
วิสัยทัศน์ (2561-2563) 
  มุ่งม่ันจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย 
5. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดี  มีความเป็นไทย 
2. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะในศตวรรษที่  21   
3.  ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4.  โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และใช้เทคโนโลยีทันสมัย  
5.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถทางวิชาการอย่างมืออาชีพ  
    และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์โรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่  1  พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21   
                     1.  แผนงานด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
              2.  แผนงานด้านพัฒนาทักษะและศักยภาพนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
     กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย 
                      3.  แผนงานด้านพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                      4.  แผนงานด้านสร้างเสริมความเป็นไทย 
     กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
                      5.  แผนงานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
                      6.  แผนงานด้านพัฒนาวิชาการ 
                      7.  แผนงานด้านการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
                      8.  แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                      9.  แผนงานด้านพัฒนาบุคลากร 
     กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล 
                     10.  แผนงานด้านประกันคุณภาพภายใน 

 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 



มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2561  จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดกับการจัดท า
โครงการ/งาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ศึกษานโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (การบริหารโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา)  นโยบายโรงเรียน  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

2.  ศึกษามาตรฐาน และประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน 

3.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์    
4.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน 
5.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
6.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 
7.  ศึกษาสารสนเทศของแต่ละฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 

 

 

โครงการระดับโรงเรียนประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
 1.  ชื่อโครงการ 
 2.  หลักการและเหตุผล (สภาพปัจจุบันและปัญหา) 
 3.  วัตถุประสงค์  (อาจแยกเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป  และวัตถุประสงค์เฉพาะ) 
 4.  กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน    
 5.  รายละเอียดกิจกรรม/ ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
7.  งบประมาณ 
8.  กลุ่มสาระ/กลุ่มบริหาร/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
9.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 10.  ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล /ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ตัวชี้วัดความส าเร็จตามกลยุทธ์/เงื่อนไขท่ี
ส าคัญที่จะท าให้งาน/โครงการประสบความส าเร็จ) 
 11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

 

ค าช้ีแจงในการจัดท างาน/โครงการส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

การเขียนงาน/โครงการ 

โครงการที่สมบูรณ์แบบจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ 
 1. ท าไมจึงต้องท าโครงการน้ี (หลักการและเหตุผล)    2.  ต้องการให้เกิดอะไรในโครงการน้ี  (วัตถุประสงค์) 
 3.  ต้องการให้เกิดเท่าไร  (เป้าหมาย) 4.  ต้องท าอย่างไรจึงเกิดผลตามท่ีต้องการ (ขั้นตอนการด าเนินการ) 
 5.  ต้องใช้ปัจจัย  หรือทรัพยากรเพียงใด (งบประมาณ)  6.  ผลส าเร็จของโครงการดูได้จากสิ่งใด 
 7.  หวังผลอะไรบ้าง (ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ) 



 

 

1.  การตั้งช่ือโครงการ  ควรเป็นชื่อที่ชัดเจน มีความหมายสอดคล้องกับเรื่องที่จะท า หรือแสดงให้เห็น
แนวทาง  และผลการด าเนินงาน หรือกลยุทธ์โรงเรียน 
     แผนงาน                แผนงาน 1-10    
     โครงการหลัก    สอดคล้องกับโครงการและกลยุทธ์หลักของโรงเรียน 

   กลยุทธ์   สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1-6 
          มาตรฐานการศึกษา   ยึดมาตรฐานของโรงเรียน  4 มาตรฐาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  หลักการและเหตุผล  เขียนให้ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
  2.1  การน าเสนอปัญหา - ระบุตัวปัญหา /สภาพของปัญหา (ความรุนแรง) /การแก้ปัญหา 
หรือ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  2.2  ระบุความคาดหวัง  หรือสภาวะที่คาดว่าจะเกิดข้ึนภายหลังโครงการนี้ยุติ 
 3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดอะไร  ถ้าโครงการนั้นเป็นโครงการใหญ่มี
กิจกรรมหลักหลายกิจกรรมในการด าเนินงาน  ต้องแยกเป็น 
  3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป  คือ  จุดประสงค์โครงการที่จะท า 
  3.2  จุดประสงค์เฉพาะ  คือ  จุดประสงค์ของงานย่อยต่าง ๆ ในโครงการที่จะท า  
อาจจะมีหลาย ๆ ข้อตามกิจกรรมที่จัด 
 

  หลักการเขียนงาน/โครงการ 

     กลยุทธ์ที่  1  พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21   
                     1.  แผนงานด้านพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 

         2.  แผนงานด้านพัฒนาทักษะและศักยภาพนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
     กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์บนพื้นฐานความเปน็ไทย 

         3.  แผนงานด้านพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
         4.  แผนงานด้านสร้างเสรมิความเป็นไทย 

     กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
         5.  แผนงานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         6.  แผนงานด้านพัฒนาวิชาการ 
         7.  แผนงานด้านการเสรมิสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

     กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
        8.  แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

     กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
        9.  แผนงานด้านพัฒนาบุคลากร 

     กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล 
       10.  แผนงานด้านประกันคณุภาพภายใน 



 4.  เป้าหมาย  ต้องระบุให้ครอบคลุม 
  -  มีตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  -  เป็นข้อความ/ตัวเลขที่ระบุขนาด ปริมาณของสิ่งของหรือผลงานและเวลาที่เกิด 
 5.  กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน ต้องเขียนให้ครอบคลุมดังนี้ 
  -  ระบุข้ันตอนการด าเนินงาน โดยใช้ PDCA      
  -  ในระยะที่ 1,2  ระบุกิจกรรมหลัก  กิจกรรมย่อยของโครงการ   
  -  ระบุวันเวลาเวลาที่ด าเนินงาน  งบประมาณ  กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ 
 6.  สถานที่ด าเนินการ   ระบุสถานที่จัดกิจกรรม 
 7.  งบประมาณ    ระบุจ านวนเงิน 
 8.  ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล   ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน และ
เป้าหมายที่ก าหนด) 
 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ควรระบุ ดังนี้ 
  -  จะเกิดผลอย่างไรกับใคร 
  -  สภาวะอย่างไรที่คาดว่าจะเกิดผลในระยะไกล  ถ้าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ 
  -  ส่งผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
 10.  ประมาณการค่าใช้จ่ายปีการศึกษา  2561   ระบุ  

      1) ชื่อกิจกรรม     ..................................................................................................   
                2) ผู้รับผิดชอบ    ..................................................................................................    
                3) เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัด       ตามตัวชีว้ดัความส าเร็จ   
                4) รายการประเภทวัสดุ/ ครุภัณฑ์  กรุณาเรียงล าดับ ดังนี้ 
                     4.1   ระบุวัสดุ  

  4.2   ระบุครุภัณฑ์ 
 4.3   จัดจ้าง /ค่าตอบแทน   

            

 

 

 

 

 

 

 



โครงการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
โครงการที่ ..................... 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ............................................................................................................................. ......... 
แผนงานด้าน : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ....................................................................................................................................  
กลุ่มบริหาร : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สอดคล้อง 
กลยุทธ์โรงเรียนที่ ............................................................. ...................................................................................  
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ ............................................................................................... ...................... 
โครงการหลักท่ี ...................................................................................................................................... ............ 

ลักษณะงาน      ใหม่        ต่อเนื่อง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (ถ้ามีผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาเป็นผลอย่างไรและมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร 
   ด้วย P D C A เพื่อดูขั้น Action) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………..……..(เขียนจากใหญ่ไปหาเล็ก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการท าโครงการ/กิจกรรม)................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……..ตอนสุดท้าย ควรให้มีค าว่า โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้าน หรือค าว่า สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. วัตถุประสงค์ (เป็นข้อความท่ีแสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ภายในโครงการ/กิจกรรม ให้ปรากฏ
เป็นรูปธรรม จะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้) 
    2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. เป้าหมาย (โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการตามกลยุทธ์ ควรแสดงอยู่ใน
รูปของจ านวน หรือร้อยละ) 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (ระบุขนาด ปริมาณของผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ) 
         3.1.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         3.1.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         3.1.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน .......คน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ ปรับปรุง...............(ถ้ามี) 
    



    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ) 
         3.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         3.2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจร้อยละ ....... อยู่ในระดับ...........(ดีเยี่ยม ดีมาก 
พอใช้ ปรับปรุง) 
4. กิจกรรม ขั้นตอนวิธีด าเนินงาน 
   4.1 วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
         ......เป็นขั้นตอนการเตรียมการ เช่น ประชุม/ปรึกษาหารือทีมงาน...ก าหนดกิจกรรม....ก าหนดระยะเวลาใน
การจัดท ากิจกรรม...เป็นต้น 
   4.2 ด าเนินงาน (Do)   
         ......เป็นขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่น จัดกิจกรรม....โดยระบุกิจกรรมที่จะด าเนินการให้
ครบถ้วน..................... 
   4.3 ติดตาม ตรวจสอบและสรุปองค์ความรู้ (Check)   
         ......เป็นขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นลง โดยระบุวิธีการประเมิน
ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
   4.4 ประเมินและสรุป (Action)   
         ......เป็นขั้นตอนการจัดท าสรุปรายงานผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
5. รายละเอียดกิจกรรม 
   ภาคเรียนที่ 1 (1 พฤษภาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561) 
ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
     
     
     
     

รวมเงิน   
   ภาคเรียนที่ 2 (1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562) 
ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
     
     
     

รวมเงิน   
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 



7. งบประมาณ  
    7.1 เงินงบประมาณ จ านวน.....................................................................บาท 
          แยกเป็น   ค่าครุภัณฑ์ ........................................... บาท 
          ค่าวัสดุ ........................................... บาท 
     ค่าตอบแทนใช้สอย ........................................... บาท 
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ หน่วยงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    8.1 .................................................................. 
    8.2 .................................................................. 
9. ระยะเวลาด าเนินการ............................................................................................................ .............. 
10. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 และก าหนดระดับ
ความส าเร็จ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามกลยุทธ์) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
10.1 เชิงประมาณ 
      1…………………………………….. 
      2……………………………………..  

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

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

10.2 เชิงคุณภาพ 
      1…………………………………….. 
      2……………………………………..  

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

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

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้บอกถึงผลกระทบในทางที่ดี ที่จะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม โดยระบุให้ชัดเจนว่าใคร
จะได้รับผลประโยชน์ และผลกระทบนั้นได้รับลักษณะอย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
     11.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     11.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (.................................................) 
     ลงชื่อ................................................. 
                                                          (.................................................) 
      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน............................... 
     ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                          (.................................................) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่ม................................................ 
     ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                              (นายสาโรจน์  กลั่นด้วง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 



 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายปีการศึกษา 2561 โครงการที่ .................................. 
ชื่อกิจกรรม.................................................................................................................. ............................ 
ผู้รับผิดชอบ ....................................................... ......................................................................................  
เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัด..................................................................................................... .............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาคเรียนที่ 1/2561 
ที ่ รายการ วัสดุ/ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย ครุภัณฑ์ แหล่ง 

งบประมาณ จ านวน ราคา จ านวน
เงิน 

จ านวน ราคา จ านวนเงิน 

        เงินอุดหนุน 
 
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

        
        
        
        
        
        
        

รวมเงิน  รวมเงิน  
รวมทั้งสิ้น  

 
ภาคเรียนที่ 2/2561 

ที ่ รายการ วัสดุ/ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย ครุภัณฑ์ แหล่ง 
งบประมาณ จ านวน ราคา จ านวน

เงิน 
จ านวน ราคา จ านวนเงิน 

        เงินอุดหนุน 
 
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

        
        
        
        
        
        
        

รวมเงิน  รวมเงิน  
รวมทั้งสิ้น  

 



การเทียบเคียง / ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช
๒๕๕๔กระทรวงศึกษาธิการ 
(ประกอบด้วย๑๕มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช๒๕๕๙กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบด้วย๔มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่๑ 
คุณลักษณะ 
ของคนไทย 
ที่พึงประสงค ์
ทั้งในฐานะ 
พลเมืองและ 
พลโลก 

มาตรฐานที่๑ 
ผลการจัดการศึกษา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน(๖มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่๑ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ 
มีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่๒ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 
มาตรฐานที่๓ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่๔ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่๕ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่๖ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน
รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
(๑มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่๑๕การจัดกิจกรรม 
ตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่านการเขียน

การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน 

 
๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดย 
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

 มาตรฐานที่2 
การบริหารจัดการ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา(1มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่14การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนด 
 
 

มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 



การเทียบเคียง / ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช
๒๕๕๔กระทรวงศึกษาธิการ 
(ประกอบด้วย๑๕มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช๒๕๕๙กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบด้วย๔มาตรฐาน) 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
(๔มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่๘ผู้บริหารปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่๙คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่๑๐สถานศึกษามีการจัด 
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 
มาตรฐานที่๑๑สถานศึกษามีการจัด 
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
ด้านคุณภาพการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่๑๓สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.1การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

4. การก ากับติดตามประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่๒ 
แนวทางการจัด 
การศึกษา 
 
มาตรฐานที่๓ 
แนวทางการ 
สร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้/ 
สังคมแห่งความรู ้

มาตรฐานที่๓ 
การจัดการเรียน 
การสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
(๑มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่๗ครูปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่๓กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอน 

ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและประเมนิความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่๔ 
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
(๑มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่๑๒สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐานที่๔ระบบการประกัน 
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด 
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 



 


