


คํานํา 
 

 คูมือ “การจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา”  เปนคูมือในการกําหนดทิศทางและ
เปาหมาย การกําหนดเปาประสงค การกําหนดพันธกิจ การพัฒนาสถานศึกษา  ไดจัดทําข้ึนโดย
การศึกษา วิเคราะห และประมวลความรู แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการเก่ียวกับการ
วางแผน มาเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  มีความคาดหวังวา เอกสารฉบับนี้ จะเปน
กรอบทิศทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูสถานศึกษาแหง
คุณภาพท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามภารกิจอยางมีคุณภาพมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน  จึงขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทําเอกสารเลมนี้ไว 
ณ โอกาสนี้ และหวังวาสถานศึกษาจะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุ
ตามเจตนารมณของการจัดการศึกษา 
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     บทที่ 1 
 

     บทนํา 
  
 Action Plan เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกหนวยงานจะตองจัดทํา  แตมักจะถูก
ละเลย  ไมยอมทํา  หรือทําแบบขอไปที  ปญหาเกิดจากหลายคนรูจัก Action Plan  และเขาใจไมเทากัน  ไมรู
วาแผนปฏิบัติการท่ีดีเขาจัดทํากันอยางไร  มีแบบฟอรมหรือไม  มีหัวขออะไรบาง  จะตรวจสอบไดอยางไรวา
เราทําถูกตองและถูกใจผูบริหาร  เสนอไปก็ไมเคยถูกใจ  แตผูบริหารก็ไมเคยบอกเราวาจะทําอยางไร  บอกแค
เพียงวาแผนท่ีเราเสนอไปนั้นเปนแผนการทํางานธรรมดา ไมใช Action Plan  และท่ีสําคัญกวานั้นก็คือ มักพูด
ถึง  Plan แลวนิ่ง  หรือไปใชเหมือนกัน  แตเปนเพียงการทําตามแผนท่ีเขียนไววาจะทําอะไรบาง    (เพ่ือ
สรุปวาไดทําตามแผนแลว)  สวนของแผนจะเปนอยางไรก็คอยไดรับความสนใจจากคนทํางานไมมากนัก  
แผนปฏิบัติการของบางหนวยงาน  ถาดูยอนหลังไปสักสองสามป  จะพบวาแผนปฏิบัติการจะคลาย ๆ กัน  
เปลี่ยนแคชื่อแผนเทานั้น  (เพราะแผนเกายังไมไดทําเลยนํามาปดฝุนเสียใหม)  มีบางหนวยงาน  แทนท่ีจะทํา
แผนแลวดําเนินการ (Plan  แลว  Action)  กลับทําสลับกัน  คือ  ดําเนินการกอนแลวคอยกลับมาเขียนแผนที
หลัง  (Action แลว Plan)  เพ่ือนําเสนอผลงานตอนสิ้นป  เนื่องจากสิ่งท่ี  Plan  ไวเดิมไมไดทํา  แตสิ่งท่ีทําใน
ระหวางปนั้นไมได Plan ไวลวงหนา 
 ดังนั้น  การจัดทําแผนปฏิบัติการ  (Action Plan)  ยังมีปญหา อุปสรรคหลายอยาง 
ท่ีทําใหการวางแผนขาดประสิทธิภาพและไมเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติท่ีแทจริง  เพ่ือใหผูบริหารแลโรงเรียน  
มีแนวทางในการจัดทําแผนท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน  และรวมกันทํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  จึงเสนอแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 

ความสําคัญและเหตุผล 
1. หลักเกณฑการใชงบประมาณเงินอุดหนุน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดแนวทางการใชงบประมาณ ใหโรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ของโรงเรียนท่ีสอดคลองกับนโยบาย / จุดเนนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และบริบทของโรงเรียน   โดยเสนอ
แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนผานความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       ๒. การใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPBB)  เปนระบบงบประมาณท่ีใหความสําคัญตอการวางแผน  การจัดสรรงบประมาณ  
การจัดการท่ีเนนผลผลิต  (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และการวัดผลการดําเนินงาน (Performance 
Measures)  เพ่ือการกําหนดหนวยนับในการตรวจวัดและประเมินผลการดําเนินงาน รวมกับการยืดแนวทางใน
ดานนโยบายและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล  ใหการจัดสรรงบประมาณมีความสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ 
        ๓. โรงเรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยาง
ตอเนื่อง  โดยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนใหเขมแข็งและสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=arrow+vector&hl=th&biw=1276&bih=600&gbv=2&tbm=isch&tbnid=DngYqSeI_TvNYM:&imgrefurl=http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/141915-sign-new-on-the-arrow-vector&imgurl=http://www.vectorstock.com/assets/preview/141915/sign-new-on-the-arrow-vector.jpg&w=380&h=400&ei=vcejTY7QCYy-uwPQ0PX-CA&zoom=1�
http://www.google.co.th/imgres?q=arrow+vector&hl=th&biw=1276&bih=600&gbv=2&tbm=isch&tbnid=DngYqSeI_TvNYM:&imgrefurl=http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/141915-sign-new-on-the-arrow-vector&imgurl=http://www.vectorstock.com/assets/preview/141915/sign-new-on-the-arrow-vector.jpg&w=380&h=400&ei=vcejTY7QCYy-uwPQ0PX-CA&zoom=1�
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วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 ๑. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางในการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว  ซ่ึงถือเปนหนาท่ีของ
โรงเรียนท่ีตองจัดทําเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
 ๒. เพ่ือแสดงถึงการใชงบประมาณคาใชจายประจําป  ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร  (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) 
 ๓.  เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง รองรับการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
  

ระยะเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 โรงเรียนสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเปนปการศึกษา  หรือปงบประมาณก็ได  โดย 
ปการศึกษาจะเริ่มตั้งแต ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ เมษายนของปถัดไป  สวนปงบประมาณ  จะเริ่มตั้งแต  ๑  
ตุลาคม ถึง  ๓๐  กันยายนของปถัดไปเชนกัน     
 

ประโยชนที่ไดรับจากแผนปฏิบัติการ   

 ๑. โรงเรียนมีทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละปการศึกษา 
ท่ีสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 ๒. ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของ ใชแผนเปน
เครื่องมือในการควบคุมกํากับติดตามในการใช งบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. โรงเรียนมีแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 โรงเรียนจะใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  หรือจากการระดมทรัพยากรมานั้น  โรงเรียนจะตอง
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  โดยโรงเรียนจะตองวิเคราะหรายละเอียดการดําเนินงาน  ๓  ดาน  คือ 
 ๑. วิเคราะหประเด็นกลยุทธ/กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ สพฐ. ,สพม.และโรงเรียน  มากําหนดเปน โครงการ / กิจกรรม ท่ีจะตอง
พัฒนาในรอบป  ตามสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 ๒. วิเคราะหภารกิจงานประจําตามโครงสราง มากําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในรอบป ตาม
สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 ๓. วิเคราะหงานตามนโยบายของหนวยงานระดับเหนือ  มากําหนดเปนกิจกรรมในงานประจําหรือ
งานพัฒนา ตามสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โรงเรียนจะตองแตงตั้งคณะทํางานท่ีประกอบดวยบุคลากร
จากทุกฝายท่ีปฏิบัติงาน  เพ่ือรวมกันวิเคราะห รวบรวมขอมูลผลจากการวิเคราะห มาสังเคราะหเปน
แผนปฏิบัติการประจําป  แลวนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ  กอนท่ีจะ
นําไปใชในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
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รูปแบบและสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ 

 โรงเรียนสามารถกําหนดรูปแบบและสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําป  ไดตามความ
เหมาะสม  แตควรคํานึงถึงความประหยัด  แตในท่ีนี้ขอเสนอสาระสําคัญในแผนปฏิบัติการประจําป         
แบงออกเปน  ๔  สวน  คือ 
 สวนท่ี  ๑ บทนํา 
 สวนท่ี  ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สวนท่ี  ๓ รายละเอียดของแผนงานโครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ 
 สวนท่ี  ๔ การกํากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน  
              ภาคผนวก    
 

สาระสําคัญในแตละสวน 
 สาระสําคัญในแตละสวนนั้น  มีรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้ 
 สวนท่ี  ๑ บทนํา 
   การนําเสนอบริบทของโรงเรียนในดานขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  ผลการดําเนินงาน
ในรอบปท่ีผานมา รวมท้ัง ปญหา / อุปสรรค ในการดําเนินงานท่ีผานมา ประกอบดวย 
   ๑. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
       ๑.๑ ขอมูลท่ัวไป ระบุสถานท่ีตั้ง ระดับการศึกษาท่ีเปดสอน  เขตพ้ืนท่ีบริการ  
ระบบสื่อสารคมนาคมท่ีสามารถติดตอได 
       ๑.๒ ขอมูลดานการบริหาร ระบุชื่อบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบริหาร ประวัติโดยยอ คํา
ขวัญและวัตถุประสงคเฉพาะของโรงเรียน (ถามี)  วิธีการจัดการศึกษา โครงสรางการบริหาร เทคนิคการบริหาร 
       ๑.๓ ขอมูลนักเรียน ระบุจํานวนเด็กในเขตพ้ืนท่ีบริการ จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับท่ีเปดสอน  นักเรียนเรียนรวมท่ีมีความบกพรองทางรางกาย สติปญญา 
นักเรียนปญญาเลิศนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ  (ถามี)  นักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
สัดสวนครูตอนักเรียนจํานวนนักเรียนตอหองเรียน จํานวนนักเรียนท่ีไดรับรางวัล  โลเกียรติบัตร หรือมีผลงาน
ดีเดน สถิติมาเรียน  ออกกลางคัน และจบหลักสูตร 
        ๑.๔  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระบุจํานวนครูและบุคลากร จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณการสอน  อายุเฉลี่ย จํานวนครูประจําการ  ครูอัตราจาง  สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
สถิติ  การมาทํางาน ชั่วโมงสอนของครูโดยเฉลี่ย  การไดรับรางวัล  เกียรติบัตร  และผลงานดีเดนดานตาง  ๆ  ในภาพรวม 
       ๑.๕ ขอมูลดานอาคารสถานท่ี  แหลงเรียนรูและการใช ระบุจํานวนอาคารเรียน 
อาคารประกอบหองปฏิบัติการพิเศษ  หองสมุด  (บอกขนาด)  จํานวน / ประเภทหนังสือในหองสมุด จํานวน
คอมพิวเตอร  (สัดสวนจํานวนนักเรียนตอเครื่อง)  การติดตั้งอินเตอรเน็ตและอัตราการใชแหลงเรียนรูภายใน
และภายนอกโรงเรียน  รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ิน 
       ๑.๖ สภาพชุมชนโดยรวม  ระบุอาชีพ  ศาสนา  รายได  ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง  แนวโนมความตองการของผูปกครองและชุมชน  จุดแข็งและจุดควรพัฒนา  โอกาสและขอจํากัด
ของโรงเรียน การสืบสานประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
       ๑.๗ โครงสรางหลักสูตร  ระบุโครงสรางการจัดกลุมสาระการเรียนรู  การจัดเวลา
เรียน  จุดเนนการพัฒนาผูเรียน  การกําหนดสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมในแตละกลุมสาระ  โดยนําเสนอตาม
ระดับการศึกษาของโรงเรียน 
   ๒. ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมิน
คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน)  ในรอบลาสุด งาน
หรือโครงการ / กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จ  
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   ๓. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมา  ระบุถึงปญหาท่ีทําใหการดําเนินงาน 
ไมประสบผลสําเร็จ 
   4. ประมาณการรายรับ รายจาย ประจําปงบประมาณ/ปการศึกษาของโรงเรียน การ
ประมาณการรายรับ รายจายของโรงเรียน เปนการดําเนินการเพ่ือทราบวงเงินท่ีคาดวาจะไดรับ และเพ่ือใชเปน
กรอบในการกําหนดวงเงินรายจายท่ีจะเกิดข้ึนในปงบประมาณนั้นๆ ใหใกลเคียงกับวงเงินท่ีประมาณการไว 
หรือไมเกินท่ีคาดไวมากเกินไป ซ่ึงรายการรับเงิน จะไดจาก 
       4.1 เงินอุดหนุน จากโครงการสนับสนุนการจัดการศึกตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ใชขอมูล 10 มิ.ย) 
       4.2 เงินรายไดสถานศึกษา เงินบริจาค เงินสนับสนุนจาก อปท.หรือเงินอ่ืนๆ ท่ี
โรงเรียนคาดวาจะไดรับ  
 
 สวนท่ี  ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   โรงเรียนกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยนําเอาทิศทางท่ีกําหนดใน
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษา ระยะ ๔ ป  มาทบทวนโดยใช  SWOT  Analysis   มาวิเคราะห
จัดลําดับความสําคัญ หรือความจําเปนเรงดวนท่ีจะพิจารณา หรือแกปญหาในแตละป  ซ่ึงประกอบดวย 
   วิสัยทัศน  (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคต ท่ีตองการจะเปน  เปน
ขอความ ซ่ึงกําหนดทิศทางของพันธกิจ  เปนสถานภาพอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ หลาย ๆ อยาง ท่ีองคกรมุงหมาย  
มุงหวัง  หรือประสงคจะเปนหรือจะมีในอนาคต 
   พันธกิจ  (Mission)  หมายถึง  การกําหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหนาท่ี            
ท่ีโรงเรียนตองทําในลักษณะอาณัติ  เพ่ือใหโรงเรียนบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

            คานิยม (Value) หมายถึง รูปแบบความคิดของสมาชิกในสังคมท่ีจะพิจารณาตัดสิน
และประเมินคาวาสิ่งใดมีคุณคา มีประโยชนพึงปรารถนา ถูกตองเหมาะสม ดีงาม ควรท่ีจะยึดถือและประพฤติ
ปฏิบัต ิ   คานิยมท่ีเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการจัดระเบียบสังคมมนุษย คือ คานิยมทางสังคม ซ่ึงหมายถึง 
รูปแบบความคิดท่ีสมาชิกสวนใหญตัดสินและประเมินวาเปนสิ่งท่ีมีคุณคามีประโยชนพึงปรารถนาถูกตอง
เหมาะสมดีงาม ควรแกการประพฤติปฏิบัติรวมกัน 

   เปาประสงคหลัก  (Goals)  หมายถึง  การกําหนดสิ่งท่ีตองการในอนาคตซ่ึงโรงเรียน
จะตองพยายามใหเกิดข้ึนหรือผลลัพธ / ผลสําเร็จท่ีองคกรตองการบรรลุถึง โดยท่ัวไปจะเปนขอความท่ีกลาว
อยางกวาง ๆ ถึงผลลัพธของบริการ  อันเนื่องมาจากหนาท่ีหลักของโรงเรียน โดยสอดคลองกับพันธกิจท่ี
กําหนดไว และหนวยงานยอยในโรงเรียนควรมีจุดหมายของตนเองท่ีชัดเจนและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
   ประเด็นกลยุทธ (Strategic Issue) หมายถึง สิ่งท่ีตองคํานึงถึงเปนประเด็นหลักใน
การนําไปสูวิสัยทัศน การกําหนดประเด็นกลยุทธหลักเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางท่ีสําคัญ เปนเรื่อง
หลักท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการพัฒนาเพ่ือใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนท่ีต้ังไว ดังนั้นการกําหนดประเด็นกล
ยุทธจึงเกิดจากการวิเคราะห  “วิสัยทัศน” ของหนวยงานออกเปนประเด็นตางๆ ประเด็นกลยุทธจะมีก่ี
ประเด็น     กลยุทธก็ข้ึนอยูกับ “วิสัยทัศน” ของหนวยงาน 
   กลยุทธ  (Strategy)  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด  เพ่ือใหโรงเรียน
บรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และเปาประสงคท่ีกําหนดไว  โดยกลยุทธของแตละองคกรจะถูก
กําหนดข้ึนโดยตามลักษณะพ้ืนฐานขององคกรนั้น ๆ 
   ตัวช้ีวัด  (Measures  หรือ  Key Performance Indicators)  ไดแกตัวชี้วัด  ของ
วัตถุประสงคในแตละกลยุทธ  ซ่ึงตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือท่ีใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคใน
แตละดานหรือไม 
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   คาเปาหมายตัวช้ีวัด  (Target)  ไดแก  เปาหมาย หรือ ตัวเลขท่ีโรงเรียนตองการจะ
บรรลุของตัวชี้วัดแตละวัตถุประสงค  
               สวนท่ี  ๓ รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ 
   3.๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม  และความสอดคลอง     
         การแสดงความสัมพันธของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนไดดําเนินการ  มี 
ความสอดคลองกับกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ตนทุนผลผลิต กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และกลยุทธของโรงเรียน เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   3.๒ รายละเอียดของงาน/โครงการ 
         งาน/โครงการ เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของการวางแผนพัฒนา  ซ่ึงชวยใหเห็น
ภาพและทิศทางการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวให  หรืออาจกลาวไดวาการนําแผนสูการปฏิบัติ  
คือการนําเอาโครงการท่ีบรรจุไวในแผนปฏิบัติการไปดําเนินการนั่นเอง 
   การเขียนโครงการของหนวยงานสวนใหญ  เปนการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม  
(Conventional Method)  หรือการเขียนโครงการแบบดั้งเดิม ซ่ึงการเขียนโครงการดังกลาวมีองคประกอบ
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 
   ๑. ช่ือโครงการ  ใหระบุชื่อโครงการท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค  / ตามความ
เหมาะสม  มีความหมายชัดเจนและเรียกเหมือนเดิมทุกครั้ง  จนกวาโครงการจะแลวเสร็จ 
   ๒. ความเช่ือมโยงสอดคลอง 

- สนองกลยุทธ สพฐ ท่ี............................... 

- สนองกลยุทธ สพม. ท่ี   ………...... 

- สนองกลยุทธ โรงเรียน ท่ี   ………...... 

- สนองตัวชี้วัดตามคํารับรองท่ี .............................. 

- สงผลตอมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี.............  
   ๓. กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ เปนการระบุกลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ กลุมยอยท่ี
รับผิดชอบ 
   ๔. ผูรับผิดชอบโครงการ  เปนการระบุเพ่ือใหทราบวา บุคคลใดเปนผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน นาย/นาง/นางสาว....... 
 
   ๕. ลักษณะโครงการ เปนการระบุวาโครงการนี้เปนโครงการท่ีดําเนินการตอเนื่อง 
หรือริเริ่มใหม 
   ๖. หลักการและเหตุผล  ใชชี้แจงรายละเอียดของปญหาและความจําเปนท่ีเกิดข้ึนท่ี
จะตองแกไข  ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ  และหากเปนโครงการ
ท่ีจะดําเนินการตามนโยบายหรือสอดคลองกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  หรือ
แผนอ่ืน ๆ  ก็ควรชี้แจงดวย 
   ๗. วัตถุประสงค  เปนการบอกใหทราบวา  การดําเนินงานตามโครงการนั้นมีความ
ตองการใหอะไรเกิดข้ึน  วัตถุประสงคท่ีควรจะระบุไว  ควรเปนวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  ปฏิบัติไดและวัดและ
ประเมินผลได  การทําโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีวัตถุประสงคมากกวา  ๑  ขอได  แตท้ังนี้การเขียนวัตถุประสงคไว
มาก ๆ อาจจะทําใหผูปฏิบัติมองไมชัดเจน  และอาจจะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไมได  ดังนั้น  จึงนิยม
เขียนวัตถุประสงคท่ีชัดเจน – ปฏิบัติได  วัดได เพียง ๑ – ๓ ขอ โดยจําแนกเปน ๒ ดาน คือ  
    ๗.๑ ดานผลผลิต หมายถึง สิ่งของหรือบริการท่ีมีรูปธรรมหรือรับรูไดท่ีจัดให
นักเรียนหรือผูมีสวนเก่ียวของไดใชประโยชน 
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     ๗.๒ ดานผลลัพธ หมายถึง ผลกระทบหรือผลขางเคียงท่ีมีตอนักเรียนหรือผูมี
สวนเก่ียวของจากการไดใชประโยชนจากผลผลิต 
   ๘. กิจกรรมหลักและกิจกรรมดําเนนิงาน  คืองาน หรือภารกิจซ่ึงจะตองปฏิบัติในการ
ดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอยางไวแลว  
นํามาจัดลําดับวาควรจะทําสิ่งใดกอน – หลัง หรือพรอม ๆ กัน  แลวเขียนไวตามลําดับ  จนถึงข้ันตอนสุดทายท่ี
ทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค โดยระบุขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการและ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   ๙. งบประมาณท่ีใช  เปนประมาณการคาใชจายท้ังสิ้นของโครงการ ซ่ึงควรจําแนก
รายการคาใชจายอยางชัดเจนตามกิจกรรมหลัก ประเภท ลักษณะงบประมาณท่ีใชในระยะเวลาใด ไตรมาสท่ี
ขอใช  แหลงของงบประมาณ(ควรระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณดวย) อาจแยกออกไดเปน  ๒  ประเภท  คือ 
    เงินงบประมาณแผนดิน 
    เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ เชน เงินเอกชน หรือองคกรเอกชน เปนตน 
   ๑๐. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  บอกแนวทางวาการติดตามประเมินผล
ควรทําอยางไรในระยะเวลาใด  และใชวิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม  ซ่ึงผลของการประเมินสามารถนํามา
พิจารณาประกอบการดําเนินการ  เตรียมโครงการท่ีคลายคลึงหรือเก่ียวของในเวลาตอไป 
 
 ภาคผนวก 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
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บทท่ี 2 
 

ทําอยางเขาใจ 
 
 

สวนที่ ๑ บทนํา 
 

 การนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
 รวมท้ัง ปญหา / อุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมา 
 

ตัวอยาง 
 

สวนท่ี ๑ บทนํา 

  ๑. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

   ๑.๑ ขอมูลท่ัวไป 
    ๑.๑.๑ ชื่อโรงเรียน.........................................ตั้งอยูเลขท่ี............................ 

ถนน..................ตําบล...........................อําเภอ........................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.......................... 
โทรศัพท……………………...........................โทรสาร.................. e – mail ……….…website……………………………. 

    ๑.๑.๒ เปดสอนตั้งแตระดับ.................................ถึงระดับ.......................... 
    ๑.๑.๓ มีเขตพ้ืนท่ีบริการ...........หมูบาน     ไดแก...................................... 

   ๑.๒ ขอมูลดานการบริหาร 
    ๑) ชื่อ – สกุล ผูอํานวยการโรงเรยีน.................วุฒิการศึกษาสูงสุด......... 

สาขา..............ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต................จนถึงปจจุบันเวลา.......ป....เดือน 
    ๒) รองผูอํานวยการโรงเรียน .........................คน 

ชื่อ................................................วุฒิการศึกษาสูงสุด.................ชื่อ................................................วุฒิการศึกษา
สูงสุด................. 

    ๓) ประวัติโดยยอของโรงเรียน................................................................. 
    ๔) คําขวัญของโรงเรียน (ถามี)................................................................ 
    ๕) วัตถุประสงคเฉพาะของโรงเรียน (ถามี)............................................. 
    ๖) ระบบโครงสรางการบริหาร  (อาจนําเสนอแผนภูมิก็ได).................... 

   ๑.๓ ขอมูลนักเรียน 
    ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน) ดังนี้ 

๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังหมด..............คน 
๒) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 
๓) มีนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม................คน 
๔) มีนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ.................…..คน 
๕) มีนักเรียนปญญาเลิศ......................……………....คน 
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๖) มีนักเรียนตองการความชวยเหลือพิเศษ............คน 
๗) จํานวนนักเรียนตอหอง(เฉลี่ย).........……………...คน 
๘) สัดสวนครู : นักเรียน = .......................... 
๙) จํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน(ปปจจุบัน).....คน 
๑๐) จํานวนนักเรียนท่ีทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน 
๑๑) (รางวัลดี เดนท่ีไดรับ) 
๑๒) ประเภท.................จํานวน...............คน 
๑๓) ประเภท.................จํานวน...............คน 
๑๔) ประเภท.................จํานวน...............คน               
๑๕) ประเภท.................จํานวน...............คน                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
      ๑.๔ ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผูอํานวยการ       
รองผูอํานวยการ       
ครูประจําการ       
ครูอัตราจาง       
นักการ / ภารโรง       
อ่ืน ๆ       

รวม       

  
 - มีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก ............................คน (.......................%) 
 - มีครูท่ีสอนวิชาตามความถนัด.........................คน (.......................%) 
 - ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ ................ชั่วโมง / สัปดาห 
 - สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปท่ีผานมาบุคลากรไดรับการพัฒนา เฉลี่ยคนละ......ครั้ง / ป 
 - การไดรับรางวัล เกียรติบัตรของครู.................................................................................. 
 - ผลงานดีเดนดานตาง ๆ ของบุคลากร.................................................................................................. 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 

   

รวม    
ม.4 
ม.5 
ม.6 

   

รวม    
รวมจํานวน 

นักเรียนท้ังหมด 
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 ๑.๕ ขอมูลดานอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและการใช 
   ๑) อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน...............หลัง ไดแก อาคารเรียน ..........หลัง 
    อาคารอเนกประสงค อาคาร...........................ฯลฯ................................ 
   ๒) จํานวนหองเรียนท้ังหมด.......................หองเรียน แบงเปน (คน) 
    ชั้น ม.๑ – ๓  = ........... : ............... : ...............  
    ชั้น ม.4 – 6  = ........... : ............... : ............... 
   ๓) มีหองสมุด ขนาด.............. ตารางเมตร มีหนังสือท้ังหมด ............................เลม  
    จําแนกเปน .........ประเภท 
   ๔) โรงเรียนมีคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน จํานวน .............เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอรเน็ต     
    เพ่ือการคนควาของนักเรียน มีจํานวน ..............เครื่อง 
   ๕) แหลงเรียนรูในโรงเรียน ไดแก............................................................................................... 
   ๖) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ไดแก..................................................................................... 
 ๑.๖ สภาพชุมชนโดยรวม 
    ๑) สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะ..........................มีประชากรประมาณ..............คน    อาชีพ
หลักของชุมชนคือ..................เนื่องจาก.....................สวนใหญนับถือศาสนา.................ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ทองถ่ินท่ีรูจักโดยท่ัวไปคือ.....................ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ....................  รายไดโดยเฉลี่ย 
ประมาณ..............บาท / คน / ป 
    ๒) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน................................................................................. 
  ๑.๗ โครงสรางหลักสูตร 
   โรงเรียน........................จัดการสอนตามโครงสรางเวลาเรียน ..............................โดยโรงเรียนไดจัด
สัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน  ................................................................................................................. 
 
     ๒. ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
      ๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    
                 ๒.๒  ผลการทดสอบ ระดับชาติ 
    
                 ๒.๓  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
   

                ๒.๔  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (เม่ือวันท่ี......เดือน................
พ.ศ. ..........) 

          ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ......................... โดยมีคาเฉลี่ย......................   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมรับรอง 
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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              ๒.๕  งาน / โครงการ / กิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 
  
  

      ๒.๖ งาน / โครงการท่ีไมประสบผลสําเร็จ 
 

ช่ืองาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 
  
  

     ๓. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมา (โรงเรียนอาจนําเสนอเปนราย
ดาน เชน ดานบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานผูเรียน ฯลฯ หรือ นําเสนอเปนรายดานตาม
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



11 
 

สวนท่ี  ๒ 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 การนําเสนอทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย  วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
เปาประสงคหลัก ประเด็นกลยุทธ กลยุทธ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตัวชี้วัดโดยการนําขอความทิศทาง       
การพัฒนาการศึกษาจากแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษา ระยะ ๔ ป มาทบทวนโดยใช  SWOT  
Analysis  มากําหนดในสวนนี้  สําหรับ งาน/โครงการ ในกรอบกลยุทธ ใหโรงเรียนนํากลยุทธริเริ่มหรือกลยุทธ
สูความสําเร็จใน แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาระยะ ๔ ป  มาวิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง แลวกําหนด
เปน งานหรือโครงการและกิจกรรม ท่ีจะดําเนินการในปการศึกษา / ปงบประมาณ 

ตัวอยาง 
วิสัยทัศน 
 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา เนนคุณคาความเปนไทย ภายใตปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษา 
 
พันธกิจ 
 จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
คานิยม 
 มุงม่ัน เรียนรู พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคหลัก 
 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
 ๓. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะตอการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๔. โรงเรียนมีความเขมแข็งและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ 

๑. มาตรฐานการศึกษา 
๒. ความเปนไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ชุมชนรวมจัดการศึกษา 

กลยุทธ  
 กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ตามหลักสูตร สงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 กลยุทธท่ี ๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 กลยุทธท่ี ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
 กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ 
   กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และความรวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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(ตัวอยาง) 
ประเด็นกลยุทธ  มาตรฐานการศึกษา  
ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัดและโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และสงเสริมความสามารถ  
  ทางเทคโนโลยี เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 

ที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
๑ รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕ กลุมสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้น 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระวิชา
หลักเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ ตอป 

โครงการพัฒนากระบวนการคิด 
๑. คิดเลขเร็ว 
๒. การคิดสรางสรรค 
๓. การแกโจทยปญหา 
๔. ทองสูตรคูณ  
๕. แขงขันเกมคณิตศาสตร 
๖. ซุมนักคิดคณิตศาสตร 
๗. การเรียนรูโดยโครงงาน 
             ฯลฯ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาใชแหลงเรียนรูทั้งภายใน 
และนอกโรงเรียน 

๒ รอยละของนักเรียนที่มีปญหาการ
อานไมออก เขียนไมไดในวิชา
ภาษาไทยตํ่ากวาเกณฑลดลง 

นักเรียนที่มีปญหาการอานไมออก เขียน
ไมไดตํ่ากวาเกณฑลดลง รอยละ ๒ 

โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรูของ
นักเรียน 
๑. หนูนอยยอดนักอาน 
๒. ตอบคําถามชิงรางวัล 
๓. เสียงตามสาย 
๔. วิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพ 
๕. คายสงเสริมรักการอาน 
๖. ครูบอกหนูเขียน 
๗. การประกวดเรียงความ 
๘. หองสมุดเคล่ือนที่ 
๙. คายอานเกง เขยีนคลอง 
๑๐. ประกวดยอดนักอาน 
๑๑. ตอบปญหาสารานุกรม 
๑๒. อานดี ๆ มีรางวัล 
๑๓. เลานิทานมือเที่ยง  
                   ฯลฯ 

๓ รอยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูเพิ่มขึ้น  

นักเรียนที่มีความสามารถดานเทคโนโลยี
เพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูไมนอยกวา 
รอยละ ๘๕ 

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร 
๑. อินเตอรเน็ตเบื้องตน 
๒. ทักษะการใชคอมฯ 
๓. แขงขันหาความรูจากคอมฯ 
         ฯลฯ 
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(ตัวอยาง) 

กลยุทธท่ี ๒ สรางความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ใหท่ัวถึง ครอบคลุม 

ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 
๑ จํานวนประชากรวัยเรียนท่ี

ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผูเรยีนทุกคนไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

โครงการSchool Mapping 
๑. การประชาสัมพันธ 
๒. จัดทําแผนท่ีการศึกษา 
๓. สํารวจเด็กในเขตบริการ  
๔. ติดตามเด็กท่ีไมเขาเรียน  
                  ฯลฯ                                

๒ รอยละของผูเรียนไดเรียนจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภายในกําหนด 

รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษา
ภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดไม
นอยกวารอยละ ๙๐ 

โครงการระบบดูแลชวยเหลือ 
๑. การประชุมผูปกครอง 
๒. นักเรียนรายบุคคล 
๓. การคัดกรองนักเรียน 
๔. การแนะแนว 
๕. เยี่ยมบานนักเรียน  
๖. บานหลังเรยีน 
๗. เพ่ือนท่ีปรึกษา 
๘. สงเสริมใหนักเรียนมรีายไดระหวางเรียน  
             ฯลฯ       

๓ จํานวนนักเรียนพิการเรยีน
รวมไดรับการพัฒนา
สมรรถภาพ 

นักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนไดรบั
การพัฒนาสมรรถภาพ 

โครงการพิการเรยีนรวม 
๑. การจัดทําแผนนักเรยีนรายบุคคล 
๒. พัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามสภาพ 
               ฯลฯ 

๔ จํานวนผูเรียนไดรับการ
สนับสนุนการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจายสําหรับรายการคา
เลาเรียนหนังสือเรียน อุปกรณ
การเรยีน เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูเรยีน 

ผูเรยีนทุกคนไดรับการสนับสนุน
การศึกษาโดยไมเสยีคาใชจาย
สําหรับรายการคาเลาเรียน หนังสอื
เรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 
๑. จัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
๒. จัดหาอุปกรณการเรียน 
๓. จัดหาหนังสือเรียน 
๔. คายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
๕. ทัศนศึกษา 
                   ฯลฯ 

 
กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 
๑ รอยละของครูท่ีไดรับการ

พัฒนา สามารถจดัการเรียนรู
ไดอยางมีคณุภาพ 

ครูไดรับการพัฒนา สามารถจัดการ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพไมนอยกวา 
รอยละ ๘๕ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
๑. การอบรม/ประชุม 
๒. การศึกษาดูงาน 
๓. การสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                 ฯลฯ         

๒ รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจ
ในความมั่นคงของการ
ประกอบวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ความพึงพอใจในความมั่นคงของการ
ประกอบวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 
๘๕ 

โครงการทําผลงานทางวิชาการ 
โครงการสงเสริมสวัสดิการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษา 
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(ตัวอยาง) 

ประเด็นกลยุทธ  ความเปนไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัดและโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธท่ี  ๔ สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 
๑ จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนา

ใหมีคุณธรรมจติสํานึกความ
เปนไทยยดึมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริยและ
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

ผูเรยีนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมี
คุณธรรมจิตสํานึกความเปนไทยยดึ
มั่นในสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริยและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

โครงการสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 และประเพณไีทย 
๑. เขาวัดในวันพระ 
๒. ทําบุญเพลในวันพระ 
๓. แตงผาไทยทุกวันศุกร 
๔. จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา
และพระมหากษัตริย 
๕. บําเพ็ญสาธารณะประโยชน 
๖. คายคุณธรรม 
 ๗. ตลาดนัดคณุธรรม 
 ฯลฯ 

๒ รอยละของผูเรยีนมีคณุลกัษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูเรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

โครงการประชาธิปไตยและวินัยในนักเรียน 
๑. การเลือกตั้งสภานักเรียน 
๒. สภานักเรียน 
๓. กลุมสีประจาํวัน 
๔. การรณรงคและเชิญชวนไปเลือกตัง้ 
๕. ขอตกลงของหองเรียน 
๖. กิจกรรมหนาเสาธง 
๗. การเดินแถวมาเรยีนและกลับบาน 
            ฯลฯ  

๓ จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะการดํารงชีวิตท่ีมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผูเรยีนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะ
การดํารงชีวิตท่ีมีคณุภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. การสรางวินัยในช้ันเรียน  
2. การสรางจิตสาํนึกรักษาสาธารณะสมบัต ิ
3. การรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรยีน 
4. สัปดาหการออม 
5. ผักสวนครัว รั้วกินได 
6. บันทึกบัญชีรายรับ – รายจาย 
7. การรีไซเคลิขยะ 
                      ฯลฯ 
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(ตัวอยาง) 

ประเด็นกลยุทธ  ชุมชนรวมจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมายตัวช้ีวัดและโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธท่ี ๕ สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทองถิ่นในการจัดการศึกษา 
  และสรางความเขมแข็งใหโรงเรียน 
 

ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 
๑ ระดับความสําเร็จของโรงเรียน

มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกผานการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนมีผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกผานการรับรองมาตรฐาน
ในระดับด ี
 

โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน 
๑. การจดัทําขอมลูสารสนเทศ 
๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
๓. การจัดทํารายงานประจําป 
             ฯลฯ 

๒ ระดับความสําเร็จของโรงเรียน
มีความพรอมและความ
เขมแข็งในการบริหารและการ
จัดการศึกษาสามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและ 
ธรรมาภิบาล 

โรงเรียนมีความพรอมและความ
เขมแข็งในการบริหารและการจดั
การศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมาภิบาลใน   
ระดับด ี

โครงการนิเทศภายใน 
๑. เชิญวิทยากรมาใหความรูใหม 
๒. ประชุมช้ีแจงเรื่องใหม ๆ 
๓. สาธิตการสอน 
๔. สังเกตการณสอนในหองเรียน 
๕. เยี่ยมช้ันเรียน 
๖. ใหคําปรึกษาแนะนํา 
๗. การวิจัยในช้ันเรียน 
  ฯลฯ 

๓ รอยละของผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

ผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา
รอยละ ๘๕ 

โครงการสัมพันธกับชุมชน 
๑. วารสารเพ่ือการประชาสมัพันธ 
๒. บริการชุมชน 
 - อาคารสถานท่ี 
 - หองสมุด/อินเตอรเน็ด 
     - ศูนยอาชีพ 

ฯลฯ 
โครงการประชุมผูปกครอง / กรรมการ 
สถานศึกษา 
๑. ประชุมผูปกครอง       ฯลฯ             
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ประมาณการรายรับ รายจาย ประจําปของโรงเรียน 
                 การนําเสนอประมาณการรายรับ และรายจายของโรงเรยีน ใหโรงเรียนนําเสนอประมาณการ
รายรับ โดยประมาณจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เพ่ือใหทราบกรอบวงเงินท่ีจะใชในการบริหาร
งบประมาณในปการศึกษา / ปงบประมาณ นั้น ๆ 
    ๑. ประมาณการรายรับ  ปการศึกษา / ปงบประมาณ  …………… 

รายการ 
จํานวน

นักเรียน (คน) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
๑. เงินงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจดั
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
   ๑.๒  เครื่องแบบนักเรยีน 
 ๑.๓  อุปกรณการเรียน 
   ๑.๔  หนังสือเรยีน 
 ๑.๕  กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
๒. เงินนอกงบประมาณ  
  ๒.๑ เงินสนับสนุนจาก อปท.   
    ๒.๒ เงินรายไดสถานศึกษา 
    ๒.๓ เงินบริจาค 
๓. อ่ืน ๆ ........               

 
 

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

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

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

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

 
 
------------------ 
....................... 
........................ 
....................... 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 

รวม   

    ๒. ประมาณการรายจายจากเงินงบประมาณ ปการศึกษา / ปงบประมาณ …จําแนกได ดังนี้ 
  ๒.๑ การพัฒนาการเรียนการสอน (งานวิชาการ)  จัดสรรไว .......... บาท  จํานวน .............  
โครงการ  คิดเปนรอยละ .............ของคาการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ควรจะเปน ๖๐-๗๐ %) 
  ๒.๒ การบริหารบุคคล (การจางบุคคล)  จัดสรรไว ............ บาท  คิดเปนรอยละ ...............
ของคาการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (เปนสวนหนึ่งของงานวิชาการ) 
  ๒.๓ การบริหารท่ัวไป  จัดสรรไว ............................ บาท  คิดเปนรอยละ .......................ของ
คาการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ควรจะเปน ๒๐-๓๐ %) 
  ๒.๔ คาสาธารณูปโภค  จัดสรรไว......................... บาท  คิดเปนรอยละ .......................ของคา
การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (เปนสวนหนึ่งของรายการท่ี ๒.๓) 
  ๒.๕ สํารองไว .......... บาท  คิดเปนรอยละ  ...........ของคาการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
(ควรจะเปน ๑๐-๒๐ %)  
          ๓. ประมาณการรายจายจากเงินนอกงบประมาณ เชน เงินสนับสนุนจาก อปท.,เงินรายได
สถานศึกษา,เงินบริจาค 
  ๓.๑ การพัฒนาการเรียนการสอน (งานวิชาการ)  จัดสรรไว ......บาท  จํานวน ........ โครงการ   
  ๓.๒ การบริหารบุคคล (การจางบุคคล)  จัดสรรไว ............. บาท จํานวน ..........  โครงการ   
  ๓.๓ การบริหารท่ัวไป  จัดสรรไว ............................ บาท  จํานวน .............  โครงการ   

 
 
 
 
 



17 
 

 

สวนท่ี   3 

สรุปงาน/โครงการความสอดคลองและรายละเอียด งาน/โครงการ 
  

 การแสดงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมท่ีโรงเรียนไดดําเนินการมีความสัมพันธ  สอดคลอง
กับกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน และ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังตาราง 
 

 งาน/โครงการ / กิจกรรม และความสอดคลอง (ตัวอยาง) 

 
ท่ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

สอด 
คลองกับ
กลยุทธ
สพฐ.ท่ี 

 
สอดคลอง

กับ 
กลยุทธ 
สพม. ท่ี 

 

 
สอดคลอง
กับกลยุทธ
โรงเรียน 

ท่ี 
 

สอดคลอง
กับ

มาตรฐาน
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

แหลงงบประมาณ 
 

ผูรับ 
ผิด 
ชอบ 

งบ 
ประมาณ 

เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

๑
. 

โครงการ สงเสริมการ
อานและการเรียนรูของ
นักเรียน 
กิจกรรม 
๑. ......................... 
๒. ........................ 
๓. ........................ 
๔. .................................... 

๑ ๑ ๑ ๔, ๕, ๖ ๒๑,๐๐๐   
 
 

อ.เอ 
อ.บี 

 

๒
. 

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมไทยและวัน
สําคัญ 
กิจกรรม 
๒.๑ ................... 
๒.๒ .................. 

๒ ๓ ๓ ๒,๑๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ อ.เอ 

๓
. 

โครงการ................. 
กิจกรรม 
๓.๑........................ 

       

๔
. 

โครงการ................. 
กิจกรรม 
๔.๑……………… 

       

๖
. 
 

งานจัดการทั่วไป 
กิจกรรม 
๖.๑ ......................... 

       

๗
. 

งาน.......................... 
กิจกรรม 
๗.๑ ........................ 
๗.๒ ........................ 
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รายละเอียด งาน/โครงการตาง ๆ ท่ีโรงเรียนตองนํามาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป 

ตัวอยางโครงการ 
โครงการลําดับท่ี  
ช่ือโครงการ อบรมคอมพิวเตอร ใหแกคณะครูในโรงเรียน................ 
ความสอดคลอง ความเช่ือมโยงและการสนับสนุนนโยบายระดับตาง ๆ  
 • สนองกลยุทธ สพฐ. กลยุทธท่ี ............................................................................................. 

จุดเนนท่ี .............................................................................................................................. 
 • สนองกลยุทธ สพม.5  กลยุทธท่ี ................. 

   • สนองกลยุทธ โรงเรียน     กลยุทธท่ี ................. 
 • สนองตัวชี้วัดตามคํารับรอง มิติท่ี.............   ตวัท่ี  ............................  

       ชื่อตัวชี้วัด.................................................................. 
 • สงผลตอมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ........................ 

  
กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  ............................................ งาน .........................................................  
ผูรับผิดชอบโครงการ       นาย/นาง/นางสาว ....................................................... 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง/ใหม 
 
 
          ๑.  หลักการและเหตุผล 

           ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาคอมพิวเตอร    มีบทบาทสําคัญย่ิงตอการปฏิบัติงานใน
ดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนเรื่องของงานธุรการ งานการเงิน  งานบุคคล  การเก็บบันทึกขอมูลและ          
สารสนเทศตาง ๆ  แมแตงานวิชาการ และ การจัดการเรียนการสอน จําเปนตองนําเครื่อง
คอมพิวเตอรเขามาบริหารจัดการท้ังสิ้น 
            ปจจุบันครูในโรงเรยีนสวนใหญยังขาดทักษะในการใชคอมพิวเตอร จากเหตุผลดังกลาว
ในขางตน  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหแกคณะครู  เพ่ือพัฒนา
ครู ใหมีความรู มีทักษะ และความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร  สามารถนําคอมพิวเตอรมาใช
สนับสนุนงานดานตาง ๆ ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
๒.  วัตถุประสงค 

              ๒.๑   ผลผลิต    ( Outputs ) 
                     ครูผูสอนผานการอบรม มีความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร 

                  

                           ๒.๒  ผลลัพธ  ( Outcomes) 
                      ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อได 
 
 
 

สภาพปจจุบัน 

ความตองการ 

ทําแลวไดอะไร 

ส่ิงที่ไดจากโครงการโดยตรง 

ประโยชนทีเ่กิดตามมาจากผลผลิต 

สภาพปญหา 
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                  ๓.  กิจกรรมหลักและกิจกรรมดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมดําเนินงาน 
ขอมูล 
ปฐาน 

เปา 
หมาย
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

๑. ตั้งคณะทํางาน /ประชุมมอบหมายงาน  ๑๕ คน ๕ – ๑๐  มี.ค. ๒๕๕๐ เอ 
๒. กําหนดหลักสูตรการอบรม   ๑๐ – ๒๐  มี.ค.๒๕๕๐ บ ี
๓. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม  ๘๐ เลม ๑๐ – ๒๕  มี.ค.๒๕๕๐ เอ/บี 
๔. เชิญวิทยากร  ๓ คน ๒๕ – ๓๐  มี.ค.๒๕๕๐ เอ 
๕. แจงคณะครูเขาอบรม  ๕๐ คน  ๒๕ – ๓๐  มี.ค.๒๕๕๐ เอ 
๖. จัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ   ๑  –  ๕  เม.ย. ๒๕๕๐ บ ี
๗. ดําเนินการอบรม ๑๐ คน ๕๐ คน ๑๐ – ๑๕  เม.ย. ๒๕๕๐ เอ-คณะ 
๘. ติดตาม ประเมินผล    ๕๐ คน ๑ พ.ค. - ๓๑ สค. ๒๕๕๐ บ ี
๙. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  ๘๐ เลม   ๑ – ๕ ก.ย. ๒๕๕๐ บ ี
 
         
  ๔. งบประมาณท่ีใช 

         

ท่ี รายการทีตองใชงบประมาณ 
งบประมาณ ประเภท ลักษณะ งบประมาณ 

เงินงบฯ นอกงบฯ ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ อ่ืนๆ 
๑. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม ๓,๐๐๐    ๓,๐๐๐  
๒. คาตอบแทนวิทยากร ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐    
๓. คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐   
๔. คาดําเนินการอบรม ๑,๕๐๐   ๑,๕๐๐   
 รวมงบประมาณ ๘,๐๐๐  ๑,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓,๐๐๐  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๘,๐๐๐ 

   
        ๕. การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
 ผลผลิต    ( Outputs ) 
      รอยละของครูผูสอน
ไดรับการ อบรม มีความรู
และทักษะในการใช
คอมพิวเตอร 

 
รอยละ ๙๐ 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบกอน
ปฏิบัติและหลังปฏิบัติ 

 

 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

 ผลลัพธ  ( Outcomes) 
        รอยละของครูผูสอน
สามารถจัดการเรียนรูโดย 
ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อได 

 
รอยละ ๙๐ 

 
๑.ตรวจผลการปฏิบัติงานของครู 
๒.ทดสอบการใชคอมพิวเตอรของ
นักเรียน 

 
แบบสํารวจ 
แบบทดสอบ 

 

ตองสอดคลองกับกิจกรรมและตองใชใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกฯ 

จะทําอะไรบาง ( แสดงรายละเอียดของกิจกรรมที่สําคัญ 

  

ทําไดเทาไร  เปนตามวัตถุประสงคหรือไม 
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สวนประกอบของงานประจําตามโครงสรางสถานศึกษา 
งานลําดับท่ี  ๑ 
ชื่องาน ............................................................................................................. 
ความเชื่อมโยงสอดคลองและการสนับสนุนนโยบายระดบัตาง ๆ 
ลักษณะงาน (๔ กลุมบริหาร)............................................................................... 
สนองกลยุทธ สพฐ. ๏  กลยุทธท่ี............... ชือ่กลยุทธ...................................................................................   
                            จุดเนนท่ี .........................................................    
กลยุทธ สพป.ลบ.1       ๏  กลยุทธท่ี.......... ตัวชี้วัด   .................................................................................... 
กลยุทธโรงเรยีน           ๏  กลยุทธท่ี.......... ตัวชี้วัด   ..................................................................................... 
สนองตัวชี้วัดตามคํารับรองท่ี.................... ๏  มิติท่ี.........ตัวชี้วัดท่ี............. และ   ชื่อตัวชีว้ัด ............................ 
.......................................................   
สงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ................................. 
 
กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ ๔ กลุมบริหาร ๔๒ กลุมยอย 
ผูรับผิดชอบงาน   นาย/นาง/นางสาว 
ลักษณะงาน ใหม/ตอเนื่อง/งานประจํา 
 
กิจกรรม/การดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 
ผูรับผิด 
ชอบ

กิจกรรม 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

จัดซ้ือ........................ 
ซอมแซม..................... 
จัดซ้ือ.......................... 
คาสาธารณูปโภค 
เงินสํารองจาย 
 
 

        

 
 
 

ภาคผนวก 
   ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
   คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
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บทท่ี 3 
 

ยึดหลักการไว 
 

         ๑. SWOT Analysis 
   2.  ตัวอยางการเขียนรายงานโครงการ เอกสารในแฟม  และตัวอยาง 
  แบบประเมินความพึงพอใจ 
   3.  ตัวอยางการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4. ลักษณะของโครงการท่ีดี 
 

 

 
 
 

               การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งของการศึกษาสถานภาพ
สถานศึกษา  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมท้ังภายนอกภายในท่ีมีผลตอสถานศึกษา   ซ่ึงผลของการศึกษา
สถานภาพทําใหสถานศึกษาไดทราบจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรคของสถานศึกษาวาเปนอยางไร       
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  ใชเทคนิคการวิเคราะห   SWOT  Analysis   ในการวิเคราะห
ในเรื่องตอไปนี้ 
 Strengths   (จุดแข็ง:  S)  หมายถึงปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีเปนขอดี
หรือขอเดนท่ีจะทําใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ 
 Weaknesses  (จุดออน :  W)    หมายถึงปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีเปน
ขอดอย  สงผลเสียตอการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 Opportunities   (โอกาส: O)  หมายถึงปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาท่ี
เอ้ืออํานวยหรือสนับสนุนสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ 
 Threats   (อุปสรรค: T)   หมายถึงปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาท่ีเปนภัย
คุกคามหรือขอจํากัดท่ีจะทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาไมประสบผลสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SWOT  Analysis 
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              การวิเคราะหสภาพแวดลอม  เปนการวิเคราะห  ๒  แบบคือ 
 ๑. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   (โอกาส,  อุปสรรค) 
 ๒. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน      (จุดแข็ง,จุดออน) 
๑.   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก    
 เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาท่ีสงผลถึงสถานศึกษา  เปนสภาพแวดลอมท่ี
สถานศึกษาไมสามารถควบคุมได   ปจจัยท่ีนํามาวิเคราะหมี  ๔  ดาน เรียกวา  STEP   ไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
  
 ๑.   ดานสังคมและวัฒนธรรม  (Socio – cultural Factors: S) เปนการวิเคราะห ในเรื่องตอไปนี้ 
  ๑.๑ จํานวนประชากร 
  ๑.๒ ระบบการศึกษา 
  ๑.๓ คานิยม 
  ๑.๔ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๑.๕ แนวโนมทางสังคม 
  ๑.๖ การคมนาคม 
  ๑.๗ การสื่อสาร 
  ๑.๘ ปญหาสังคมตางๆ 
   ฯลฯ 
 ๒. ดานเทคโนโลยี  (Technological Factors: T) เปนการวิเคราะหในเรื่องตอไปนี้ 
  ๒.๑ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
  ๒.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๓ ภูมิปญญาชาวบาน 
  ๒.๔ การแพรหลายของคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต 
                                            ฯลฯ  
 ๓. ดานเศรษฐกิจ  (Economic Factors: E )   เปนการวิเคราะหในเรื่องตอไปนี้ 
  ๓.๑ รายไดของผูปกครอง 
  ๓.๒ ภาวะทางการเงิน 
  ๓.๓ การวางงาน 
  ๓.๔ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  ๓.๕ อัตราดอกเบี้ย 
  ๓.๖ การลงทุนตางๆ                                            ฯลฯ 

สภาพแวดลอม 

ภายนอก 

ดานสังคมและ 

วัฒนธรรม (S) 

ดานเทคโนโลยี 

( T ) 

ดานเศรษฐกิจ 

( E ) 

ดานการเมือง 

และกฎหมาย(P) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
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 ๔. ดานการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal Factors: P)   
เปนการวิเคราะหในเรื่องตอไปนี้ 
  ๔.๑ รัฐธรรมนูญ 
  ๔.๒ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
  ๔.๓ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 
  ๔.๔ หลักสูตร 
  ๔.๕ นโยบายรัฐบาล 
  ๔.๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสงักัด 
  ๔.๗ กฎ  ระเบียบของหนวยเหนือ 
  ๔.๘ การแทรกแทรงทางการเมือง                                
                                              ฯลฯ 

 
 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกมีข้ันตอนการวิเคราะหดังนี้ 
 ๑. จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคน 
 ๒. ใหผูเขาประชุมระดมความคิดท้ัง ๔ ดาน  วาแตละดานจะสงผลตอสถานศึกษาอยางไรบาง   
โดยระดมความคิดใหไดมากท่ีสุด  เขียนขอความลงในกระดานดํา  กระดานไวทบอรด หรือกระดาษปรูฟ    
 ๓. พิจารณาขอความใดเหมือนกันหรือคลายกันใหตัดออก 
 ๔. นําขอความมาวิเคราะหวา  ขอความใดเปนขอความท่ีเปนโอกาสตอสถานศึกษาใหใส
เครื่องหมาย ( + )  ขอความใดท่ีเปนอุปสรรคตอสถานศึกษาใหใสเครื่องหมาย ( - ) 

 
ตัวอยางการเขียนประเด็นสําคัญของสภาพแวดลอม 

 

ดาน ขอความประเด็นสําคัญ 
โอกาส   ( + ) 
อุปสรรค ( - ) 

สังคมและวัฒนธรรม   
(S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.   ผูปกครองในชนบทไมเห็นความสําคัญของการศึกษา  ไมสง
บุตรเขาเรียน 
๒.   ผูปกครองท่ีมีการศึกษาดี  สงผลใหสนับสนุนเด็กใหเขา
ศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
๓.   ประชาชนรวมอนุรักษวฒันธรรมประเพณีในทองถ่ิน  สงผล
ทําใหนักเรียนนํามาเปนแบบอยางท่ีดี 
๔.   วฒันธรรมตางชาติแพรหลายเขามา  ทําใหนักเรียนบางสวน
เลียนแบบ 
๕.   การจราจรหนาโรงเรียนติดขัด  สงผลใหนักเรียนไดรับ
อุบัติเหตุบอย 
๖.   ชุมชนรอบโรงเรียนมีการแพรหลายของยาเสพติด  สงผลให
เด็กอยูในภาวะเสี่ยงท่ีจะติดยา 
๗.   ผูปกครองมีคานิยมท่ีจะสงบุตรเขาเรียนในโรงเรียนยอดนิยม 

- 
 
+ 
 
+ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
+ 

กระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
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ดาน ขอความประเด็นสําคัญ 
โอกาส   ( + ) 
อุปสรรค ( - ) 

ดานเทคโนโลยี 
(T) 

๑.   เทคโนโลยภีายนอกมีมาก  ทําใหสถานศึกษาตองปรับตัวให
ทันกับเทคโนโลย ี
๒.   รานคอมพิวเตอรมีมาก  เด็กสวนหนึ่งไปคนควาหาความรู
และทํารายงาน 
๓.   รานคอมพิวเตอรมีมาก  เด็กสวนหนึ่งหนีเรียนไปเลนเกม 
และดูสื่อท่ีไมเหมาะสม 
๔.   ภูมิปญญาทองถ่ินมีมาก และยินดีมาชวยสอนในโรงเรียน 
๕.   เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีมาก  โรงเรียนตองปรับหลักสูตรให
นักเรียนไดเรียนรูเทคโนโลยีเหลานั้น 

+ 
 
+ 
 
- 
 
+ 
+ 

ดานเศรษฐกิจ 
(E) 

 
 
 
 

๑.   ผูปกครองยากจนไมนําเด็กเขาเรียนแตนําไปใชแรงงาน 
๒.   เศรษฐกิจในชุมชนไมดี สงผลทําใหการระดมทรัพยากรได
นอย 
๓.   การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  ทําใหผูปกครองมี
เงินท่ีจะสงบุตรมาเรียน 
๔.   ผูปกครองบางคนวางงาน  สงผลทําใหเด็กไมไดเรียนหนังสือ 
๕.   อัตราดอกเบี้ยถูกลง  ทําใหผูสูงอายุไมสามารถสนับสนุน
ทรัพยากรใหโรงเรียนได  
 

- 
- 
 
+ 
 
- 
- 

ดานการเมืองและ
กฎหมาย   

 (P) 

๑.   พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ สงผลใหผูปกครองสงเด็ก      
มาเขาเรียน 
๒.   พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  สงผลใหนักเรียนไดเรียนข้ัน
พ้ืนฐาน ๑๒ ป  โดยไมเสียคาใชจาย 
๓.นโยบายรัฐบาลท่ีดี สงผลใหนักเรียนมีคุณธรรมและเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.   การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงบอยทําใหการดําเนิน
นโยบายตางๆไมตอเนื่อง 
๕.   นักการเมืองในพ้ืนท่ีชวยหางบประมาณสนับสนุนโรงเรียน  

+ 
 
+ 
 
+ 
 
- 
 
+ 

๒.   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
            เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา   ซ่ึงสถานศึกษาสามารถควบคุมไดเนื่องจากอยู
ในสถานศึกษาซึงผูอํานวยการสถานศึกษาและครูสามารถดูแลได  ปจจัยท่ีจะวิเคราะหมี  ๖  ดาน ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพแวดลอมภายใน 
       บุคลากร 

         (M 1) 

ประสิทธิภาพ 

ทางการเงิน (M 2) 

โครงสรางและ 

นโยบาย  (S 1) 

ผลผลิตและ 

การบริการ (S 2) 

วัสดุอุปกรณ 

(M 3) 

การบริหารจัดการ 

(M 4) 
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 ๑. โครงสรางและนโยบาย  (Structure: S1)  ไดแก 
  - โครงสรางการบริหารโรงเรียน 
  - โครงสรางการแบงหนาท่ีทํางาน 
  - ระบบงานของโรงเรียน 
  - นโยบายของโรงเรียน 
                                       ฯลฯ 
 ๒. ผลผลิตและการบริการ  (Service: S2)  ไดแก 
  - คุณภาพนักเรียน 
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - การใหบริการทางการศึกษา 
  - คุณภาพของการใหบริการ ฯลฯ 
 ๓. บุคลากร  (Man: M1)   ไดแก 
  - ปริมาณบุคลากร 
  - คุณภาพบุคลากร 
  - ความเพียงพอของบุคลากร 
  - การพัฒนาบุคลากร 
  - ขวัญกําลังใจบุคลากร 
  - ความกาวหนาของบุคลากร 
  - ความรอบรูและความทันสมัยของบุคลากร 
                                     ฯลฯ 
 ๔. ประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money: M2)   ไดแก 
  - ความเพียงพอของงบประมาณ 
  - แผนการบริหารงบประมาณ 
  - ความประหยัด   
  - ความคุมคา 
  - ความคลองตัวในการเบิกจาย 
  - ประสิทธิภาพการใชเงิน 
                                      ฯลฯ 

             ๕.   วัสดุอุปกรณ  (Material: M3)  ไดแก  
  - ความเพียงพอของสื่อวัสดุครุภัณฑ 
  - คุณภาพของสื่อ 
  - การบํารุงรักษาสื่อ 
  - เทคโนโลยีในการเรียนการสอน                            
    ฯลฯ 
 ๖. การบริหารจัดการ  (Management: M4)  ไดแก 
  - การมีสวนรวมของบุคลากร 
  - การกระจายอํานาจ 
  - การใชเทคโนโลยีในการบริหาร 
  - การประชาสัมพันธ 
  - การระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวน 
                                                 ฯลฯ 
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในมีข้ันตอนการวิเคราะหดังนี้ 
 ๑. จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคน  (ชุดเดิม) 
 ๒. ใหผูเขาประชุมระดมความคิดท้ัง ๖ ดาน  วาแตละดานจะสงผลตอสถานศึกษาอยางไรบาง   
โดยระดมความคิดใหไดมากท่ีสุด  เขียนขอความลงในกระดานดํา  กระดานไวทบอรด หรือกระดาษปรูฟ    
 ๓. พิจารณาขอความใดเหมือนกันหรือคลายกันใหตัดออก 
 ๔. นําขอความมาวิเคราะหวา  ขอความใดเปนขอความท่ีเปนจุดแข็งตอสถานศึกษาใหใส
เครื่องหมาย ( + )  ขอความใดท่ีเปนจุดออนตอสถานศึกษาใหใสเครื่องหมาย ( - ) 

ตัวอยางการเขียนประเด็นสําคัญของสภาพแวดลอมภายใน 

ดาน ขอความประเด็นสําคัญ 
จุดแข็ง   ( + ) 
จุดออน  ( - ) 

โครงสรางและนโยบาย  
(S1) 

 
 
 
 
 
 
 

๑.   สถานศึกษากําหนดนโยบายใหบุคลากรทุกคนมีสวน
รวมสงผลใหความรวมมือเปนไปดวยดี 
๒.   สถานศึกษามีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานชัดเจน  
ทําใหงายตอการปฏิบัติ 
๓.   สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจชัดเจน  
แตโครงการไมสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ 
๔.   นโยบายเรงคุณภาพของสถานศึกษาทําใหบุคลากรทุก
คนกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
                      ฯลฯ 

+ 
 
+ 
 
_ 
 
 
+ 

ผลผลิตและการบริการ  
(S2) 

 
 
 
 

บุคลากร  
 (M1) 

๑.   ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในภาพรวมสูงข้ึน 
๒.   นักเรียนชวงชั้นท่ี  ๑  มีปญหาดานการอาน  การเขียน 
๓.   นักเรียนชวงชั้นท่ี  ๒  มีปญหาดานการคิดวิเคราะห 
๔.   นักเรียนยากจนไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา 
๕.   นักเรียนพิการไดเรียนรวมกับเด็กปกติ 
                    ฯลฯ     
 ๑.   บุคลากรบางคนไมเคยไดรับการพัฒนา  ศึกษา อบรม 
เปนเวลานาน  ทําใหไมสามารถนําเทคนิคการสอนใหมๆมา
สอนได 
๒.   บุคลากรบางคนขาดความรูความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีใหมๆ เชนคอมพิวเตอรทําใหนักเรียนขาดโอกาส
ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 
๓.   บุคลากรตองทํางานธุรการ หรือการเงิน ควบคูกับ 
การสอน  ทําใหสอนไดไมเต็มท่ี 
๔.   การยกยองชมเชยใหรางวัลบุคลากรเปนประจํา  ทําให
บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๕.  จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ  ทําใหครูตองมีภาระการ
สอนเพ่ิมข้ึน บางครั้งสอนไมตรงกับความถนัดทําให
ผลสัมฤทธิ์ต่ํา 

+ 
_ 
 
_ 
+ 
+ 
 
_ 
 
 
_ 
 
 
_ 
 
+ 
 
_ 
 

กระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
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ดาน ขอความประเด็นสําคัญ 
จุดแข็ง   ( + ) 
จุดออน  ( - ) 

ประสิทธิภาพ 
ทางการเงิน  

 (M2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุอุปกรณ   
 (M3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.   โรงเรยีนมีแผนการใชจายเงิน  ทําให 
สามารถพัฒนาไดตามความตองการ 

 ๒.   การใชงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สงผลใหโรงเรียนสามารถ
ใชงบประมาณเพ่ือแกปญหาและทําตามความตองการได 

 ๓.   ผูบริหารมีอิสระในการบริหรเงินสงผลใหเกิดความคลองตัว    
ในการบริหาร 

 ๔.   โรงเรยีนไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ     
การใชเงิน  ซึ่งอาจจะทําใหการใชเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

  
๑.   คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการเรยีนรูทําใหนักเรียนขาดโอกาส
การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมยัในการเรียน 
๒.   ขาดอุปกรณวิทยาศาสตรทําใหนักเรียนเรียนโดยไมไดทําการ
ทดลอง 
๓.   สื่อการเรียนการสอนเริ่มเกา  ทําใหขาดคุณภาพในการเรยีนรู 
๔.   มีครูท่ีเกงการซอมสื่อ  ทําใหสื่อบางช้ินท่ีชํารุดกลับมาใชไดด ี
๕.   มีหองเก็บสื่อท่ีดี เปนระเบียบทําใหหางาย  สะดวกใชและเก็บ
รักษาไดด ี

ฯลฯ 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
_ 
 
 
_ 
 
_ 
 
_ 
+ 
+ 
 

การบริหารจัดการ 
(M4) 

๑.   โรงเรยีนบริหารงานโดยการมสีวนรวมของทุกภาคสวน   ทําให
การบริหารงานเปนไปตามความตองการของชุมชน 
๒.   โรงเรยีนมีแผนและใชแผนเปนเครื่องมือในการบรหิารงาน 
๓.   โรงเรยีนใชเทคโนโลยีในการบริหาร เก็บขอมลู  ประชาสัมพันธ  
ทําใหลดภาระครูและผูปกครองไดทราบความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียน 
๔.   โรงเรยีนระดมทุน  โดยเสนอของบประมาณจากหนวยงาน  
ตาง ๆ  ทําใหมีงบประมาณในการบริหารงานไดมาก 

ฯลฯ 
 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
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ลักษณะของโครงการที่ด ี
 ๑. สามารถตอบสนองความตองการ   หรือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน หรือหองเรียนได 
 ๒. มีวัตถุประสงคและเปาหมายตัวชี้วัดท่ีชัดเจน   สามารถดําเนินงานและปฏิบัติงานได 
 ๓. รายละเอียดโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน  กลาวคือ  วัตถุประสงคของโครงการ  
ตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล   วิธีดําเนินการตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  เปาหมายตัวชี้วัดของ
โครงการดวย 
 ๔. รายละเอียดของโครงการเปนลําดับข้ันตอน สามารถเขาใจงายและงายตอการปฏิบัติ 
 ๕. เปนโครงการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได สอดคลองกับภารกิจหลัก 
 ๖. โครงการกําหนดจากขอมูลท่ีเปนจริง และไดผานการวิเคราะหแลว 
 ๗. โครงการมีระยะเวลาดําเนินการท่ีแนนอน  กลาวคือ ตองระบุวันเริ่มตนโครงการ กิจกรรม 
หรือวันสิ้นสุดโครงการ 
 ๘. โครงการตองมีตัวชี้วัดความสําเร็จสําหรับใชวัดผลสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีทํา 
 ๙. โครงการตองไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรและดานการบริหารจากผูบังคับบัญชาอยาง
เหมาะสม 
 ๑๐. โครงการท่ีจัดทําข้ึน ตองมีรายละเอียด  เนื้อหาสาระครบถวน  ชัดเจน และจําเพาะเจาะจง 
สามารถตอบคําถามตอไปนี้ได 
  ๑๐.๑ โครงการอะไร    หมายถึง ชื่อโครงการ 
  ๑๐.๒ ทําไมตองทําโครงการนั้น หมายถึง หลักการและเหตุผล 
  ๑๐.๓ ทําเพ่ืออะไร     หมายถึง วัตถุประสงคดานผลผลิต ผลลัพธ 
  ๑๐.๔ ทําอยางไร ทําในปริมาณเทาใด หมายถึง กิจกรรมหลักและกิจกรรม 
          ดําเนินงาน 
  ๑๐.๕ ทําเม่ือใดและนานแคไหน หมายถึง ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๑๐.๖ ใชทรัพยากรอะไร เทาใด และไดจากไหน หมายถึง งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน 
  ๑๐.๗ ใครทํา      หมายถึง ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ๑๐.๘ ตองทํากับใคร    หมายถึง หนวยงานหรือบุคคลท่ีให 
          การสนับสนุน 
  ๑๐.๙ ทําไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม หมายถึง การประเมินผล 
  ๑๐.๑๐ เกิดอะไรข้ึนเม่ือสิ้นสุดโครงการ หมายถึง วัตถุประสงคดานผลลัพธ 
  ๑๐.๑๑ มีปญหาอุปสรรคหรือไม หมายถึง ขอเสนอแนะ 
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การวิเคราะหความสมบูรณหรือความถูกตองของโครงการ 
 ในการพิจารณาโครงการอาจตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในเนื้อหาตามหลักของการ
เขียนโครงการไดโดยใชตารางการวิเคราะห ดังนี้ 
 ใหนําโครงการตางๆท่ีไดเขียนเสร็จแลวมาวิเคราะหความถูกตอง ความจําเปนเพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญโดยนํามาวิเคราะหใหคะแนนตามตารางดานลาง 
 คาคะแนน ๑ หมายถึง ระดับนอย หรือไมมี ,๒ หมายถึง ระดับปานกลาง และ ๓ หมายถึง ระดับมาก  

ประเด็นโครงการ ประเด็นการวิเคราะห 
คาคะแนนท่ีได 

๑ ๒ ๓ 
๑. ช่ือโครงการ ๑.๑ ความถูกตอง ชัดเจน 

๑.๒ สอดคลองกับกิจกรรม 
๑.๓ อานเขาใจ เราใจ 

   

๒. ความสอดคลอง 
    เช่ือมโยง 

๒.๑ สนองกลยุทธ สพฐ. 
๒.๒ สนองกลยุทธ สพม.5 
๒.๓ สนองกลยุทธ โรงเรียน 
๒.๔ สงผลตอมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยหรือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   

๓. หลักการและ 
    เหตุผล 

๓.๑ แสดงความเปนมา 
๓.๒ มีขอมูล ทฤษฎีสนับสนุน 
๓.๓ บอกความตองการแกปญหาหรือพัฒนา 

   

๔. วัตถุประสงค 
    - ผลผลิต 
    - ผลลัพธ 

๔.๑ บอกสิ่งท่ีตองการใหเกิดหลังดําเนินโครงการ 
๔.๒ มคีวามเปนไปได 
๔.๓ สอดคลองกับกิจกรรมท่ีทํา 
๔.๔ ระบุผลกระทบหรือสิ่งท่ีไดรับจากผลผลติ 

   

๕. กิจกรรมและ 
    กิจกรรมดําเนินงาน 

๕.๑ ลําดับกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
๕.๒ กิจกรรมระบุ วัน เวลาท่ีดําเนินการ 
๕.๓ ระบุเปาหมายท่ีชัดเจน 
๕.๔ ระบุผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 

   

๖. รายละเอียดการใช 
    งบประมาณ 

๖.๑ การเขียนงบประมาณคํานึงถึงความประหยดั 
๖.๒ งบประมาณท่ีระบุถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
๖.๓ ความคุมคา เหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ  

   

๗. การประเมินผล ๗.๑ ตัวช้ีวัดความสาํเรจ็สามารถวัดไดท้ังผลผลิตและผลลัพธ 
๗.๒ ระบุเปาหมายตัวช้ีวัด 
๗.๓ บอกวิธีการท่ีจะประเมิน 
๗.๔ บอกเครื่องมือท่ีจะใชประเมิน 

   

รวมระดับคาคะแนน    
  

ถาไดคะแนน  ๖๖-๗๕  คะแนน   เปนโครงการท่ีด ี
 ถาไดคะแนน  ๕๖-๖๕  คะแนน   เปนโครงการท่ีพอใช 
 ถาไดคะแนนต่ํากวา ๕๕  คะแนน   เปนโครงการ 
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ตัวอยางการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาํป 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา/ปงบประมาณ พ.ศ. .............. 
ของโรงเรียน ..................................................... 

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

 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียน ............................................................ 
ครั้งท่ี ....... /.............  เม่ือวันท่ี...............เดอืน..................................พ.ศ. .......................... ไดพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา/ปงบประมาณ............... ของโรงเรียน ........................................แลว 
เห็นชอบในการบริหารงบประมาณ  และใหดําเนินการได 
 
 
 
 
        (นาย/นาง/นางสาว…………………………………………) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา……………………………………… 
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ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

โครงการ / กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู 
โรงเรียน………………………………อําเภอ…………………………….จังหวัด………………….. 

ผูประเมิน 
 ครูผูสอน 
 นักเรียน 
 ผูปกครองนักเรียน 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความพึงพอใจ   ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ลําดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
๑ กิจกรรมท่ีจัด นาสนใจ     
๒ กิจกรรมท่ีจัด เหมาะสมกับนักเรียนตามระดับชั้น     
๓ กิจกรรมท่ีจัด ชวยเหลือใหนักเรียนเรียนดีข้ึน     
๔ สื่อท่ีนํามาประกอบการจัดกิจกรรม เหมาะสม     
๕ สถานท่ีหรือแหลงเรียนรูท่ีใช เหมาะสม     
๖ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เหมาะสม     
๗ นักเรียนไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมนี้     
๘ ควรจัดกิจกรรมนี้ตอไป     

 
ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………............................................................ 
                                          
           ขอขอบคุณในความรวมมือ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ/ปการศึกษา ........................ 

      รอบ ๖ เดือน (ต.ค.- มี.ค./พ.ค.– ต.ค.)       รอบ ๙ เดือน (ต.ค.– มิ.ย./พ.ค.- ม.ค.)       รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.– ก.ย./พ.ค.– เม.ย.) 

๑. ชื่อโครงการ .............................................................................................................. 
๒. ลักษณะโครงการ ๒.๑            ใหม    ตอเน่ือง 
   ๒.๒  แกปญหา  พัฒนา   นโยบาย  
๓. ผลสําเรจ็ของการดําเนินงาน 
 ๓.๑ วัตถุประสงค  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค ท้ังผลผลิตและผลลัพธ 
     ไมครบ/ไมตรงตามวัตถุประสงคท้ังผลผลิตและผลลัพธ เพราะ 
    ......................................................................................................... 
 
 ๓.๒ กิจกรรมหลักและกิจกรรมดําเนินงาน 

แผนกําหนดไว ผลการดําเนินงาน 
๑.  
๒.  
๓.  
กรณีดาํเนินการไมครบกิจกรรมท่ีกําหนด เพราะ  
 .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
  
๓.๓ งบประมาณท่ีใช 

แผนกําหนดไว ผลการดําเนินงาน 
๑.  
๒.  
๓.  
สามารถประหยัดงบประมาณได จาํนวน ......................บาท 
  
๓.๔ ผลสําเร็จท่ีไดรับจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ(ผลผลติ/ผลลพัธ) แผนกําหนดไว ผลการดําเนินงาน 
๑.   
๒.   
๓.   
  
๓.๕ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ปญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
      (ลงชื่อ)..................................................รองผูอํานวยการโรงเรียน/ผูควบคุม 
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แบบประเมินโครงการ ประจําปงบประมาณ/ปการศึกษา 
โรงเรียน.........................................................อําเภอ....................................จังหวัด ...... 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
๑. ชื่อโครงการ .............................................................................................................. 
๒. กลยุทธ ............................................................................จดุเนน .............................................................................. 
    ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ ......................................................................................................................................................... 
๓. ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ ......................................................................................................................... 
๔. ผูรบัผิดชอบ โครงการ ....................................................................................................................................... 
๕. ผลการดําเนินงาน โครงการ 
    ๕.๑ ดานปจจยั 
         ๕.๑.๑ ระยะเวลาดําเนินงาน 
        (      ) ตรงตามท่ีกําหนดในแผน   (      ) เร็วกวาท่ีกําหนดในแผน   (      ) ชากวาท่ีกําหนดในแผน 
         ๕.๑.๒ สถานท่ีท่ีใชดําเนินงานมีความเหมาะสม 
       (      ) มาก             (      ) ปานกลาง                    (      ) นอย 
         ๕.๑.๓ ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินงานจริง 
       (      ) เหมาะสม 
                  (      ) ไมเหมาะสม เพราะ.............................................................................................................. 
         ๕.๑.๔ จํานวนเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 
       (      ) เพียงพอ 
                  (      ) ไมพียงพอ อุปกรณ / เครื่องมือท่ีขาด คือ ................................................................................................ 
         ๕.๑.๕ คณุภาพของเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 
       (      ) ดมีาก             (      ) พอใช                        (      ) ตองปรับปรุง 
         ๕.๑.๖ จํานวนบุคลากรหรอืผูดําเนินงาน 
       (      ) มากเกินไป            (      ) เพียงพอ                     (      ) นอยเกินไป 
         ๕.๑.๗ ความรวมมือในการดําเนินงานของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ 
       (      ) ไดรับความรวมมือดมีาก   (      ) ไดรับความรวมมือพอสมควร 
                  (      ) ไดรับความรวมมือนอย 
         ๕.๑.๘ การใชจายงบประมาณ 
       (      ) มากกวางบประมาณท่ีกําหนดไวในแผน    

      (      ) พอดีกับงบประมาณท่ีกําหนดไวในแผน 
                  (      ) นอยกวางบประมาณท่ีกําหนดไวในแผน 
    ๕.๒ ดานผลการดําเนินงาน 
          ๕.๒.๑ ผลสมัฤทธ์ิของ โครงการ เปรยีบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                  (      ) สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคท้ังดานผลผลติและผลลัพธทุกขอ    

      (      ) สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคท้ังดานผลผลติและผลลัพธบางขอ 
                  (      ) ไมไดผลตามวัตถุประสงคท้ังดานผลผลิตและผลลัพธ 
          ๕.๒.๒ ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ  
                  (      ) พอใจมาก  (      ) พอใจ                        (      ) ยังตองปรับปรุง 
    ๕.๓ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (ประเมินไดมากกวา ๑ ขอ) 
          (      ) ๕.๓.๑ โครงการไมสอดคลองกับความตองหรือปญหาของกลุมเปาหมาย 
          (      ) ๕.๓.๒ โครงการไมสามารถตอบสนองนโยบาย/กลยทุธ/จุดเนน/ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีระบุไวในแผน 
          (      ) ๕.๓.๓ ขาดการประสานงานระหวางคณะดําเนินงานหรือผูเก่ียวของ 
          (      ) ๕.๓.๔ ข้ันตอนการปฏิบัติงานของ โครงการไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผน 
          (      ) ๕.๓.๕ กิจกรรมของ โครงการบางกิจกรรมไมสามารถปฏิบัติได 
  ไดแกกิจกรรม........................................................................................................................................ 
  สาเหตุเพราะ ........................................................................................................................................ 
          (      ) ๕.๓.๖ ข้ันตอนการใชเงินงบประมาณ ลาชาหรือไมตรงตามแผนท่ีกําหนดไว สาเหตุเพราะ........................ 
                            ........................................................................................................................................................ 
          (      ) ๕.๓.๗ เกิดผลกระทบหรือผลขางเคียงจากการดําเนินงาน โครงการ 
                        (ถามีโปรดระบุ)..................................................................................................................................... 
     ๕.๔ ขอเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินงาน โครงการตอไป 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ) ...........................................................ผูประเมิน 
               (.............................................................) 
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เคาโครงเอกสารรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 
 โรงเรียนสามารถไดตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน เอกสารรายงานควรมีองคประกอบ 
ดังนี้ 
 
 สวนท่ี ๑ บทนํา 
  ขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย สภาพทางภูมิศาสตร ท่ีตั้ง พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร
เขตบริการ เขตการปกครอง สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โอกาสและขอจํากัดของ
โรงเรียนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา เชน ขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูล
อาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู จุดแข็งและจุดออนของโรงเรียน 
 
 สวนท่ี ๒ ทิศทางการจัดการศึกษา 
  ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงคหลัก ประเด็นกลยุทธ กลยุทธ ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ การดําเนินงาน 
 
 สวนท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน 
  ผลการดําเนินงานตามกลยุทธ เปาประสงคและเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
  ผลการบริหารงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเงินนอกงบประมาณ 
  ผลงานท่ีไดรับการยอมรับ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติหรือ Best Practice 
 
 สวนท่ี ๔ บทสรุป ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 ภาคผนวก (ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คณะผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา 

  ดร.มณฑธวัล วุฒิวิชญานันต  ผอ.สพม.5 
  

คณะทํางาน 
  นายอธิษฐาน  พันธุคา  รอง ผอ.สพม.5 
  นางสาวอุสา  กลับหอม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
  นางเขมรกร  นิ่มดิษฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  นางวัญชุรี   ธูปบูชากร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  นางสาวอุไรภรณ   พุฒหอม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  นางสาวขวัญตา    ชื่นสกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  นางสาวกุลภัสสรณ วชิราตรียากุล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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