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บทท่ี 1 
บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 

 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบายภายใต้โครงการบริหารจัดการงานแผนงาน
และงบประมาณจัดทำเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ และเพื่อให้มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาท่ีกำหนด อีกท้ังยังเป็น
การพัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล ของโรงเรียนให้
ทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน และสนองนโยบายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545 )  ที่ให้มีการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เพื่อให้เป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วิสัยทัศน์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลกด้วยระบบบริหารจัดการเชิง
คุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีพันธะกิจท่ีมุ ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นพลโลก และมีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่าย พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 คณะผู้ประเมินผลจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงาน
แผนงานและนโยบายภายใต้โครงการบริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณในโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดผลคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์ 
      1. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
      2. เพื่อให้มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาท่ีกำหนด 
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3. เป้าหมาย    
เป้าหมายเชิงปริมาณ    

1. มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ท่ีบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93  

2. มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ ละ 2 ครั้ง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครูมีความพึงพอใจต่อการการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบายในระดับดี            
4. งบประมาณ 
     งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร 17,659.00  บาท 
     ประเภทงบประมาณ 
                เงินอุดหนุน              เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                เงินบำรุงการศึกษา     เงินรายได้สถานศึกษา 
 
5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้   คือ   

1. แบบติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย 

6. ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม  
      ช่วงท่ี 1 (1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 )      ช่วงท่ี 3 (1 เม.ย. 2563 – 31 มิ.ย. 2563 ) 
      ช่วงท่ี 2 (1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 )      ช่วงท่ี 4 (1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 ) 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 

2. โรงเรียนมีการดำเนินงานเป็นไปตามเวลาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 1. หลักและแนวคิดเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรม  
       กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบายภายใต้โครงการบริหารจัดการงาน
แผนงานและงบประมาณดำเนินงานศึกษาข้อมูลหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
 
 

โรงเรียนพิชัยรัตนาคารมุ่งพฒันานักเรียนให้มีความเป็นพลโลกด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
โรง เร ียนพ ิช ัยร ัตนาคารมุ่ ง
พัฒนานักเรียนให้มีความเป็น
พลโลกด ้ วยระบบบร ิห า ร
จัดการเชิงคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พลโลก 
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 
ภาษา มีความล้ำหน้าทางความคิด  สามารถผลิตงานได้อย่าง
สร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

• ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตาม

วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน  มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยี

ในการส่ือสารและการบริหาร จัดการ 

• โรงเร ียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที ่ผ ่านการรับรอง

มาตรฐาน คุณภาพตามเกณฑ์รางว ัลคุณภาพแห่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) 

• ครูเป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญใน การจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน 

สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศและสื่อเทคโนโลยีใน การจัดการ

เรียนรู้ 

• ครูใช้การวิจัย สื ่อ นวัตกรรมเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง 

 

วิสัยทัศน์ 
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1. มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นพลโลก และมีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย

อาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

3. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
 

1. โรงเรียนพิชัยรัตนาคารพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้า
ทางด้านความคิด   
2. โรงเรียนพิชัยรัตนาคารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. โรงเรียนพิชัยรัตนาคารมีส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีส่งเสริมเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 

 
 
 

“นตถิ ปญญา สมาอาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่ม ี
 

 
 

วิชาการเด่น เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 

 
ความรู้ดี มีคุณธรรม 

 
 
 
 

เอกลักษณ์ 
 

พันธกิจ 
 

 

อัตลักษณ์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

 

 คำขวัญ 
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      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ ส่ือสารได้สองภาษา 

      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ ส่ือสารได้สองภาษา 

1.1 เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดและการ

ใช้เทคโนโลยี 

1.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  2.1 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        2.2 เพื่อพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        2.3 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

   3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเป็นผู้ 
      มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 
        4.1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

 

   กลยุทธ ์
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน   การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ตัวบ่งชี ้1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ตัวบ่งชี ้2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี ้2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี ้2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี ้2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ตัวบ่งชี ้3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี ้3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี ้3.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวบ่งชี ้3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

    แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  3 ด้าน 
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ตาราง 1 แสดงการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามกลยุทธ์ พ.ศ. 2563 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี  ความสามารถ
ทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา 

1.1 มีความสามารถในการอ่าน   การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 88 
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 89 
1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 86 

1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 91 

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 91 

2.พัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบ
คุณภาพเพื่อให้สามารถเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 93 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 93 

2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 94 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี 93 
3. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.1 ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 91 
3.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 90 
3.3 ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 92 

3.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 91 
4. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 88 
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ตาราง 2 แสดงโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ พ.ศ. 2562-2564 

กลยุทธ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  โครงการ 
ร้อยละ

ความสำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ
ทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา 

1.1 โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
1.2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 
1.3 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่สอง 
1.5 โครงการบรหิารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.6 โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
1.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจดัการเรียนการสอนภายในศูนย์อัจฉริยภาพ  
     (Resource Center) ตามมาตรฐานในระดับนานชาติ 
1.8 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.9 โครงการตอบสนองนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
4.3 โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ 

88 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

2.พัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบ
คุณภาพเพ่ือให้สามารถเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 โครงการบรหิารงานงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
โครงการบริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณ 
3.2 โครงการบรหิารจัดการบคุลากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
4.1 โครงการบรหิารจัดการงานกิจการนักเรียน 
5.1 โครงการบรหิารจัดการงานบริหารทั่วไป 

92 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

3. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4.4 โครงการ TO BE NUMBER ONE 
1.9 โครงการตอบสนองนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

90 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

4. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู ้

5.2 โครงการดูแล ปรับปรงุ และพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 88 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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ตาราง 3 แสดงโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ตอบสนองต่อมาตฐานการศึกษา สมศ. และกลยุทธ์ของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานวิชาการ

2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานวิชาการ

และส่ิงแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ

3 พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ท่ีสอง

4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ P P P P P กลุ่มบริหารงานวิชาการ

และกระบวนการจัดการเรียนรู้

5 บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานวิชาการ

6 พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และส่งเสริม P P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานวิชาการ

การจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์

7 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดการ P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เรียนการสอนภายในศูนย์อัจฉริยภาพ (Resource โปรแกรมนานาชาติ

Center) ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ

8 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานวิชาการ

9 บริหารงานงบประมาณค่าสาธารณูปโภค P P P P P P P กลุ่มบริหารงานแผนงาน

และงบประมาณ

10 บริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณ P P P P P P P กลุ่มบริหารงานแผนงาน

และงบประมาณ

11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี P P P กลุ่มบริหารงานบุคคล

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ท่ี โครงการ

มาตรฐานการศึกษา สมศ. กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบมฐ.1/ตบช. มฐ.2/ตบช. มฐ.3/ตบช. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
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ตาราง 3 แสดงโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ตอบสนองต่อมาตฐานการศึกษา สมศ. และกลยุทธ์ของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (ต่อ) 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4

12 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพครู P P กลุ่มบริหารงานบุคคล

13 บริหารจัดการบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา P P P P P P P กลุ่มบริหารงานบุคคล

14 บริหารจัดจ้างครูต่างชาติและบุคลากรทางการศึกษา P P P P P P P กลุ่มบริหารงานบุคคล

15 บริหารจัดการงานกิจการนักเรียน P P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน

16 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และประชาธิปไตยใน P P P กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน

โรงเรียน

17 เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน

18 TO BE NUMBER ONE P P P กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน

19 บริหารจัดการงานบริหารท่ัวไป P P P P P กลุ่มบริหารงานท่ัวไป

20 ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานท่ี P P P P P กลุ่มบริหารงานท่ัวไป

และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

21 ตอบสนองนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ P P P P P P P P P กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน

ท่ี โครงการ

มาตรฐานการศึกษา สมศ. กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบมฐ.1/ตบช. มฐ.2/ตบช. มฐ.3/ตบช. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร



 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  11 

 

 
 2.2 งานวิจัย/บทความ/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบายภายใต้โครงการบริหารจัดการงาน
แผนงานและงบประมาณดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลแนวคิดและข้อค้นพบจากการวิจัย/บทความ/ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องดังนี้ 
ความหมายของการวางแผน 

หน่วยงานทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องมีปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะทำให้การ
ดำเนินงานของหน่วยงานประสบผลสำเร ็จตามเป้าหมาย สามารถดำเน ินงานได้สอดคล้องกับ
กระบวนการทำงาน รวมทั้งทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการ ระยะเวลาของการทำงาน
นั้นๆ หากเกิดข้อผิดพลาดจะสามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและสามารถทำการแก้ไขได้
ทันท่วงทีที่เกิดการผิดพลาดในกระบวนการทำงาน ไม่ก่อให้เกิดการเสียเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
การทำงาน และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคตได้เพื่อความสำเร็จของหน่วยงาน ปัจจัยดังกล่าว 
เรียกว่า “การวางแผน (Planning)” มาจากคำในภาษาละตินว่า “Planum” ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายของ
การวางแผนไว้  
    วิโรจน์ สารรัตนะ (2539 : 35-36) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนเป็นกระบวนการตัดสินใจ
เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการกระทำไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลในองค์การปฏิบัติตามให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

อนันต์ เกตุวงศ์ (2541 : 3-4) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนก็คือการตัดสินใจล่วงหน้าในการ
เลือกทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระทำ โดยทั่วไปจะเป็นการตอบ
คำถามต่อไปนี้ คือ จะทำอะไร (What) ทำไมจึงต้องทำ (Why) ใครบ้าง ที่จะเป็นผู้กระทำ (Who) จะ
กระทำเมื่อใด (When) จะกระทำกันท่ีไหนบ้าง (Where) และจะกระทำกันอย่างไร (How) 

Simmons (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์. 2540 : 138) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนหมายถึง 
(1) ความหมายในแง่ของงานท่ีต้องปฏิบัติของผู้บริหารแต่ละคน คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ การจูงใจ
และส่ือความ การวัดผล และการพัฒนาบุคคล (2) ความหมายท่ีมีขอบเขตกว้างกว่าท่ีคลุมถึงการบริหาร
ท้ังหมด คือ กระบวนการบริหารท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรม ของงานและมุ่งสู่อนาคต  

 Wohlstetter (อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์. 2541 : 2) ให้คำอธิบายความหมายของการวางแผน
ไว้แตกต่างออกไปจากท่านอื่นๆ โดยให้ความหมายถึงวิธีการท่ีจำเป็นของการทำให้การตัดสินใจก้าวหน้า 
และเป็นส่ิงท่ีจะต้องมีอยู่ก่อนการกระทำ การวางแผนจะต้องหาคำตอบ 2 ประการนี้ให้ได้ คือ 1) ความ
มุ่งหมายขององค์การหรือแผนงานคืออะไร 2) อะไรคือวิธีการท่ีดีท่ีสุดจะทำให้บรรลุผลสำเร็จของความ
มุ่งหมายนั้น ยิ ่งกว่านั้นยังเน้นอีกต่อไปว่าการวางแผนเป็นเรื ่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการ
ปรับเปล่ียนอยู่เสมอ และสามารถทำนาย การเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ 
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จากความหมายของการวางแผน สรุปได้ว่า การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการใน
การกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตขององค์การหรือหน่วยงานโดย
เลือกวิธีทำงานที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด และ
การวางแผนนั้นจะพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) จุดหมายปลายทาง (คืออะไร) 2) 
วิธีการดำเนินงาน (ทำอย่างไร) และ 3) ระยะเวลา (เสร็จส้ินเมื่อไร) 
ความสำคัญของการวางแผน 

การวางแผนเป็นงานหลักและสำคัญในการบริหารของหน่วยงานในทุกระดับ เนื่องจากเป็น
ตัวกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ท่ีจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที ่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด การดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน หากวางแผนดีก็เท่ากับดำเนินงานสำเร็จไปแล้วกว่าครึ ่ง ดังนั้น การ
วางแผนจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ดังนี้ 
           2.1 การวางแผนเป็นหน้าท่ีอันดับแรกของผู้บริหาร 
           2.2 การวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถศึกษาเรียนรู้วิธีการ 
ขั้นตอน และกระบวนการทำงานได้จากแผนก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ 
           2.3 แผนและการวางแผนเป็นตัวกำหนดทิศทางและความรู้สึกในเรื ่องของความมุ่งหมาย
สำหรับองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รู้ แผนเป็นกรอบสำหรับการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติได้ อย่างดี จึง
สามารถป้องกันมิให้มีการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาแต่ละครั้งไปเท่านั้นด้วย 
           2.4 แผนและการวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มองไปในอนาคต และเห็นโอกาส
ที่จะแสวงหาประโยชน์หรือกระทำการต่าง ๆ ให้สำเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั ้งยังมองเห็นปัญหา
อุปสรรคและภัยคุกคามต่าง ๆ เพื่อจะหาทางป้องกัน ตลอดจนลดภาวะความเส่ียงต่าง ๆ ได้ด้วย 
           2.5 การตัดสินใจที่มีเหตุผลในการวางแผนนั้น จะมีการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งมี
เวลาพอท่ีจะใช้ท้ังหลักทฤษฎี แนวความคิด และหลักการ ประกอบกับตัวเลขสถิติและข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาพิจารณาตัดสินใจ จึงทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม      มีเหตุผลและ
เป็นประโยชน์ตามต้องการ 
           2.6 การวางแผนในเรื่องของการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เมื ่อมีการกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามความต้องการ กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องกระทำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ บังเกิดผล
ตามเป้าหมายนั้นๆ จะต้องได้รับการพิจารณา การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ท้ังวิธีการกระบวนการ ขั้นตอน
ของการกระทำ ทรัพยากรท่ีต้องใช้ เวลา สถานท่ีและการควบคุมดูแลการทำงาน 
           2.7 การวางแผนมีส่วนช่วยให้มนุษย์เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ได้มาก 
           2.8 การวางแผนเป็นตัวนำในการพัฒนา 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการ 

 
รายงานผลการกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบายภายใต้โครงการ

บริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินการ 
มีกระบวนการท้ังหมด   4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)  
1. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. จัดทำโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)  
 1. ทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย โดยมีรายละเอียดการดำเนิน
กิจกรรมดังนี ้

1.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
                2. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ละ 2 ครั้ง 
                3. การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check) 
   3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการประเมินดังนี้ 

1. จัดทำแบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อนิเทศติดตามให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมดำเนินการตามช่วงเวลาท่ีกำหนด 

2.จัดทำแบบประเมินคความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและ
นโยบาย 

3. ประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2563 จาก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 

 



 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  14 

 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

• ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale )  ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี     
หาค่าเฉล่ีย  (X) และค่าร้อยละ ท้ังในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

  4.51-5.00      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

• ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ หรือแบบ
บันทึกกิจกรรม ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อเรื่อง ( Content  Analysis ) 

• สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic: X ) 
2.  ค่าร้อยละ 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี  4 
ผลการดำเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
         ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบายภายใต้โครงการบริหาร
จัดการงานแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถสรุปตามขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1.ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
  1. การประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา คณะกรรมการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ส่ิงท่ีต้องพัฒนา 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาจัดทำเป็นจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการกล่ันกรองการจัดสรรงบประมาณประจำปี 

  2. คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณประจำปีตรวจสอบความถูกต้องของ
งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง 

2.ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
          1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้รับการอนุมติจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ใช้
แผนปฏิบัติการประจำปี 
          2. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมให้ความร่วมมือในการตอบแบบนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
          3. การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 จากการส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563       

3.ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย

ภายใต้โครงการบริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณโดยใช้เครื่องมือการประเมินมีผลการ
ประเมินดังนี้ 
       1. การนิเทศติดตามให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมดำเนินการตามช่วงเวลาท่ีกำหนดโดยใช้
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม สามารถกำกับติดตามให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมดำเนินงานในช่วงเวลาท่ีกำหนดได้ร้อยละ 70 
       2.การประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
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       3. การประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2563 จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 พบว่า โครงการ/
กิจกรรมท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ร้อยละ 95  

4.ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้นำสารสนเทศที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและนำผลการทำเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    1.แบบติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
              2.แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย 
          6.การเก็บรวบรวมข้อมูล  

    1.การติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 มีข้ันตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1.1 จัดทำแบบติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
                   1.2 สรุปผลการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

 2.การประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย ขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

2.1 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและ
นโยบาย 
2.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและ
นโยบาย 
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บทท่ี 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

          ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบายภายใต้โครงการ
บริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ผลสรุปดังนี้  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

       2. เพื่อให้มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาท่ีกำหนด 

เป้าหมายเชิงปริมาณ    
1.มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ท่ีบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93  
2.มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ ละ 2 ครั้ง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.ครูมีความพึงพอใจต่อการการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบายในระดับดี            

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1.แบบติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
 2.แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบรหิารจัดการงานแผนงานและนโยบาย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1.การติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 มีข้ันตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

   1.1 จัดทำแบบติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
              1.2 สรุปผลการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
  2.การประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย ขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

2.1 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย 
2.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและ
นโยบาย 
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สรุปผลการดำเนินการ  
 การดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบายภายใต้โครงการ
บริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ร ับการการจัดสรร
งบประมาณทั้งหมด 17,659.00  บาท ใช้งบประมาณไป17,659.00  บาท และคงเหลืองบประมาณ
จำนวน 0.00 บาท  โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว สรุปโดย
ภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย ภายใต้โครงการ
บริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณ นั้นพบว่ามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณมีประสิทธิภาพร้อยละ 95  มีการกำกับนิเทศติดตามการ
ดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นเวลา 2 ครั้ง มีผลทำให้ผู ้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานในช่วงเวลาท่ีกำหนดได้ร้อยละ 70 และจากการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
จัดการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการงานแผนงานและนโยบาย พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากอยู่ในช่วงสถาณการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโรคโคโรน่า 2019 ทำให้บางโครงการ/
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน การบริหารจัดการงบประมาณในโรงเรียน 
ควรมีการดำเนินกิจกรรมนี้อีกในปีงบประมาณหนา้ 
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ภาคผนวก 

 
- สำเนากิจกรรม 
- สำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ 
- เครื่องมือท่ีใช้ประเมินผลการดำเนินงาน ( เช่น แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบสังเกต

การจัดกิจกรรม ฯลฯ) 
- สรุปผลการประเมินกิจกรรมจากเครื่องมือท่ีใช้ประเมินผลการดำเนินงาน 
- เอกสารประกอบอื่น ๆ (คำส่ัง  แบบตอบรับการเป็นวิทยากร ฯลฯ) 
- ภาพกิจกรรม 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ครู     ผู้ปกครอง   นักเรียน 

ตอนที่ 2 ให้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด 
    เกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็น 

          4.51 - 5.00     หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มาก 
 2.51 -  3.50    หมายความว่า   ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 -  2.50    หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   พอใช ้
          1.00 -  1.50 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปรับปรุง 

 

ข้อ ข้อความ 
ร้อยละระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 การเตรียมความพร้อม       
2 ความเหมาะสมของสถานท่ี       
3 ความเหมาะของระยะเวลา       
4 ความรู้ท่ีได้จากฐานกิจกรรม       
5 ความรู้ท่ีได้จากการจัดนิทรรศการ(บอร์ด)       
6 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม       
7 การนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน       
8 ความประทับใจในการจัดกิจกรรม       
9 ความสนุกสนานท่ีได้จากการจัดกิจกรรม       
10 ต้องการให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก       

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการดำเนินงาน 
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............................................................................................................................................................................

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

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  นักเรียน.....30...คน   ครู......20.......คน  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน   150  คน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็น 
           4.51 - 5.00     หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มาก 
 2.51 -  3.50      หมายความว่า   ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 -  2.50      หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   พอใช้ 

1.0 -  1.50 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปรับปรุง 

ข้อ ข้อความ 
ร้อยละระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
1 การเตรียมความพร้อม 100 80 20     4.40 
2 ความเหมาะสมของสถานท่ี 81 99 18 2   4.30 
3 ความเหมาะของระยะเวลา 84 102 14     4.35 
4 ความรู้ท่ีได้จากฐานกิจกรรม 76 102 20 2   4.26 
5 ความรู้ท่ีได้จากการจัดนิทรรศการ(บอร์ด) 91 79 30     4.31 
6 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 75 111 14     4.31 
7 การนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 58 106 36     4.11 
8 ความประทับใจในการจัดกิจกรรม 100 96 24     4.35 
9 ความสนุกสนานท่ีได้จากการจัดกิจกรรม 48 120 32     4.08 
10 ต้องการให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก 60 104 36     4.12 

ค่าเฉลี่ย 4.26 
ร้อยละ 85.16 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    

ตัวอย่างการสรุปผลการประเมินกิจกรรม 



 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  23 

 

      1. เมื่อภาวะของลูกหลานมีแนวโน้มเบ่ียงเบนไปในทางท่ีไม่ดี ขอให้ทางอาจารย์                               
ติดต่อผู้ปกครองโดยด่วน เมื่อผู้ปกครองมาโรงเรียน 
      2. อยากให้ครูท่ีปรึกษาเข้มงวดเรื่องการศึกษากับนักเรียนด้วย 
สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการมีค่าเฉล่ีย 4.26  คิดเป็นร้อยละ  85.16  
       อยู่ในระดับคุณภาพ มาก 

ประมวลภาพกิจกรรม…………………..………………………………………………. 
ภายใต้โครงการ.......................................................................................... 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
********************************************************************************************* 
 


