเจ1าหน1าที่พัสดุไม#สามารถดําเนินการจัดซื้อให1ได1 

2.1 ราคาพัสดุรวมไม�เกิน 10,000 

- พัสดุของฝ@าย/กลุ�มสาระการเรียนรู,/งาน หรือหัวหน,างานทําเรื่องขอยืมเงินสํารองจ�าย

จากเจ,าหน,าท่ีการเงิน 

- ดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ,าง 

- นําใบเสร็จมาจัดทําเรื่องจัดซ้ือ/จัดจ,าง 

2.2 ราคาพัสดุเกิน 10,000 บาท ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ,าง โดยเจ,าหน,าท่ีพัสดุ 

- บันทึกข,อความรายงานขอจัดซ้ือ/จัดจ,างตามแบบฟอร=มของพัสดุ 

- เมื่อรับของแล,วนําใบเสร็จมาทําเรื่องจัดซื้อ/จัดจ,าง 

- บริษัท/ห,าง/ร,าน รับเงินที่เจ,าหน,าที่การเงิน 

ขั้นที่ 6 การประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

การประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 เน่ืองจากงาน/โครงการท่ีดําเนินการเรียบร,อยแล,ว แต�ละฝ@าย/กลุ�มสาระการเรียนรู,/งาน จะต,อง

ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานว�าการดําเนินการเปMนอย�างไรบ,าง เพื่อเก็บเปMนหลักฐานว�าได,ดําเนินการ

เรียบร,อยแล,วจะเกิดผลอย�างไรสมควรจะต,องดําเนินการต�อไปในป(การศึกษาต�อไปหรือไม� 

 การประเมินผลจะต,องระบุวิธีการ เครื่องมือที่ใช,ในการประเมินผล และระยะเวลาที่ประเมินผล 

- ประเมินผลก�อนดําเนินการ 

- ประเมินผลระหว�างดําเนินการ 

- ประเมินผลหลังจากเสร็จงาน/กิจกรรม/โครงการ 
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ผู1มีหน1าท่ีติดตามและประเมินผล 

 ผู,มีหน,าที่ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ 

 อาจได,แก�บุคคลต�อไปน้ี 

1. ผู,บริหารสถานศึกษา 

2. ผู,ช�วยผู,บริหารโรงเรียน 

3. หัวหน,าฝ@าย/กลุ�มสาระการเรียนรู,/งาน หรือผู,แทน 

4. บุคลากรในงานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

โดยปกติแล,วผู,ทําหน,าที่ติดตาม และประเมินผล ควรข้ึนอยู�กับลักษณะของการประเมินผลดังน้ี 

1. การประเมินร�างโครงการ ผู,ประเมินควรจะเปMนกลุ�มบุคคลท่ีมีความเปMนกลางซึ่งอาจประกอบด,วย

ผู,บริหาร รองผู,อํานวยการ ผู,แทนจากฝ@าย/งาน/กลุ�มสาระการเรียนรู, หรือคณะทํางานของงาน

นโยบายและแผนฯ ของโรงเรียนมาพิจารณาร�วมกัน 

2. การประเมินความก,าวหน,าของการดําเนินงาน ซ่ึงเปMนการประเมินขณะท่ีโครงการดําเนินอยู�ผู,ประเมิน

ควรเปMนผู,รับผิดชอบงาน และโครงการหรือฝ@ายหรืองานท่ีรับผิดชอบดําเนินงานตามงานโครงการน้ัน 

เพราะจะสามารถนําผลการติดตามและประเมินผลมาใช,แก,ป[ญหาของงานได,ทันท�วงที 

3. การประเมินผลงานซึ่งเปMฯการประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ ควรเปMนบุคคลภายนอกที่ไม�ได,เปMน

ผู,รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตามงาน และโครงการโดยมีเจ,าของงาน และโครงการร�วมดําเนินการ

อยู�ด,วย 

ในกรณีการประเมินความก,าวหน,าของการดําเนินงาน และประเมินผลงานที่ต,องการให,เห็น 

ภาพรวมของความก,าวหน,า และผลสําเร็จของการดําเนินงานของงานและโครงการของโรงเรียน ผู,ท่ีเปMน

แกนรับผิดชอบดําเนินงานควรเปMนนโยบายและแผนฯ ของโรงเรียนซึ่งมีหน,าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องน้ี 
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ภาคผนวก 
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โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

ใบคําขอกิจกรรม 

โครงการ/งาน     ................................................................................................................................................. 
พันธกิจ ...................................................................................................................................................... 
เป6าประสงค4 ...................................................................................................................................................... 
กลยุทธ4 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
อัตลักษณ4 ..................................................................................................................................................... 
เอกลักษณ4 ..................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการศึกษา …………………………………………………………………………………………………… 
มาตรฐานตามกฎกระทรวง …………………………………………………………………………………………………… 
สนองมาตรฐานการศึกษาที่ …………………………………………………………………………………………………… 
สนองตัวบ#งช้ีที่  …………………………………………………………………………………………………… 
 
หลักการและเหตุผล 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค4 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
เป6าหมาย 

แผนงาน 03.2 
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 เชิงปริมาณ 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
  
 เชิงคุณภาพ 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
การติดตามประเมินผล 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
วิธีการประเมิน 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
เคร่ืองมือที่ใช1 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
ผลที่คาดว#าจะได1รับ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 
ภาคเรียนที่ ................................. ป+การศึกษา ................................... ป+งบประมาณ ........................... 
วันที่ประมาณการ 
 .................................................................................................................. 
วันที่ดําเนินการจริง 
 .................................................................................................................. 
สถานที่ดําเนินการ............................................................................................................................................... 
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ประเภท ......................................................................................... 
หน#วยงานที่รับผิดชอบ........................................................................................................................ 
ผู1รับผิดชอบ................................................................................................................................................ 
 

ทรัพยากรและค#าใช1จ#ายกิจกรรม 

ที ่ รายการค#าใช1จ#าย งบที่ต้ังไว1 งบที่ใช1จริง ผลต#าง ประเภทเงิน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รวม     
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สรุปงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ สรุปผลกิจกรรม 

ภายใต1โครงการ/งาน 

 

     ผู1รับผิดชอบกิจกรรม                                      ผู1เสนอกิจกรรม 

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

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

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

 

ผู1เห็นชอบกิจกรรม           ผู1อนุมัติกิจกรรม 

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

(....................................................)                                           (นายประพันธ4    สุเนตรวรกุล) 

.......................................................                                       ผู1อํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 

 

 

 

 



 

 

 1. บันทึกข,อความ 
 2. รายงานผลการดําเนินโครงการ
  2.1 วัตถุประสงค= 
  2.2 เปZาหมาย 
   - เชิงปริมาณ
   - เชิงคุณภาพ
 3. กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 4. สถานที่ดําเนินการ 
 5. ผลการดําเนินการ 
 6. ประโยชน=ที่ได,รับ 
  6.1 ด,านผู,เรียน 
  6.2 ด,านสถานศึกษา
  6.3 ผลที่ได,รับด,านชุมชน
 7. แนวทางการพัฒนา 
 8. การบรรลุความสําเร็จของโครงการ
  8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค=
  8.2 เปรียบเทียบกับเปZาหมาย
  8.3 เปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจ
  8.4 เปรียบเทียบตามดัชนีช้ีวัดเชิงเวลา
  8.5 จากแบบประเมิน สรุปว�าผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งหมดมี  ค�าเฉล่ีย  ร,อยละ
 9. สรุปผลในภาพรวม 
  9.1 จุดเด�นของโครงการ
  9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ
  9.3 ข,อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
 10. ภาคผนวก 
 

 

 

 

รูปแบบการสรุปโครงการ/กิจกรรม/งาน 

รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

ด,านสถานศึกษา 
ผลที่ได,รับด,านชุมชน 

การบรรลุความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม/งาน 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค= 
เปรียบเทียบกับเปZาหมาย 
เปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจ 
เปรียบเทียบตามดัชนีช้ีวัดเชิงเวลา 
จากแบบประเมิน สรุปว�าผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งหมดมี  ค�าเฉล่ีย  ร,อยละ

ดเด�นของโครงการ/กิจกรรม/งาน 
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ข,อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน/โครงงาน/กิจกรรม ครังน้ี 

28 

จากแบบประเมิน สรุปว�าผลการปฏิบัติงานภาพรวมท้ังหมดมี  ค�าเฉล่ีย  ร,อยละ.............. 
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ตัวอย#างแบบประเมิน 

แบบประเมินความพึงพอใจต#อโครงการ....................................................................... 

กิจกรรม ................................................................ 

ณ  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม     ประจําป+การศึกษา.............  

ส#วนที่ 1   ข1อมูลส#วนบุคคล  

1. เพศ  �    ชาย              �   หญิง 

2. ตําแหน�ง �  นักเรียน   � ครู  � อ่ืนๆ  

ส#วนที่ 2    ความคิดเห็นต#อกิจกรรม............................................................. 

ขอความกรุณากรอกแบบประเมินผลความพึงพอใจตามความรู,สึกของท�าน เพื่อนําไปใช,เปMนแนวทางใน

การปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต�อไป 

ที ่  
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1      ในการประเมินกิจกรรมในลําดับแรก ควรประเมินจากจุดประสงค!ของ       
2      กิจกรรมที่จัดทํา  และจุดประสงค!ของโครงการตามตัวบ%งช้ีของแต%ละ      

3      มาตราฐาน ในลําดับถัดมาให+ใส%ประเด็นเพิ่มเติมตามท่ีต+องการประเมิน      
4       
5       
6       
7       

 

ส#วนที่ 3     ข1อเสนอแนะเพ่ือให1การจัดคร้ังต#อไปดีข้ึน 

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

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

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

 

ขอขอบคุณทุกท#านท่ีให1ความร#วมมือตอบแบบสอบถาม 


