
 

 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (2563 -2565) 

และแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบ 2563  

ของโรงเรียนมธัยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

อ าเภอลานกระบือ  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  

 ของโรงเรยีนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

อ าเภอลานกระบือ  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 
 
    โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร จัดท าขึ้นเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนโยบายหลักของรัฐ เพ่ือใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณเป็นคู่มือ มีกรอบ  ทิศทาง  แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีถัดไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น โดยด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความ
ต้องการ การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา  การวางแผน  การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และ
ประเมินโครงการ  เพ่ือน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ผลการ
ด าเนินงานช่วยให้โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรองรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกมาตรฐานส่งผลให้โรงเรียนมัธยม
พัชรกิติยาภา- 2 ก าแพงเพชร มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ สามารถน าไปบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
 ขอขอบคุณบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
โครงการและประเมินโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร ท าให้การด าเนินงานบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง 
ส าหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
             
              (นางสาวหม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่) 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

 
 
 
 

 



สารบัญ 
 
ค าน า 
สารบัญ                 หน้า 
บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ               ก 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                ข 
รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
หลักการและเหตุผล                                            
วัตถุประสงค์                  
เป้าหมาย            
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
งบประมาณท่ีได้รับ           
การประเมินโครงการ/กิจกรรม                                                                                                

ขอบเขตของการประเมิน                                                                     
วิธีด าเนินการประเมิน                                                                                             
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                       

สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                                                                
ข้อเสนอแนะ                                                                                
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           
                ก 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…….โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร.......................................................................... 

ที…่…………………………………………วันที…่……6 มกราคม 2563 …………………………………………………………….…. 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565) และ 

          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
 

              ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 
9 ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ (1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร ได้ด าเนินโครงการโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(2563 -2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร
และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนนั้น 
 

  ในการนี้  การจัดด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565) และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร ดังกล่าวเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบรายงานที่แนบท้ายนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 

 
                                                                                     ลงชื่อ..…………………………..………………. 
                                                                                         (นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่) 
                                                                                                 ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 
 
 



 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่ม 
งานบริหารงบประมาณ 

ความเห็นผู้อ านวยการ 
โรงเรียน 

 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………….…………….. 

(นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์) 
……./………./……….. 

 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………….……..………….. 

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 
……./………./……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

แบบรายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2563  
โครงการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (2563 -2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
                โครงการ/กิจกรรมตามแผน     โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เริ่ม 1 ตุลาคม 2562    . สิ้นสดุ 30 กันยายน 2563  . 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวหม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่      สรุปรายงานเมื่อ  6 มกราคม 2563    .  
 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย    ลงใน    หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 
 
1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
     ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   อยู่ในระหว่างด าเนินการ                ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2. ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 
     สูงกว่าเป้าหมาย  ( ร้อยละ…………………. )   
     เท่ากับเป้าหมาย  ( ร้อยละ……100……... )      
     ต่ ากว่าเป้าหมาย  ( ร้อยละ…………………. ) 
3. ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 
     สูงกว่าเป้าหมาย ( ระบุเหตุผล )…เนื่องจากการจัดท าโครงการตรงตามมาตรฐานการศึกษา และ............. 
         .......................................................วสิัยทัศน์ของโรงเรียน................................................. ........................ 
     เท่ากับเป้าหมาย   
     ต่ ากว่าเป้าหมาย( ระบุเหตุผล )………………………………………………..………………………….……….……………… 
4. จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
     มากเกินไป    เหมาะสมดี    ยังต้องปรับปรุง 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการด าเนินการ 
    ได้รับความร่วมมือดีมาก   ได้รับความร่วมมือพอควร   ได้รับความร่วมมือน้อย 
6. โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสม 
     ดี     พอใช้    ต้องปรับปรุง 
7. สถานที่ใช้ในการด าเนินการ  มีความเหมาะสมเพียงใด 
     มาก     ปานกลาง              น้อย 
 



8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
    ตามท่ีระบุไว้ในแผน   เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน           ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน 
9. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง 
     สูงกว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
10. เครื่องมือประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
 แบบประเมิน    แบบสังเกต    ผลการประชุมสรุปงาน 

11. ปัญหาและอุปสรรค ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 
 ขาดการประสานงานระหว่างคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานขัดข้อง /ท างานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ 
 การปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด เนื่องจาก...................................… 
 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก…….การเขียน 

          โครงการ/กิจกรรม มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ และงบประมาณที่ใช้ เพ่ือให้เหมาะสมตรงตามตัวบ่งชี้และ 
  ลงสู่การพัฒนาตัวผู้เรียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม ขัดข้องท าให้การเบิกจ่าย ล่าช้าหรือ 

เบิกไม่ได้ 
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………….….. 
12. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

………1. การเขียนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ควรจัดท าส่งให้กับฝ่ายนโยบายและ
แผน ให้เสร็จสมบูรณ์ทันเวลา เพื่อที่ฝ่ายนโยบายและแผนได้รวบรวมจัดท ารูปเล่มและจัดสรรเงินงบประมาณได้
ทันในการน าไปใช้ด าเนินโครงการและกิจกรรมของตน……………………………………………………………………………. 

13. โครงการ/กิจกรรมนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมแล้ว  ควรด าเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในปีการศึกษา
ต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
…………โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน ซึ่งสามารถ
น ามาเป็นคู่มือ ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน  พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ควรเกิดแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงควรจัดท าโครงการนีใในปี
การศึกษาครัใงต่อไป……… 
 
 

                   ลงชื่อ………………………………………………………ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน 
                                                         (นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่) 
 



 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  
ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร     

 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 9 
ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ (1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่ว งหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสมเมื่อวิเคราะห์ SWOT แล้ว  จึงน าลงสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565)หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (2563-2565) โดยเริ่มจากก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของสถานศึกษา เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้อง
น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565)ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน  รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณเพ่ือการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
พร้อมทั้งน าข้อมูลมาจัดท าเป็นสารสนเทศพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งท าการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา 
และกระจาย สารสนเทศออกไปเพ่ือสนับสนุน การควบคุม การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการวางแผนที่
เกิดข้ึนภายในองค์กร ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ดังนั้น  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร จึงได้เล็งเห็นความส าคัญดังที่กล่าวมา จึงท า
โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีขึ้นมาเพ่ือให้มีข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานช่วยให้การตัดสินใจ และการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา และด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของ
โรงเรียน เป็นไปอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565) เป็นคู่มือ มีกรอบ ทิศทาง  
แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

2.2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายหลักของรัฐ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3. เพื่อให้สถานศึกษาน าแผนปฏิบัติการใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ปีถัดไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 
2 ก าแพงเพชร  ทุกคนมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   3.1.2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 
10 เล่ม  

3.1.3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีโครงการและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนากิจกรรมตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 เล่ม  
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี สามารถน าไปบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ   
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ขั้นวางแผน  (P) ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่  
 และคณะคร ู

 
 
 
 
 
 

   1.1 ประชุมคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือหาแนวทางใน
การจัดท าโครงการ 
   1.2 จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (2563-2565)และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยก าหนดการ
ประชุม 

 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   1.3 เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะครู  เพ่ือให้
ความเห็นชอบ 
   1.4 ประชุมขอความร่วมมือและก าหนด
แนวทางในการจัดท าร่วมกับคณะครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 
 

ขั้นปฏิบัติตามแผน  (D)   

   2.1 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานรับผิดชอบทั้งแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตุลาคม 2562 

 
 
 

ตุลาคม 2562 

น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่  
 และคณะคร ู

    2.3 รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี  ได้แก่ 

     -  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

     -  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
     -  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับลง
วันที่ 6 ส.ค. 2561 

ตุลาคม 2562 น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่  
 และคณะคร ู

   2.4 ด าเนินการตามก าหนดการใน
โครงการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนด
ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
    - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 

    -  การทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน  
 ค่าเป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน 

   - ก าหนดโครงการส าคัญเพ่ือตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
ตัวชี้วัด 

ตุลาคม 2562 คณะครู 
 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   2.5 จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ /พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

ตุลาคม 2562  คณะครู 
 

    2.6 ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณ และส่งให้ผู้รับผิดชอบการจัดท า
แผน ฯ ต่อไป 

ตุลาคม 2562 คณะครู 
 

   2.7 ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
     - รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

     -  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

     -  จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
รูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
     - เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพิจารณาลงนามเห็นชอบการใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตุลาคม 2562  น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ 
และคณะคร ู

 

3 ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  (C)   

   3.1 ก าหนดกรอบแนวคิด และด าเนินการ
นิเทศ ติดตาม และประเมิน  

ตลอดปีงบประมาณ 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ 
และคณะคร ู

  3.2 สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4 วิเคราะห์ข้อมูล 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A)   

   น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล  มาสรุปและ
รายงานผลด าเนินโครงการ 

   - จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   - เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
และน าไปปฏิบัติ 
  - เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

ตลอดปีงบประมาณ 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ 
และคณะคร ู

 
 



5. งบประมาณ 
   เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน       12,330 บาท 

  เงินเรียนฟรี 15 ปี  จ านวน   บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน   บาท 
  เงินอ่ืน ๆ ............................ จ านวน   บาท 
    รวมทั้งสิ้น   12,330 บาท 
 

6. การประเมินโครงการ/กิจกรรม 
         6.1 ขอบเขตของการประเมิน 

     6.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                       1) ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวนทั้งหมด  
26 คน 
 
                       2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน
ทั้งหมด 26 คน 
 
         6.2 วิธีด าเนินการประเมิน 

     ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 
ตาราง 1  ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
คร ู 26 100 

นักเรียน - - 
ผู้ปกครอง - - 

อ่ืน ๆ - - 
รวม  - 

 
 
 
 



ผู้ตอบแบบประเมิน  เป็นครู             จ านวน  ....26.... คน    คิดเป็นร้อยละ ....100....   
    เป็นนักเรียน          จ านวน  .....-........ คน    คิดเป็นร้อยละ .....-....... 
    เป็นผู้ปกครอง    จ านวน  ......-....... คน    คิดเป็นร้อยละ .....-...... 
    อ่ืน ๆ   จ านวน  ......-....... คน    คิดเป็นร้อยละ .....-....... 

 รวมทั้งสิ้น ....28.......  คน           คิดเป็นร้อยละ .....100.......... 
 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร     

............................................................ 
ค าชี้แจง แบบประเมิน   

1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้มีโอกาสรับทราบผลการด าเนินงาน และเพ่ือประโยชน์   
ในการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

1. เพศ      ชาย   หญิง 
2. สถานภาพ 

     นักเรียน  ผู้บริหารและครู 
 ผู้ปกครอง  โปรดระบุ ……………………    

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม    

ระดับ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด  ( ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ ากว่า 40 % ) 
ระดับ 2  หมายถึง  น้อย        ( ผลการประเมินอยู่ในระดับ 40 -59  % ) 
ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง  ( ผลการประเมินอยู่ในระดับ 60 -79 % )      
ระดับ 4  หมายถึง  มาก         ( ผลการประเมินอยู่ในระดับ 80 -89 % ) 
ระดับ 5  หมายถึง  มากที่สุด   ( ผลการประเมินอยู่ในระดับ 90 % ขึ้นไป ) 

 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1 ขั้นวางแผน  (P) 

1.ประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือหาแนวทาง
ในการจัดท าโครงการ 

     

2.จัดท าโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดย
ก าหนดการประชุม 

     

3.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะครู  เพ่ือให้
ความเห็นชอบ] 

     

4.ประชุมขอความร่วมมือและก าหนดแนวทางในการจัดท าร่วมกับคณะครู  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

2 ขั้นด าเนินการ  (D) 
1.มีการท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบ      
2.มีการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

     

3.มีการด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ      
4.ทุกคนมีส่วนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวน วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT) 

     

5.ทุกคนมีส่วนร่วมในการทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์
การให้คะแนน 

     

6.ทุกคนมีส่วนร่วมก าหนดโครงการส าคัญเพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

     

7.ทุกคนมีส่วนร่วมจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณ /
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

     

8.ทุกคนมีส่วนร่วมน าเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและน าไปปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ 

     

9.รวบรวมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเล่มแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

     

10.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

     



ที ่ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
3 ขั้นนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  (C) 

1.มีการก าหนดกรอบแนวคิด และแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมิน      
2.มีการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
และวิเคราะห์ข้อมูล 

     

3.มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ทุกๆ ครึ่งปีงบประมาณ 

     

4 ขั้นสรุปผล  (A) 
1.มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล  มาสรุปและรายงานผลด าเนินโครงการ      
2.มีการเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและน าไปปฏิบัติ]      
3.เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ      

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

            ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 
ก าแพงเพชร ต่อการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร    วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย    แปลความหมาย 
4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจในการด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจในการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจในการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 
 
 



ตาราง 2  ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับความพึงพอใจของของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา- 
    ภา 2 ก าแพงเพชร ต่อการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565)  
    และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร    
            เป็นรายข้อ 
 

ที ่ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

X  

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ขั้นวางแผน  (P)   
1.ประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือหา
แนวทางในการจัดท าโครงการ 

3.95 มาก 

2.จัดท าโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดย
ก าหนดการประชุม 

4.05 มาก 

3.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะครู  
เพ่ือให้ความเห็นชอบ] 

4.10 มาก 

4.ประชุมขอความร่วมมือและก าหนดแนวทางในการจัดท าร่วมกับคณะ
ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.25 มาก 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นด าเนินการ  (D)   

1.มีการท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบ 4.40 มาก 

2.มีการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 มาก 

3.มีการด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ 4.20 มาก 

4.ทุกคนมีส่วนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวน วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 

4.05 มาก 

5.ทุกคนมีส่วนร่วมในการทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

4.01 มาก 

6.ทุกคนมีส่วนร่วมก าหนดโครงการส าคัญเพ่ือตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

4.13 มาก 

7.ทุกคนมีส่วนร่วมจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณ /
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

4.28 มาก 

8.ทุกคนมีส่วนร่วมน าเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ 

4.30 มาก 



 
จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 

ก าแพงเพชร ต่อการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 76.7  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง มี
การท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบ  รองลงมา คือ ทุกคนมีส่วนร่วมน าเสนอรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมและน าไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ,  ทุกคนมีส่วนร่วมจัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณ /พิจารณาจัดสรรงบประมาณ,  ประชุมขอความร่วมมือและก าหนด
แนวทางในการจัดท าร่วมกับคณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมีการด าเนินการตามที่ได้
ก าหนดไว้ในโครงการ  โดยมีค่าเฉลี่ย ( X )  เท่ากับ 4.40, 4.30, 4.28, 4.25  และ  4.20  ตามล าดับ 
 
7. สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. ผลการประเมินโครงการหลังการด าเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ  มาก  และมีคะแนน
เฉลี่ย  ( X ) เท่ากับ 3.83 
 
 

 9.รวบรวมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเล่มแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.00 มาก 

10.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.00 มาก 

3 ขั้นนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  (C)   

1.มีการก าหนดกรอบแนวคิด และแนวทางการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมิน 

3.75 มาก 

2.มีการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
และวิเคราะห์ข้อมูล 

3.53 มาก 

3.มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกๆ ครึ่งปีงบประมาณ 

3.86 มาก 

4 ขั้นสรุปผล  (A)   

1.มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล  มาสรุปและรายงานผลด าเนิน
โครงการ 

3.77 มาก 

2.มีการเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและน าไปปฏิบัติ 4.00 มาก 

3.เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 4.00 มาก 

รวม 76.63 มาก 

ค่าเฉลี่ย  ( X ) 3.83 มาก 



2. สรุปค่าใช้จ่าย 
          2.1 เงินอุดหนุนรายหัว……………..12,330…………………บาท 

             ใช้ไป…………….12,330.………………..บาท 
                                         เหลือ………............0……………........บาท 

2.2 เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี.........-.............บาท    
                    ใช้ไป………………..-………….………....…บาท  
                     เหลือ…………………-………………...……บาท 
 2.3 เงินรายได้สถานศึกษา……...-……………บาท 
    ใช้ไป………………-..…………….……....…บาท  
                     เหลือ………………-…………………...……บาท 

2.4 เงินอ่ืนๆ………..…-…………………...บาท  
                    ใช้ไป……………-…………..…..…............บาท  
                     เหลือ………………-…………...….………..บาท 
 
                รวมใช้ไป........... 12,330................บาท 

 
3. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

ที ่ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
สภาพความส าเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ร้อยละจ านวนเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

ร้อยละ 100  - 

2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (2563-2565)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ที่สอดคล้องและรองรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ทุกมาตรฐาน 

ระดับมาก  - 

3 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร มีความพึงพอใจ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565)  

ระดับมาก  - 

 
 
 

 



4. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมพัชร
กิติยาภา 2 ก าแพงเพชร  ทุกคนมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 - 

2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มี
โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
พัฒนากิจกรรมตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน 10 เล่ม 

 - 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ  มีข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  ดังนี้ 
 1. ควรมีการติดตามโครงการต่างๆเป็นระยะเพ่ือเสนอผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

2. ควรปรับปรุงเรื่องของเวลา และงดการน าเสนอ 
3. เป็นแผนงบประมาณท่ีชัดเจนกว่าปีที่ผ่านมา 

  4. ควรมีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาสรุปและรายงานผลด าเนินโครงการตาม 
     ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 โครงการ / กิจกรรม 

 ค าสัง่โรงเรียน 

 ภาพกิจกรรม 
 อ่ืน ๆ 

 
 



โครงการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (2563-2565) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

สนองกลยุทธ์ที่ 4     พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน   
สนองเป้าประสงค์ที่ 4   โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของ 
    ชุมชน 
มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
     ชัดเจน 
       2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ      ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวหม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน    1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 9 
ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ (1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่ว งหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสมเมื่อวิเคราะห์ SWOT แล้ว  จึงน าลงสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565)หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (2563-2565) โดยเริ่มจากก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของสถานศึกษา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงาน
จะต้องน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565)ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน  รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณเพ่ือการด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งน าข้อมูลมาจัดท าเป็นสารสนเทศพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งท าการรวบรวม 
ประมวลผล เก็บรักษา และกระจาย สารสนเทศออกไปเพ่ือสนับสนุน การควบคุม การวิเคราะห์ การตัดสินใจ 



และการวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ดังนั้น  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร จึงได้เล็งเห็นความส าคัญดังที่กล่าวมา จึงท า
โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีขึ้นมาเพ่ือให้มีข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานช่วยให้การตัดสินใจ และการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา และด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของ
โรงเรียน เป็นไปอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565) เป็นคู่มือ มีกรอบ ทิศทาง  
แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

2.2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายหลักของรัฐ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3. เพ่ือให้สถานศึกษาน าแผนปฏิบัติการใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ปีถัดไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 
2 ก าแพงเพชร  ทุกคนมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.1.2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 
10 เล่ม  

3.1.3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีโครงการและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนากิจกรรมตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 เล่ม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี สามารถน าไปบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมและการด าเนินการ   
  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ขั้นวางแผน  (P) ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่  
 และคณะครู 

 
 
 
 
 
 

   1.1 ประชุมคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือหาแนวทางใน
การจัดท าโครงการ 
   1.2 จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (2563-2565)และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยก าหนดการ
ประชุม 
   1.3 เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะครู  เพ่ือให้
ความเห็นชอบ 
   1.4 ประชุมขอความร่วมมือและก าหนด
แนวทางในการจัดท าร่วมกับคณะครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 
 

ขั้นปฏิบัติตามแผน  (D)   
   2.1 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานรับผิดชอบทั้งแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตุลาคม 2562 
 
 
 

ตุลาคม 2562 

น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่  
 และคณะครู 

   2.3 รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี  ได้แก่ 
     -  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
     -  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
     -  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับลง
วันที่ 6 ส.ค. 2561 

ตุลาคม 2562 น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่  
 และคณะครู 

   2.4 ด าเนินการตามก าหนดการใน
โครงการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนด
ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

ตุลาคม 2562 คณะครู 
 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
     - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
    -  การทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน  
 ค่าเป้าหมาย  เกณฑ์การให้คะแนน 
   - ก าหนดโครงการส าคัญเพ่ือตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
ตัวชี้วัด 

  

   2.5 จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ /พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

ตุลาคม 2562  คณะครู 
 

   2.6 ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณ และส่งให้ผู้รับผิดชอบการจัดท า
แผน ฯ ต่อไป 

ตุลาคม 2562 คณะครู 
 

   2.7 ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
     - รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
     -  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
     -  จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
รูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
     - เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพิจารณาลงนามเห็นชอบการใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตุลาคม 2562  น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ 
และคณะครู 

 

3 ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  (C)   
   3.1 ก าหนดกรอบแนวคิด และด าเนินการ
นิเทศ ติดตาม และประเมิน  

ตลอดปีงบประมาณ 
ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ 
และคณะครู 

  3.2 สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
   3.4 วิเคราะห์ข้อมูล   
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (A)   

   น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล  มาสรุปและ
รายงานผลด าเนินโครงการ 
   - จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   - เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
  - เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

ตลอดปีงบประมาณ 
ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

น.ส.หม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ 
และคณะครู 

 
5. งบประมาณ 
    เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน       12,330 บาท 

  เงินเรียนฟรี 15 ปี  จ านวน   บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน   บาท 
  เงินอ่ืน ๆ ............................ จ านวน   บาท 
    รวมทั้งสิ้น   12,330 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ รายละเอียด 
เงินงบประมาณ รวม

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ขั้นวางแผน (P) - - - - 
2 ขั้นปฏิบัติตามแผน (D)     

2.1 จ้างท าอาหารกลางวัน (จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ) 
จ านวน 30 คน  เวลา 3 วัน 

- 1,000 - 3,000 

2.1 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   1) ค่ากระดาษ A4    (2กล่อง) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

550 

 
 

1,100 
   2) ค่าหมึกพิมพ์  Hp Toner/ Monotoner  (1 
อัน) 

- - 950 950 

   3) ค่าหมึกพิมพ์ Canon 1 สีด า (2 ขวด) - - 360 720 

   4) ค่ากระดาษ Photo (250 แกรม) (2 แพ็ค) - - 380 760 



ที ่ รายละเอียด 
เงินงบประมาณ รวม

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2.2 จัดท ารูปเล่ม 
   5) ท าส าเนา  
      - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  10 เล่ม 
      - แผนปฏิบัติการประจ าปี  10  เล่ม 

 
 

- 
- 

 
 

250 
250 

 
 

- 
- 

 
 

2,500 
2,500 

   6) เข้าเล่ม  เล่มละ 40 บาท  
จ านวน 20 เล่ม 

- 40 - 800 

3 ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (C) - - - - 
4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) - - - - 
 รวม - - - 12,330 

 
7. การวัดและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละจ านวนเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (2563-2565)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ที่สอดคล้องและรองรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ทุกมาตรฐาน 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

3 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร มีความพึงพอใจ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565)  

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

8.2. สถานศึกษาใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณเป็นคู่มือ มีกรอบ  ทิศทาง  แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  



8.3. สถานศึกษาใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีถัดไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

 
 
 

 
ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวหม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่) 
คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ 

 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 
ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

ที่  226/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563-2565) 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่ก าหนด
เป้าหมายไว้ในแผนตลอดจนใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า  แก้ปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้  ประกอบด้วย 
 1.1 นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์    ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 1.2 ว่าที่ ร.ต.ศุภสิทธิ์  มรกฎ    ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 1.3 นางวรวีร์  มรกฎ     ครูช านาญการ        กรรมการ 
 1.4 นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์    ครูช านาญการ        กรรมการ 
 1.5 นายครรชิต  กอเฮง    ครูช านาญการ        กรรมการ 
 1.6 นางสาวหม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่   ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มีหน้าที่  
ยกร่างการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม จุดเน้น เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา 
(วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis)  การเสนอโครงการที่สนองกล
ยุทธ์ เป้าประสงค์ ในระยะ 3 ปี เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบริบทพ้ืนที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
 2.1 นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 2.2 ว่าที่ ร.ต.ศุภสิทธิ์  มรกฎ    ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 2.3 นางวรวีร ์ มรกฎ    ครูช านาญการ        กรรมการ 
 2.4 นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์    ครูช านาญการ        กรรมการ  
 2.5 นายครรชิต  กอเฮง    ครูช านาญการ        กรรมการ 

/2.5 นายครรชิต..… 



 
 2.6 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
 2.7 นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่   ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มี
หน้าที่  น าข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT Analysis  มาประเมินสถานภาพและ
ความส าคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม  จุดเน้น เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ เป้าหมาย  ตัวชี้วัด และพิจารณากลั่นกรองร่าง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เพื่อปรับปรุง แก้ไขให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ประกอบด้วย 

 3.1 นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 3.2 ว่าที่ ร.ต.ศุภสิทธิ์  มรกฎ    ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

 3.3 นางวรวีร ์ มรกฎ    ครูช านาญการ        กรรมการ 
 3.4 นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์    ครูช านาญการ        กรรมการ  
 3.5 นายครรชิต  กอเฮง    ครูช านาญการ        กรรมการ 
 3.6 นางสาวพจมาน  บารมี      ครูช านาญการ        กรรมการ 
 3.7 นายมณตรี  สิงห์วี    ครูช านาญการ        กรรมการ 
 3.8 นายจักรพงษ์  สุขสบาย    ครู คศ.1        กรรมการ 
 3.9 นางสาวจิราภรณ์  มีเรือง    ครู คศ.1        กรรมการ 
 3.10 นางสาวม่านทอง  เจตเขตกิจ   ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
 3.11 นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่  ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดท าเอกสาร มีหน้าที่ ประสานการจัดเตรียมสถานที่ประชุม 
อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับการประชุม อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าประชุม จัดอาหารและเครื่องดื่ม และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  ตลอดจนจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ประกอบด้วย 
 4.1 นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์    ครูช านาญการ        ประธานกรรมการ 
 4.2 นายอนุรักษ์  เขื่อนแก้ว    ครู คศ.1        กรรมการ  
 4.3 ว่าที่ ร.ต.หญิง วชิรญา  กลิ่นชื่น   ครู คศ.1          กรรมการ 
 4.4 นายสุริยัน  เชื้อบุญมี      ครู คศ.1        กรรมการ 
 4.5 นางสาววรินดา  ลอสวัสดิ์   ครูอัตราจ้าง        กรรมการ  
 4.6 นางสาวยุวดา  รัตนา    ธุรการงานสารบรรณ       กรรมการ  
 4.7 นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่  ครูช านาญการ        กรรมการเลขานุการ  
 

/ขอให้คณะกรรมการ… 
 

 

 



ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเกิด
ประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

ที่  227/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 --------------------------------------------------------------------------------- 
  ตามท่ีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด กลยทุธ์ วิธีด าเนินการ 
รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  ตามแนวทางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นประสบความส าเร็จ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า  แก้ปัญหา การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้  ประกอบด้วย 
 1.1 นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 1.2 ว่าที่ ร.ต.ศุภสิทธิ์  มรกฎ  ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 1.3 นางวรวีร์  มรกฎ   ครูช านาญการ       กรรมการ 
 1.4 นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์  ครูช านาญการ       กรรมการ 
 1.5 นายครรชิต  กอเฮง  ครูช านาญการ       กรรมการ 
 1.6 นางสาวหม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีหน้าที่  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์  ความเชื่อมโยง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 
ของโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองต่อนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.1 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 
  1) นายครรชิต  กอเฮง  ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
  2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
  3) หัวหน้างานต่าง ๆ ฝ่ายบริหารวิชาการ        กรรมการ 
  4) นางนาฏชนก  สิงห์วี     ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
 2.2 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ประกอบด้วย 

  1) นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์ ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
  2) หัวหน้างานต่าง ๆ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ       กรรมการ 
  3) นายจักรพงษ์  สุขสบาย คร ูคศ.1       กรรมการและเลขานุการ 

/2.3 คณะกรรมการ… 



 2.3 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
  1) นางวรวีร์  มรกฎ  ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
  2) หัวหน้างานต่าง ๆ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
  3) นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์  คร ูคศ.1       กรรมการและเลขานุการ 

 2.4 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
 1) ว่าที่ ร.ต.ศุภสิทธิ์  มรกฎ ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 2) หัวหน้างานต่าง ๆ  ฝ่ายบริหารทั่วไป        กรรมการ 
 3) นายสุริยัน  เชื้อบุญมี  คร ูคศ.1       กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีหน้าที่ พิจารณาเห็นชอบ
โครงการ/กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณส าหรับใช้ในการด าเนินงาน ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 

 3.1 นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์    ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 3.2 ว่าที่ร.ต.ศุภสิทธิ์   มรกฎ    ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 3.3 นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์    ครูช านาญการ       กรรมการ 
 3.4 นางวรวีร ์ มรกฎ     ครูช านาญการ       กรรมการ 
 3.5 นายครรชิต  กอเฮง  ครูช านาญการ       กรรมการ 
 3.6 นางสาวหม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการเขียนโครงการ/กิจกรรม 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม เสนอต่อกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ จัดเรียง ตรวจทาน จัดท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ ประกอบด้วย 

 4.1 นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์    ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
 4.2 นายอนุรักษ์   เขื่อนแก้ว  ครู คศ.1            กรรมการ 
 4.3 นางสาวจิราภรณ์   มีเรือง ครู คศ.1            กรรมการ 
 4.4 นางศรีไพร  พันธ์โนราช  พนักงานราชการ       กรรมการ 
 4.5 นางสาวหม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ ครูช านาญการ            กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงาน มีหน้าที่ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 
 5.1 นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์   ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
 5.2 นายจักรพงษ์  สุขสบาย  ครู คศ.1            กรรมการ 
 5.3 นายอนุรักษ์   เขื่อนแก้ว  ครู คศ.1            กรรมการ 
 5.4 นางสาวหม้านฟ้า  วงศ์ทองใบใหญ่ ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
 

/ขอให้คณะกรรมการ… 
 



ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเกิดประโยชน์
กับทางราชการมากที่สุด 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  6  สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563 -2565) และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
งบประมาณ 2563 ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

 

1. การประชุมจัดท าการวิเคราะหสภาพแวดล้อม (SWOT)  ครั้งที่ 1 
 

 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบผู้มสี่วนร่วม 



2. การประชุมจัดท าการวิเคราะหสภาพแวดล้อม (SWOT)  ครั้งที่ 2 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  ร่วมน าเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4. ผู้รับผิดชอบได้จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565)  และเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


