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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้ 

1. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมี
แนวทางด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู)  มหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยงพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ  ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น  

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า 
โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  STEM Education 
กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น  

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย ที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความ 
ต้องการของประเทศ  ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่ 
สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิ
ภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืม
สาขา ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครูการศึกษาต่อ ใน
แต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน ก าหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติสร้าง เครื่องมือ 
ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น  

5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ  การ
จัดการเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา 
และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และ โครงการ 
DLTV เป็นต้น  

6. การบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจโดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา  การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา  จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้า
สู่ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นที่ 
 
 



2 

 

วิสัยทัศน์ (Visions) 
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

พันธกิจ (Mission) 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategies)  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ระบบการบริหารจัดการ  
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา  
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์  (Goals) 
1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 

และ นโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ  
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหาร

จัดการที่มี คุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น 
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค 

และเป็นธรรม  
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9. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ 

 

 
                     นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์ (Visions) 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล   บนพื้นฐานของ  
ความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ 

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์ (Goals) 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล           
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังน้ี 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน                       
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจ  และความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นที่พิ เศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา              
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategies) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 6  จุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560  ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จุดเน้นด้านพฒันาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
 
 

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรยีน  

1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
กับผู้เรียน  

1.3 สถานศึกษาทกุแห่งมีการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  

1.4 สถานศึกษาใช ้STEM Education BBL DLTV 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรยีน  

- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
กับผู้เรียน  

- สถานศึกษาทกุแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  

- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education 
BBL DLTV 
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2. ผู้เรียนมสีมรรถนะที่ส าคญัสู่มาตรฐานสากล 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 

2.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น  

2.2 ผู้เรียนในระดบัมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้
มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ 
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพือ่
การมีงานท าในอนาคต  

2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปญัหา ทักษะชีวิต และทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

2.4 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 6 
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระหลัก 6 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6 

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพ
และการมีงานท าในอนาคต  

- ผู้เรียนทุกคนมทีักษะในการสือ่สาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปญัหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใช้
เทคโนโลย ี

- ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ - ผู้เรียนทุก
คนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (E-testing) 

3. ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝเ่รียนรู้ ใฝ่ด ีและ
อยูร่่วมกับผู้อื่นได ้ 

3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการ
แก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  

3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
มุ่งมั่นในการศกึษาและการท างาน สามารถ 
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

- ผู้เรียนทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง ตามช่วงวัย  

- ผู้เรียนทุกคนมจีิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- ผู้เรียนทุกคนปอ้งกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด
และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
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4. ผู้เรียนทีม่ีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล 
จุดเน้น ตัวชี้วัด 

ได้แก ่
4.1 ผู้พิการ  
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพืน้ที่พิเศษ  
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

สถานประกอบการ และศูนยก์ารเรียน  
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือ

เป็นกรณีพิเศษ 

 
- ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

จุดเน้นด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
วิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการ คิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารที่ทนัสมัย  

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ
แบบกัลยาณมติร จากส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งใน
โรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ตาม ความพร้อมของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนใหเ้กิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู ้ 

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ

ของความเป็นครู การเป็นครมูืออาชีพ และยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการ
ประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ม ีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การ สื่อสาร  

- ศึกษานิเทศก์ทกุคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครู
ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ม ีID-Plan 
และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุก

ด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจ าต าบล โรงเรียน
ประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับดีขึ้นไป 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน 

3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ
ในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ ์

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทีม่ีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

4. องค์กร องคค์ณะบุคคล และผู้มีส่วนได้สว่นเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

๔.๑ องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วางแผนสรรหา ย้าย โอน ครแูละบุคลากร ทาง
การศึกษา ใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและชุมชน 

 
 

- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และ 
คณะกรรมการสถานศึกษา มกีารบริหารงานบุคคล
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสาย
อาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 

- สถานศึกษาทกุแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการ
เรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ 

2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

- ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมนิ การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมกีาร
พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรยีน 

- ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนไดร้ับการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ ผู้เรยีน 

2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการ
พัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการ
พัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตาม
มาตรฐานผู้ประเมิน 

- ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
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จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศกึษา 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

- หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ ผู้เรียน 

2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและ
ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใชข้้อมูล 
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล 
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลขา้ราชการและ
บุคลากรอื่น ในการ ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้
เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 

- หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT 
ให้เหมาะสมกบัสถานศึกษาและผู้เรียน 

4. ผู้เรียนมีคอมพวิเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ - ผู้เรียนทุกคนมคีอมพวิเตอร์ใช้ในการเรียน 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ รับผิดชอบต่อผล
การด าเนินงาน 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 

1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
ตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล  
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาทีม่ีความพร้อมรับการกระจาย
อ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
1.4 สถานศึกษาบรหิารจัดการร่วมกันโดยใช้การ
วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Educational 
Maps)  
1.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันใน
รูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

- สถานศึกษาทกุแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย การ
มีส่วนร่วม และมคีวามรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน  

- สถานศึกษาทกุแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก ตามที่
ก าหนด  

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ  

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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จุดเน้น ตัวชี้วัด 
1.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา  
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดภิาพ และความ ปลอดภัย
ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ  
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรร
งบประมาณ และเกณฑ์การจดัสรรงบเงิน อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่ม ีผลงาน
เชิงประจักษ์  
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด การศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึด
หลัก  ธรรมาภิบาล 

- สถานศึกษาทกุแห่งมีการจัดท าแผนเผชญิเหตุภัย
พิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัด การเรียนรู ้ 

- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่าน
การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป  

- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 87  

- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยเบิกจ่ายตรง 

- สถานศึกษาทกุแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรยีนและด าเนินการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการ
ประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 

- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและ
สถานศึกษา มงีานวิจัยและน าผลการวิจัย ใช้
พัฒนาการบริหารและการจดัการศึกษา 

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากร
ในการจัดการศึกษา  
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

- ส านักเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับ
ความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษา  

- สถานศึกษาทกุแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
สามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี - นครปฐม) เป็นองค์กรที่
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้เข้าเรียนและ เรียนจนจบ
หลักสูตร 
 2. ส่งเสริม / เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ประสานและสนับสนุนเครอืข่ายนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ สพม.9 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ขยายโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมกันในการเรียนต่อมัธยมศึกษา 
 มาตรการ: เพิ่มอัตราการเรียนต่อ  และลดอัตราการออกกลางคัน 

1.1 ส ารวจสภาพและวางแผนจัดการมัธยมศึกษาในภาพรวมของประเทศ  และในแต่ละเขต
พื้นที่การศึกษา 

1.2 สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและ
เหมาะสม 

1.3 พัฒนาการศึกษาทางเลือกส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
1.4 วางระบบการศึกษาส าหรับผูเ้รียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนให้ได้รับการสนับสนุนที่

จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ผู้บริหารและครูระดบัมัธยมศึกษา
ให้เขา้สู่มาตรฐาน และยกสู่ระดับสากล 
 มาตรการ 

2.1 พัฒนาโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกโรง และโรงเรียนขยายโอกาสที่
มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า 90 คน 

2.2 ยกระดับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงให้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
2.3 พัฒนาคุณภาพผู้บริหารเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน และเพิ่มพนูประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 
2.4 จัดอัตราครูให้มีตามเกณฑ์  และพัฒนายกระดับความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการ

สอนที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น 
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2.5 จัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในเครือข่าย  ส่งเสรมิประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูม่าตรฐาน  สรา้งความเป็นเลิศ  และยกระดับสู่
มาตรฐานสากล 
 มาตรการ 
  3.1  พัฒนานักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.2  สร้างความเป็นเลิศให้นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย และมคีุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจ 
 มาตรฐาน 

4.1  การกระจายอ านาจให้โรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที ่

4.2  พัฒนาการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อรองรับการ
กระจายอ านา
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นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 
               (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ปีงบประมาณ 2560 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “เชิดชูคุณธรรม  เลศิล้ าวิชาการ” 

วิสัยทัศน ์ (Visions) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ ธ ารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีสว่นร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล  
2. ส่งเสริมผู้เรยีนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย  
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 
4. ส่งเสริมให้บคุลากรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานงานพระราชด าริ 
5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเต็มตามศักยภาพ 
6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา  

เป้าประสงค์  (Goals) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด ารงชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  มีกระบวนการจัดการเรียน

การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล   

กลยุทธ์ (STRATEGIES) 
โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษา โดยกลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียน  “4 ยุทธวิธ ี9 วิถ”ี ดังนี ้

 ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
วิถีที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
วิถีที่ 2 พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน   
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ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ 
วิถีที ่3 การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT  
วิถีที่ 4 พัฒนากระบวนการคิด  
วิถีที่ 5 พัฒนาการอ่านและการเขียน   
วิถีที่ 6 ห้องเรียนคุณภาพ   
วิถีที่ 7 การยกระดับความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิถีที่ 8 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 

ยุทธวิธีที่ 4   การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
วิถีที่ 9 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 แสดงกลยุทธ์การบรหิารโรงเรียน “4 ยุทธวิธี 9 วิถ”ี 
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
1. ครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
2. โรงเรียนมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีมาตรฐานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
6. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
7. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และบริหารการศึกษา 
8. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ MIS 
9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ในการจัดการศึกษาที่แข็งแรง ปลอดภัย และเพียงพอ 
10. โรงเรียนมีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
11. นักเรียนมจิีตส านึกสาธารณะต่อเพ่ือนโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
12. นักเรียนมสุีขอนามัยท่ีดี มีทักษะการด ารงชีวิต มีจิตอาสา และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
13. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
14. นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนตามแนววิธีพุทธ 
15. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรยีนการสอนและการด ารงชีวิต 
16. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด ารงความเป็นไทย สืบสาน

งานพระราชด าร ิ
17. บุคลากรยึดมั่นการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
18. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
19. นักเรียนมคีวามเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ภาษา และICT 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์
1.   มีระเบียบวินัย   บุคลิกภาพ  และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี    
2. การใฝ่รู้  ใฝ่เรยีน    
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    
4. สืบสานงานพระราชด าริและอนุรักษ์ความเป็นไทย    
5. การอ่าน  คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  

 
 



 

15 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ยุทธวิธีที่ 1  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ  การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน   

1.1 สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจ  การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

1.2  สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1.3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

2.1 สถานศึกษามหี้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมแีหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2.2 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง  และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้ใน
การบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

16 

 

 

 

 

ยุทธวิธีที่ 2   พัฒนาวชิาการเพื่อการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตาม
หลักสูตร  

1.1 ผู้เรียนทุกคนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1.2 ผู้เรียนทุกคนมผีลการประเมนิสมรรถนะ
ส าคัญตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  กลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้น 

2.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  กลุ่ม
สาระหลักเพิ่มขึ้น  โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 3 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12  ประการ  และมีคุณลักษณะตาม 
เบญจวิถีของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้   

3.1 ผู้เรียนทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ  และมี
คุณลักษณะตามเบญจวิถีของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้   

4. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และห่างไกลยา
เสพติด 

4.1 ผู้เรียนทุกคนมจีิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.2 ผู้เรียนทุกคนปอ้งกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพ
ติด  และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

5. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้  
การสืบค้น  และการน าเสนอผลงาน 

5.1 ผู้เรียนทุกคนมทีักษะในการใช้ ICT  เพื่อการ
เรียนรู้  การสบืค้น  และการน าเสนอผลงาน 

6. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างสมเหตุสมผล  

6.1 ร้อยละของผู้เรียนสามารถสรปุความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง  และดู  สามารถสื่อสารด้วยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ 

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  มีการก าหนด
เป้าหมาย  คาดการณ์และตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
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ยุทธวิธีที่ 2   พัฒนาวชิาการเพื่อการเรียนรู้  (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7.1 ร้อยละของผู้เรียนมีมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
และสื่อต่างๆรอบตัว 

7.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั 

8. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ  
ด้วยการแนะแนว  และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่
เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต  มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต  

8.1 ผู้เรียนทุกคนมแีรงจูงใจสู่อาชีพ  และการมี
งานท าในอนาคต 

8.2 ผู้เรียนทุกคนมทีักษะในการท างาน รักการ
ท างาน โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

9. ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ
อยู่อย่างพอเพียง  มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บน
พื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

9.1 ผู้เรียนทุกคนสามารถแก้ปัญหา  มีทักษะชีวิต 
และอยู่อย่างพอเพียง  ตามแนวพระราชด ารัสและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9.2 ผู้เรียนทุกคนมคีวามมุ่งมั่นในการศึกษา  และ
การท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

10. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมสีุนทรียภาพ  มี
ลักษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

10.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

10.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณคา่ในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  และให้เกียรติผู้อ่ืน 

10.3 ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กฬีา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
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ยุทธวิธีที่ 2   พัฒนาวชิาการเพื่อการเรียนรู้  (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

11. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

10.1  ผู้เรียนทกุคนได้รับการวัดและปะเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

12. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุน  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

12.1   ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

13. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความรู้และ
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
ภาษา และเทคโนโลย ี

13.1 ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และ
เทคโนโลย ีไดร้ับการสนับสนนุ  และได้รับความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง 

14. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ของผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

14.1 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนา
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

14.2 ร้อยละของผู้เรียนมีงานวิจัย ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ยุทธวิธีที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้  ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนา
องค์ความรู้  ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีส่วน
ร่วมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การมสี่วนร่วม
จากผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู ้

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการ
ประเมนิการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี       
ID- Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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ยุทธวิธีที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสารที่ทนัสมัย 

1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู  การเป็นครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.7 ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 

2. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

2.3 ครูมีการออกแบบการวัด  และประเมินผล
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

2.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบั
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

2.5 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทัง้ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

2.6 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน 

2.7 ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
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ยุทธวิธีที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
วิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด  รวมทั้งการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ้

3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญก าลังใน
การท างาน  และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ที่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรต ิ

4. ผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถบริหารงานทุก
ด้านให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล   

5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถบริหารงานทุก
ด้านให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  มี
ความสามารถบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ ๒๑  
ในระดับดีขึ้นไป 

5.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผูน้ า  และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ใช้หลักการบรหิารแบบ
มีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน ผลการวิจัย  
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

5.3 ผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  บริหารส่งเสริมพร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

5. คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

5.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบก าหนด 

5.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก าหับติดตาม  
ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 

5.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

ยุทธวิธีที่ 4  พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาสู่มาตรฐานสากล 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  และกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 

1.1 สถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษา  และ
โครงสร้างเวลาเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

1.2 สถานศึกษาได้รับการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
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ยุทธวิธีที่ 4  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 1.3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ส าคัญตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     2.1  สถานศึกษามีการก าหนดและจัดท ามาตรฐาน
ของสถานศึกษา  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
     2.2  สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ  และ
จัดท ารายงานประจ าปี  เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  และน าผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
     2.3  สถานศึกษามีการจดัระบบข้อมูลสารสนเทศ  
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  
ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด  
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล   

     3.1   สถานศึกษามีการจดัโครงการ/ กิจกรรม  
และผลการด าเนินงาน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย  วิสยัทัศน์  และจดุเน้นของสถานศึกษา 
     3.2  สถานศึกษามีการจดัโครงการ/กิจกรรม  เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  มผีลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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 มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 
ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ( 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งช้ี ) 
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ( 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งช้ี) 
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี) 
4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ( 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี) 
5. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ( 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี) 

 
1. มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน ( 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ ) 
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน                               
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
   ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาเพศ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 เหน็คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติผู้อื่น 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
   นันทนาการตามจินตนาการ 
 
 มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ                                
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสยีสละเพื่อส่วนรวม 
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มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 มีนิสัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
   และสื่อต่างๆรอบตัว 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ 
   เพิ่มเติม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน              
  
 มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเปน็ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
                      แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตสุมผล 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 
   ตามความคิดของตนเอง 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
 มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์                 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ผลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์        
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ 
                       มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
  ตัวบง่ช้ีที่ 6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 มีความรู้สึกที่ดตี่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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2. มาตรฐานดา้นการจัดการศึกษา ( 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
   สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ 
   จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
   พัฒนาการทางสติปัญญา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญา 
   ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย 
   วิธีการที่หลากหลาย 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทัง้ด้านการเรียน 
   และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  
   และใช้ผลในการปรับการสอน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
 
 มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                      ประสิทธิผล 
  ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคดิริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
   ผลการวิจัย เปน็ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
   ในแผนปฏิบัตกิาร 
  ตัวบ่งช้ีที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจลการบริหารการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
   เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 



 

25 

 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาท 
   หน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

  ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  
  ตัวบ่งช้ีที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลือ่นการ 
   ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  ตัวบ่งช้ีที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
   คุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 

  ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
  ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
   ความสามารถและความสนใจ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 10.3 จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนที่สง่เสริมและตอบสนองความต้องการ  
   ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 10.4 สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
   ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ตัวบ่งช้ีที่ 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ 
   สอนอย่างสม่ าเสมอ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
   ทุกคน 
 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีน 
                   พัฒนาเต็มศักยภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
   อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
   และมีแหล่งเรยีนรู้ส าหรับผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู ้
   ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ตัวบ่งช้ีที่ 12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่ง 
   พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
   สถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 

3. มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                        การเรียนรู ้
  ตัวบ่งช้ีที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
   แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวบ่งช้ีที่13.2 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
   สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4. มาตรฐานดา้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ( 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา และ 
                        จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
  ตัวบ่งช้ีที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  
   ปรัชญา และจดุเน้นของสถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 14.2 ผลการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
   และจุดเน้นของสถานศึกษา 
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5. มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม  (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 
                        พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดับคุณภาพสงูขึ้น 
  ตัวบ่งช้ีที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง 
   การปฏิรูปการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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การจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
1. โครงการที่ 1   โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
2. โครงการที่ 2   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
3. โครงการที่ 3   โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ทักษะการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง   
4. โครงการที่ 4     โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน   
5. โครงการที่ 5    โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
6. โครงการที่ 6    โครงการส่งเสริมการรักงาน  รักสังคม  รักสัมมาชีพ   
7. โครงการที่ 7   โครงการส่งเสริมงานวิจัย  พัฒนาการจัดการเรียนรู ้พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
8. โครงการที่ 8   โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

และเนน้การมสี่วนร่วม  
9. โครงการที่ 9   โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา     
10. โครงการที่ 10    โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 

รอบด้านและการนิเทศภายใน  
11. โครงการที่ 11   โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม   
12. โครงการที่ 12    โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
13. โครงการที่ 13   โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
14. โครงการที่ 14   โครงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้   
15. โครงการที่ 15    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง   
16. โครงการที่ 16    โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
17. โครงการที่ 17   โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
18. โครงการที่ 18 โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่น   
19. งานส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา (งานประจ า) 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558-2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และได้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ด้วย
การจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ที่มีโครงการ/กิจกรรม  ครบทุกพันธกิจ  และกลยุทธ์ตาม
หลักการบริหารโรงเรียน  และผังก ากับการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการขึ้นเพื่อให้การบริหาร
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ครอบคลุมกิจกรรมในโครงการหลักและ
โครงการย่อย ที่มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน งานนโยบายและแผนจึงได้ออกแบบคู่มือการด าเนินโครงการนี้ไว้
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการใช้งาน  และรองรับการตัดสินใจการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารโครงการ/
กิจกรรมของงาน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ นโยบาย และเพื่อพัฒนางานของ
โรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกพันธกิจ โดยมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ  งบประมาณที่ใช้  ระยะเวลาการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบในฐานะผู้จัดการ
โครงการ (Project  Manager : PM)  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับทราบว่าจะต้องด าเนินงานอย่างไร  
จึงจะใช้ทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร  เวลา และงบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแผนที่ได้วางไว้  รวมทั้ง
ช่วยให้ผู้บริหารได้ด าเนินการ และก ากับการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย/งาน  ให้ปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  และช่วยให้การประสานงานระหว่างฝ่าย/งาน   มีประสิทธิภาพ  สามารถคาดการณ์ผล
การปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนกระบวนการของการพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษา  และการน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณสู่การปฏิบัต ิ

 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีประมาณ 2560 
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คณะกรรมการแผนงาน และ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทบทวน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

แผนปฏิบัติการ โครงการ /กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ 

ผู้รบัผิดชอบ เสนอคณะกรรมการบริหาร

เพื่อรับข้อเสนอแนะและอนุมัติแผน 

 

สิ้นสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  พิจารณาความสอดคล้องของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ

นโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติ

การศึกษา กรอบการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแห่งชาติ  แปลงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่

การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 

-  พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบปี

ที่ผ่านมาเทียบเคียงกับเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกระดับ ก าหนดเป็นโครงการ

เชิงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และ

งบประมาณตามระบบ  และตามโครงสร้างทางการบริหารของ

โรงเรียนที่ประกาศใช้  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน  

ถ่ายทอด แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติใน

ระดับโรงเรียน  ผ่านฝ่าย/งาน ถึงระดับบุคคล จัดท า

เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ครอบคลุม

วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน 
มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ งบประมาณ

ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 

เสนอแผนปฏิบัติการ ขอความเห็นชอบ

ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจารณาความเห็นชอบ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ประชาสัมพันธ์แผน 

ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ

และ ถือปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

โครงการเขียนโครงการ เพื่อ

น าไปจัดสรรงบประมาณ และ

เสนอต่อผู้บริหารตามล าดับ 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตามตัวบ่งชี้

ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรม โดย

ฝ่าย/งาน ส่งให้งานแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน 

คณะกรรมการงานแผนงาน/กลุ่มนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูล เสนอรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ตรวจสอบและปรบัแผนปฏิบัติการ 

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะ

กิจกรรมหรือโครงการ  

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

และตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียน 

 

แผนภาพที่  1  ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแผนและการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

        ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

โครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลา  

และงบประมาณตามพันธกิจ 
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ขั้นตอนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏบิัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ  
 1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้จัดการโครงการ (Project  Manager : PM)  คือ  ผู้จัดท าโครงการ และ
กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีร่วมกับผู้ด าเนินโครงการ (Project  Team : PT) โดยผู้จัดท า
โครงการท าความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามประเด็นพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ระดับแผนปฏิบัติการที่โรงเรียนก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ โดย
สามารถปรึกษาหัวหน้าฝ่าย/งาน หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายที่ดูแลโครงการ/กิจกรรมนั้นได้โดยตรง 
 2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ด าเนินโครงการประชุมร่วมกันในการเขียนโครงการ/ กิจกรรม  โดย
ใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการของโรงเรียน  โดยมีการเขียนงบประมาณให้ถูกต้องตามหมวดงบประมาณที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามพันธกิจ  แผนงานโครงการ/กิจกรรม และใช้อัตราการเบิกจ่ายตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  เช่น  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน และระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนด โดยผู้จัดท าโครงการต้องเขียนโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุญาตด าเนินการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์   
 3.  เสนอโครงการ/ กิจกรรมเพื่อขออนุญาตด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ  พร้อมกับตัดการใช้
งบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปี  และแนบตัวโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขออนุมัติลงนามและ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตามล าดับดังนี ้

3.1  ผู้จัดท าโครงการ ได้แก่  ผู้รับผิดชอบโครงการ (Project  Manager : PM)   
3.2  ผู้เสนอโครงการ  ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ที่ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ  
3.3  ผู้เห็นชอบโครงการ  ได้แก่  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ 

และรองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน   
3.4  ผู้อนุมัติโครงการ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
3.5  ถ้าโครงการนั้นเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา  จะต้องขออนุมัติ

โครงการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  โดยให้ผู้เขียนโครงการเป็นผู้จัดท าโครงการ  ผู้เสนอโครงการเป็นรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ผู้เห็นชอบโครงการเป็นรองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ผู้อนุมัติ
โครงการและอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณได้แก่  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4.  เมื่อโครงการ/กิจกรรม  ได้รับการอนุญาตด าเนินงานตามโครงการและอนุมัติการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว  ให้ผู้จัดท าโครงการด าเนินการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้  ถ้าโครงการ/
กิจกรรมใดมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน  เพื่อใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม  ผู้จัดท าโครงการจะต้องขออนุมัติยืม
เงินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาเงินยืมของโรงเรียน 
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 5.  ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการถ่ายเอกสาร ส าหรับจัดท าโครงการ/
กิจกรรม  ให้ผู้จัดท าโครงการเขียนบันทึกขออนุมัติใช้ส่งให้ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ เพื่อด าเนินการจัดหาให้ตาม
ความต้องการต่อไป 
 6.  โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการลงนามอนุญาตด าเนินการ  และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
ให้ผู้จัดท าโครงการถ่ายส าเนาเอกสารโครงการ และส าเนาขออนุญาตด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
(แบบฟอร์ม นผ.01 ในภาคผนวก)  ให้งานแผนงาน/งานจัดสรรงบประมาณ  กลุ่มงานนโยบายและแผน  (เก็บ
ไว้ที่แฟ้มงานแผน) เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณตามไตรมาสรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา (หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือใช้งบประมาณไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการ
ให้เขียนบันทึกตามแบบ นผ.02 ในภาคผนวก) 

7.  เมื่อด าเนินโครงการ/ กิจกรรมเสร็จสิ้น  ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการใน
ระบบโปรแกรม  (แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรูปภาพการด าเนินงาน)  โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรมให้ รองผู้อ านวยการฝ่าย/งาน ภายใน 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน   
และสรุปค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ เพื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังแผนภาพ  
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แผนภาพที่   2  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ กิจกรรมและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อปฏิบัติที่เกีย่วข้องกับการด าเนนิโครงการ/ กิจกรรมที่ผู้จัดท าโครงการต้องทราบและถือปฏิบัต ิ
 

1) การจัดท าโครงการ/ กิจกรรมที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 ส าหรับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ  ที่ต้องจัดโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติแผนแล้ว โรงเรียนมีแนวทางการขออนุมัติการด าเนินงานตามระบบ ดังนี ้

ด าเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์ ก่อนด าเนินงานใช้แบบฟอร์ม

การเขียนโครงการที่ก าหนดไว้ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

เขียนบันทึกขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

(แบบฟอร์ม นผ.01) ตัดการใช้งบประมาณของแผนปฏิบัติการและ

เขียนขออนุมัติยืมเงินส่งงานการเงิน  และขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์

ส่งงานพัสด ุ

ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม

ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

 -  ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายฯ ในระบบ

โปรแกรมการจัดท าแผนอิงระบบประกันของโรงเรียน 

-  สรุปค่าใช้จ่าย คืนเงินและใบส าคัญรับเงินส่งงานการเงินภายใน 15 

วันหลังสิ้นสุดโครงการ / กิจกรรม  

 

เสนอโครงการ / กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

 

PM  ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการ  

กิจกรรมตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ

การและเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

ตรวจสอบปรับแก้ 

 

  สิ้นสุด 
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  1. เขียนบันทึกข้อความขออนุญาตด าเนินการโครงการ/กิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการ 
(ตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวก แบบ นผ.03) โดยระบุการใช้งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน หรืองบสนับสนุน 
  2.  เมื่อโครงการ/กิจกรรม ได้รับการลงนามและอนุมัติเบิกงบประมาณแล้ว ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไป โดยโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ถ่ายส าเนาเอกสารโครงการ/ กิจกรรมให้งานแผนงาน 1 ชุดเพื่อการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตาม
ประเมินผลการใช้งบประมาณ 
 

2)   กรณีมีการปรับเปลี่ยนกจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ตรงตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ที่ผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกระบวนการของแผน 
 โรงเรียนมีแนวทางการขออนุมัติด าเนินงาน  ดังนี้ 
 1. เขียนบันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนงานโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ เสนอ
ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารเพื่อการอนุมัติเมื่ออนุมัติแล้วงานแผนงานจะเป็นผู้น า เข้าข้อมูล
แผนปฏิบัติการฉบับปรับแผนฯ 
 2.  เมื่อโครงการ/ กิจกรรม  ได้รับการอนุมัติ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงด าเนินงานตามขั้นตอนที่
ก าหนดต่อไป โดยโครงการ/ กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัตินั้น ให้ผู้จัดท าโครงการต้องถ่ายส าเนาเอกสาร
โครงการ/ กิจกรรม ให้งานแผนงาน/งานจัดสรรงบประมาณ 1ชุด  เพื่อการติดตามการใช้งบประมาณใน
โครงการ 
 

3)  การขออนุมัติยืม – คืนเงินเพื่อส ารองจ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ส าหรับโครงการ/กิจกรรมใดที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อส ารองจ่ายในการด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องขออนุมัติยืมเงินจากโรงเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี ้
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องขออนุมัติยืมเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
 2. ในการขออนุมัติยืมเงิน มีขั้นตอนดังนี้  
  2.1  เขียนสัญญาการยืมเงินตามแบบที่ก าหนด 
  2.2  แนบโครงการ (ตัวจริง) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 1 ชุด  ไปพร้อมกับสัญญาการยืมเงนิ   
 3. เมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบโครงการต้องสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด าเนินงานและคืนเงินเหลือจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่สามารถรวบรวม
เอกสารการจ่ายเงินได้ครบถ้วน จะต้องสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานและคืนเงินเหลือจ่ายให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วัน โดยน าเอกสารการใช้จ่ายเงินแนบให้งานการเงินในภายหลัง ในการคืนเงินจะมีขั้นตอนคือ 
เขียนบันทึกใบสรุปการใช้เงินงบประมาณตามโครงการและรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งงานการเงินเพื่อหักล้าง
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หนี้เงินยืมราชการ และเงินสดที่เหลือ (หากมี) คืนให้งานการเงินเมื่องานการเงินรับเอกสารและเงินสดแล้ว 
งานการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานให้ผู้ด าเนินโครงการเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
การจัดซื้อพัสดุในการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 
 ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุล่ว งหน้าตามแบบความ
ต้องการขอใช้พัสดุก่อนจัดท าโครงการ/ กิจกรรมอย่างน้อย 5 วัน  
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นการประชุม  อบรมหรือสัมมนา  จะต้องมีการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินงาน  ส าหรับอัตราการเบิกเงินที่จะน าไปใช้ในการด าเนินงานนั้น  โรงเรียน
ใช้อัตราการเบิกเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที3่) พ.ศ. 2555   
 

ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ เกณฑ์และเจตนารมณ์ของตัวบ่งชี้คุณภาพที่
เกี่ยวข้อง ทั้งตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ระดับแผนปฏิบัติการและโครงการ เพื่อน าไปออกแบบโครงการหรือ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่ก าหนดไว้  ภายหลังด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้จัดการโครงการจะต้องประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการ
ตามแบบประเมินผลโครงการ และแบบประเมินผลแผนปฏิบัติการที่ก าหนดแจ้งในที่ประชุมคณะครูทุกเดือน
โดยสรุปรายงานผลการประเมินโครงการส่งที่ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ แล้วรวบรวมส่งที่ฝ่ายงานติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  กลุ่มงานนโยบายและแผน  เพื่อเก็บรวบรวมเป็นสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมในระดับแผนปฏิบัติการประจ าปีรายงานความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ  และตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะสู่การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 
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การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โรงเรียนได้ก าหนดให้งานติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มงานนโยบายและแผน มีหน้าที่ในการ

ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  โดยมีขั้นตอนการก ากับติดตามตามแผนภาพที่ 3 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 การก ากับติดตามแผนปฏิบัติการรายเดือน 
 1.  งานติดตามและประเมินผลโครงการ ตรวจสอบโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จจากฝ่าย/
กลุ่ม/งานกลุ่มสาระฯ ในแต่ละเดือนและก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลโครงการในที่ประชุมคณะ
ครูฝ่าย/กลุ่ม/งานกลุ่มสาระฯ งานสรุปผลงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยบรรจุวาระการ
ติดตามแผนงานโครงการกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน 
 2.  ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ฝ่าย/งานด าเนินการติดตามให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด ภายใน 2 สัปดาห์หลังสิ้นสุด
การด าเนินงาน 
 3.  ส าหรับโครงการกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการให้รองผู้อ านวยการกลุ่ม หรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบ 
ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือด าเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้น  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  และมี
แนวทางการด าเนินงานส าหรับโครงการกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการดังนี ้

3.1  โครงการกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรว่าจ าเป็นต้องด าเนินการให้รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มงานและหัวหน้างานที่รับผิดชอบก ากับติดตามให้ PM ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3.2  โครงการกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรว่าควรยกเลิกการด าเนินงาน
เพราะมีเหตุจ าเป็นตามเสนอที่สมควร  ก็สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงการ /
กิจกรรมนั้นได้โดยน าเข้าสู่กระบวนการปรับแผนพัฒนาแผนต่อไป 

 

การก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานในไตรมาสที่  2 และไตรมาสที่ 4 หัวหน้างานแผน/งานจัดสรร
งบประมาณ ติดตามผลงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการจากฝ่าย/งาน รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน รายงาน
เป็นสรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3  ขั้นตอนการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบตัิการประจ าปขีองโรงเรียน 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

 
 

 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ

แล้ว 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ 

PM รายงานผลการด าเนินโครงการในที่ประชุมคณะครูและส่ง

ประเมนิผลโครงการ / กิจกรรม ให้หัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่ม

สาระฯและสรุปผลให้งานแผนฯในเวลา 2 สัปดาห์ 

 

รอง ผอ.ฝ่าย/งาน และหัวหน้างานที่รับผิดชอบชี้แจง

เหตุผลในที่ประชุมและก ากับติดตามให้   PM   

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด / ยกเลิก /ปรับแผน 

งานติดตามและประเมินผลโครงการ ติดตามผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน

และติดตามตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง 

ทกุ 6 เดือน รายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

รายงานผลในการประชุม 

คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและรับ

ข้อคิดเห็นสู่การปรับปรุงแผนสู่วงรอบต่อไป 

 

งานติดตามและประเมินผลโครงการ  สรุปรายชื่อโครงการ/

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของ

แผนปฏิบัติการประจ าปี น าเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาความส าเร็จตามตัวชี้วัด

ของแผนปฏิบัติการ 

 

สิ้นสุด 
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ภาคผนวก



 

 

    
โครงการ/งาน ............................................................................................................................................................ 
กิจกรรม  ............................................................................................................................................................ 
ประเภท    กิจกรรมใหม่   กิจกรรมต่อเนื่อง   งานประจ า 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ .............................................................................................................................................. 
ผู้รับผิดชอบ ........................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินการ .............................................................................................................................................. 
สถานทีด่ าเนนิการ .............................................................................................................................................. 
งบประมาณ ............................................................................................................................................................ 

 
พันธกิจโรงเรยีน  ............................................................................................................................................ 
เป้าประสงค์โรงเรียน ............................................................................................................................................ 
กลยุทธ์โรงเรียน  ........................................................................................................................................... 
อัตลักษณ ์  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ 
เอกลักษณ ์  นักเรียนมคีวามเป็นสุภาพบุรุษ  สภุาพสตรี 
กลยุทธ์ สพฐ.  ................................................................................................................................................ 
กลยุทธ์ สพม.  ................................................................................................................................................ 
มาตรฐานการศึกษาชาต ิ  .................................................................................................................................. 
มาตรฐานตามกฎกระทรวง .................................................................................................................................. 
มาตรฐานประกันคุณภาพ มาตรฐานที่................................................................................................................ 
    ตัวบ่งช้ีที่................................................................................................................... 
 
หลักการและเหตุผล 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 



 

 

วัตถุประสงค ์
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 เชิงคุณภาพ 
 ............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
(P) ขั้นเตรียมการ 
 
 

    

(D) ขั้นด าเนินการ 
 
 

    

(C) ขั้นติดตามและประเมินผล 
 
 

    

(A) ขั้นปรับปรงุแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................ 
 
การติดตามและประเมินผล 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
  



 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 วิธีประเมิน 
............................................................................................................................................................................ 
 เครื่องมือทีใ่ช ้
............................................................................................................................................................................ 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินการ ...................................................................................................................................... 
สถานทีด่ าเนนิการ ...................................................................................................................................... 
งบประมาณ  ...................................................................................................................................... 
ประเภท   (  ) เงินอุดหนุน (  )  เงินพัฒนากิจกรรม (  ) เงินเรียนฟรี 15 ปี  (  )  เงนิรายได้  

(  ) อื่น ๆ (ระบุ......................................................................................)   
ผู้รับผิดชอบ  ...................................................................................................................................... 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการค่าใช้จ่าย รายการประมาณการ ประเภทของเงิน 

หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมเงิน   
สรุปงบประมาณ 
 (  ) เงินอุดหนุน.............................บาท   
(  ) เงินพัฒนากิจกรรม..................บาท   
(  ) เงินเรียนฟรี 15 ปี...................บาท 
(  ) เงินรายได้ ..............................บาท   
(  ) อื่น ๆ .....................................บาท 
                   รวม.....................................บาท 



 

 

 
         ผู้รับผิดชอบกจิกรรม               ผู้เสนอกิจกรรม 
 
......................................................             ................................................... 
(....................................................)             (.................................................) 
 ต าแหน่ง.....................................................   หัวหน้างาน/กลุ่มสาระฯ.................................. 
 
         ผู้เห็นชอบกิจกรรม      ผู้เหน็ชอบกิจกรรม 
 
........................................................      ..................................................      
(......................................................)          (นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน...................................    ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
                     กลุ่มนโยบายและแผน   
           

        ผู้อนุมัตโิครงการ/กิจกรรม 
 
        .......................................................................... 
                       (นายนพดล เด่นดวง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
                            (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 



 

 

 
แบบฟอร์ม นผ.03 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
ที่    ............................................ วันที ่    ...................................................     
เรื่อง  ขออนุญาตด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการประจ าปี................... 

 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
 

 เนื่องด้วยฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ......................................................มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ/กิจกรรม
..................................................................................................................................ในวันที่ ........................................
ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี..................... แต่มีความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติเนื่องจาก
.........................................................................................................................................................................................
โดยการด าเนินงานในครั้งนี้ขออนุญาตใช้เงิน (  ) เงินอุดหนุน.................บาท (  )  เงินพัฒนากิจกรรม...................บาท 
(  ) เงินเรียนฟรี 15 ปี...................บาท  (  )  เงินรายได้...................บาท  (  ) อื่น ๆ (ระบุ.......................................)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................บาท  (....................................................................................................................)  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้โปรดลงนามอนุมัติโครงการและอนุมัติการเบิกจ่าย
งบประมาณจักเป็นพระคุณย่ิง 
 
               ลงชื่อ...................................................... 
     (.......................................................) 
ต าแหน่ง ............................................... 
 
ลงชื่อ.........................................................    ลงชื่อ.................................................... 
      (........................................................)                   (....................................................) 
หัวหน้างานแผนงาน/งานจัดสรรงบประมาณ  รองผู้อ านวยการกลุ่ม................................................... 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน ความเหน็ของท่านผู้อ านวยการโรงเรียน 
........................................................................................ (   )  อนุมัติ..................................................................... 
....................................................................................... (   )  ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก................................................. 
              .............................................................................. 
 
ลงชื่อ............................................................    ลงชื่อ......................................................... 
          (นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์)                   (นายนพดล  เด่นดวง) 
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
รองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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แบบฟอร์ม นผ.02 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
ที่    ............................................ วันที ่    ...............................................................     
เรื่อง  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี.............. 

 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
 

ตามทีฝ่่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ.................................................................................ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี.....................ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม......................................................................... 
........................................................................โดยได้รับงบประมาณจ านวน ......................บาท นั้น ทางฝ่าย/งาน/กลุ่ม
สาระฯ.............................................................ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนได้  เนื่องจาก
......................................................................................................................................................................................... 
ด้วยเหตุน้ี ทางฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ................................................................จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้
งบประมาณดังกล่าว  มาจัดท า...................................................................................................................................   
เพื่อ.................................................................................................................................................................................  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้โปรดลงนามอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และอนุมัตกิาร
เบิกจ่ายงบประมาณ จักเป็นพระคุณยิ่ง 
                              ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (...........................................) 
ต าแหน่ง ............................................... 
 
ลงชื่อ.........................................................   ลงชื่อ.................................................... 
      (........................................................)            (....................................................) 
หัวหน้างานแผนงาน/งานจัดสรรงบประมาณ  รองผู้อ านวยการกลุ่ม................................................... 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน ความเห็นของท่านผู้อ านวยการโรงเรียน 
........................................................................................ (   )  อนุมัติ..................................................................... 
....................................................................................... (   )  ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก................................................. 
        
 

ลงชื่อ............................................................    ลงชื่อ......................................................... 
           (นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์)                                (นายนพดล  เด่นดวง.) 
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
รองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ภาคผนวก 2-1             

21 



 

 

 แบบฟอร์ม นผ.01 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
ที่    ............................................ วันที ่    ...........................................................................     
เรื่อง  ขออนุญาตด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ............................. 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
 

 เนื่องด้วยฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ......................................................................มีความประสงค์ทีจ่ะจดักิจกรรม
......................................................................................อยู่ในโครงการที่.....................ในวันที่ ........................................
ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ.....................ของโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณ
ในการด าเนินงานครั้งนี้จาก (  ) เงินอุดหนุน.................บาท (  )  เงินพัฒนากิจกรรม...................บาท  (  ) เงินเรียนฟรี 
15 ปี...................บาท  (  )  เงินรายได้...................บาท  (  ) อื่น ๆ...................บาท (ระบุ............................................)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................บาท  (....................................................................................................................) 
ตามเอกสารดังแนบ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้โปรดลงนามอนุมัติโครงการและอนุญาตให้ด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม  จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
ลงชื่อ...................................................... 
     (.......................................................) 
ต าแหน่ง ............................................... 
 
ลงชื่อ.........................................................    ลงชื่อ.................................................... 
      (........................................................)                   (....................................................) 
หัวหน้างานแผนงาน/งานจัดสรรงบประมาณ  รองผู้อ านวยการกลุ่ม................................................... 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน ความเห็นของท่านผู้อ านวยการโรงเรียน 
........................................................................................ (   )  อนุมัติ..................................................................... 
....................................................................................... (   )  ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก................................................. 
              .............................................................................. 
 
ลงชื่อ............................................................    ลงชื่อ......................................................... 
          (นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์)                   (นายนพดล  เด่นดวง) 
          ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
รองผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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