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นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบาย จุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ด้านความปลอดภัย
1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก
ในการดูแลความปลอดภัยอย่ างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัยต่าง ๆ
ภัยพิบัติ และ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดาเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี อ ายุ 3 -6 ปี ทุ กคน เข้ า สู่ ร ะบ บ การศึ ก ษ า
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการดู แ ลปกป้ อ ง เพื่ อ ให้ มี พั ฒ นาการครบทุ ก ด้ า น
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาคและ
ได้รับการพัฒ นาให้มีสมรรถนะสาหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประทศ
2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่ งเสริ ม เด็ ก พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาส ให้ ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและจั ด หาทางเลื อ ก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้
2.5 พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศของนั ก เรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น รายบุ ค คล
เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกังไม่ให้นักเรียนหลุดออก
จากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ
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3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ ม ให้ น าหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม
กับความต้องและบริบท
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง
มีค วามสามารถในการสื่ อสาร สามารถจั ด ระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่ว มกับ ผู้ อื่ น
โดยใช้การรวมพลั งทางานเป็ น ทีม เป็ น พลเมืองที่ ดี มีศีล ธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการ
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การมีอาชีพ มีงานทา และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน
3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้ นาไปสู่
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละสมรรถนะของผู้ เรีย นเป็ น รายบุ ค คล รวมทั้ งส่ งเสริม การน าระบบธนาคาร
หน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา
3.5 พัฒ นา ส่ งเสริม ผู้ บ ริห ารการศึกษา ผู้ บริห ารสถานศึกษา ครูและบุ คลากรทางการศึกษา
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการกระจายอานาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการจั ด การฐานข้ อ มู ล มาใช้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
จัดการศึกษาข้นพื้นฐานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ภ าพ ใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน ใช้ น วั ต กรรม
ในการขั บ เคลื่ อ นบริ ห ารจั ด การ โดยใช้ ท รัพ ยากรร่ ว มกั น และแสวงหาการมี ส่ ว นร่ว มของหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และปรับ กระบวนการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ ชีวิตวิถีปกติต่อไป
(Next Normal)
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จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. เร่งแก้ปั ญ หากลุ่ มผู้ เรีย นที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด –
19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery)
ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
2. เสริ ม สร้ า งระบบและกลไกในการดู แ ลความปลอดภั ย นั ก เรี ย น ด้ ว ยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และ
เด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทากรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย
ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
6. ส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ านกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้ น ให้ ผู้ เรียนมี ส่ ว นร่ว ม และ
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ
ประเมิ น ผลในชั้ น เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู้และสมรรถนะของผู้ เรียน (Assessment for Learning)
ทุกระดับ
7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจาพักนอน สาหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล และ
ถิ่นทุรกันดาร
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
9. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา โดยการกระจายอ านาจและใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน
เพื่อสร้างความเข้มแข็ ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลั กธรรมาภิบาล
ให้กับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ทิศทางโรงเรียนสตรีภูเก็ต
วิสัยทัศน์

(Vision)

ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นผู้นาที่ดีของสังคม

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้เรียนเป็นคนตงห่อ
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีสมรรถนะสูง
พันธกิจ
สื่อสารได้หลายภาษา
(Mission)
เป็นผู้นาและมีภาวะผู้นา
ที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์
ที่จะเป็นพลเมืองที่ดี
ในอนาคต
1. ผู้เรียนเป็นคนตงห่อ
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีสมรรถนะสูง
สื่อสารได้หลายภาษา
เป็นผู้นาและมีภาวะผู้นา
เป้าประสงค์
ที่ดีของสังคม มุ่งเรียนรู้
(Purpose)
อย่างต่อเนื่องรองรับ
การเป็นพลเมืองในแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลก
ในอนาคต

2. ส่งเสริมและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้จัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมาตรฐาน
การเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้เรียน
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
มีความรู้ ความสามารถ
และได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีให้
มีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการเรียนรู้
มุ่งสู่สากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย ตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย สนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย น้อมนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
1. พัมนาคุณภาพผู้เรียน 2. พัฒนาครูและ
3. พัฒนาระบบบริหาร
ให้เป็นคนตงห่อ
บุคลากรทางการศึกษา จัดการด้วยระบบ
กลยุทธ์
มีสมรรถนะสูง สื่อสารได้ ให้มีสมรรถนะตาม
คุณภาพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
(Strategy) หลายภาษา เป็นผู้นาที่ดี มาตรฐานวิชาชีพ
และมีภาวะผู้นา มีสุขภาพ
พอเพียง
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมเเละ
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ
ในการพัฒนาและ
การจัดการศึกษา
ทั้งในเเละ
ต่างประเทศ

4. สถานศึกษา
มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ในการพัฒนาและ
การจัดการศึกษา
ทั้งในและ
ต่างประเทศ

4. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
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นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีงบประมาณ 2566
นโยบายโรงเรียน
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านหลักสูตร คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู/บุคลากรทางการศึกษาและ
การสร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นมีทักษะจ าเป็ นในศตวรรษที่ 21 สู่ การศึก ษาต่อ มีอาชีพ มีงานท า ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ของผู้ เรี ย นให้ เต็ ม ศั ก ยภาพ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
3. ส่งเสริมสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปลอดภัย รอดพ้นจากโรคและภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกประเภท
4. นาระบบเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในการดาเนินชีวิตวิถีใหม่
5. เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการประกั น คุ ณ ภาพภายใน พั ฒ นากระบวนการนิ เทศติ ดตาม ประเมิ น ผล
นามาสู่การปฏิบัติ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดเน้นโรงเรียน
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Academic : เก่งวิชาการ
การพั ฒ นาคุณ ภาพทางวิช าการ ด้านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะความสามารถด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา ตลอดจนความสามารถอื่น ๆ สู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
Creative : สร้างงานเพื่อสร้างคน
ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ นาสื่ อ
เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ
Honest : ตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริต
พัฒนาผู้เรียนและระบบบริหารจัดการตามวิถีของโรงเรียนสุจริต
Intelligent : มีเชาว์คิดเฉลียวฉลาด
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใช้ศาสตร์และศิลป์บริหารจัดการนาพาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
การจัดการศึกษา
Evaluation : ไม่ขาดการประเมิน
มีระบบการนิเทศ กากับติดตาม รายงานผลและนาผลมาพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Vision : วิสัยทัศน์แยบยล กว้างไกล
บริหารจัดการเพื่อนาพาให้สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของสถานศึกษา
Environment : สดใส สิ่งแวดล้อม
สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ภายในทุกส่วนของโรงเรียนให้ร่มรื่นสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
Management : มีความพร้อมบริหารจัดการ
ผู้บ ริห าร มี ทัศนคติเชิงบวก ร่ วมคิด ร่วมทา น าชุมชน และสั งคมในประเทศและต่างประเทศ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
Excellent : ผลงานดีเด่นยอดเยี่ยม (นักเรียน ครู โรงเรียน)
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ครู และสถานศึกษา สู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
Nice : เปี่ยมคุณธรรม รักลูกน้อง
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง มีความเชี่ยวชาญ และความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ มีร่วมแรงร่วมใจพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
Technology : นาเทคโนโลยี
นาระบบเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
7. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนตงห่อ มีสมรรถนะสูง สื่อสารได้หลายภาษา เป็นผู้นาและ
มีภาวะผู้นาที่ดี มีสุขภาพ มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
แผนงานหลัก

โครงการหลัก

1.1 ส่งเสริม
และพัฒนา
สมรรถนะ
ของผู้เรียน
การสื่อาสารทาง
ภาษา ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียน

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียน
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2
(จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน รัสเซีย
ฝรั่งเศส เกาหลี)
4. โครงการนานาชาติ (IP, IPC)
5. โครงการห้องเรียนพิเศษ
SMTE

ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนมีความสามารถใน

การอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
คานวณ ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
3. ผู้เรียนที่มคี วามสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
4. ผู้เรียน ที่มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม/ผลงาน/ชิ้นงานและ
สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น
5. ผู้เรียนที่มคี วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
6. ผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนดดังนี้
6.1 กลุ่มสาระภาษาไทย เกรด
2.5 ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ
6.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกรด
2.0 ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ
6.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกรด 2.0 ขึ้นไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ
6.4 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เกรด 2.5
ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ
6.5 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เกรด 2.5 ขึ้นไป

เป้าหมาย
ผู้รับ
2566 2567 2568 2569 2570 ผิดชอบ
90 92 94 96 98 กลุ่มบริหาร
วิชาการ
82

84

86

88

90

82

84

86

88

90

72

74

76

78

90

96

97

98

99

100

80

82

84

86

88

60

63

66

69

71

65

68

71

74

77

80

82

84

86

88

70

72

74

76

78
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แผนงานหลัก

1.2 ส่งเสริมผู้เรียน

เป็นคนตงห่อ
เป็นผู้นาและ
ภาวะผู้นาทีด่ ี
และมีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงค์

โครงการหลัก

6. โครงการส่งเสริมภาวะผู้นา
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เป้าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570
6.6 กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา 90 92 94 96 98
เกรด 2.5 ขึ้นไป
6.7 กลุ่มสาระการงานาอาชีพ
90 92 94 96 98
เกรด 2.5 ขึ้นไป
6.8 กลุ่มสาระศิลปะ เกรด 2.5 90 92 94 96 98
ขึ้นไป
6.9 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 60 62 64 66 68
(ภาษาที่ 2) เกรด 2.5 ขึ้นไป
*** 6.1-6.8 สาระพื้นฐาน 6.9
สาระเพิ่มเติม
7. ผู้เรียนที่มคี วามรู้ ทักษะพื้นฐาน 97 99 100 100 100
และจิตคติที่ดตี ่องานอาชีพ /
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ
1.นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยม 99 100 100 100 100
ที่ดีอยู่ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
2. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 97 100 100 100 100
และความเป็นไทย อยูร่ ะดับดีขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรม 100 100 100 100 100
ที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
4. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 82 84 86 88 90
และจิตสังคม ตามที่สถานศึกษา
กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
ตัวชี้วัด

ผู้รับ
ผิดชอบ

กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน
/กลุ่มบริหาร
วิชาการ /
งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
แผนงานหลัก

โครงการหลัก

2.1 ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาครู
ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู

8. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครู ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
9. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร ตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
โรงเรียน

2.2 ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์
ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน

ข้อมูลพืน้ ฐาน/เป้าหมาย
ผู้รับ
2566 2567 2568 2569 2570 ผิดชอบ
1. ครูที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มี 80 85 90 93 96 กลุม่
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตาแหน่ง
บริหาร
และมาตรฐานวิทยฐานะ ไม่น้อยกว่า
งาน
ร้อยละ 2
บุคคล
2. ครูที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองที่
100 100 100 100 100
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน และ
ความต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
3. ครู บุคลากร ที่ประชุมวิชาการ /
80 83 86 90 95
อบรมพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด (20 ชั่วโมง) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ
4. ครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
80 83 86 90 95
หรือ เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5. ครูที่นาความรู้ ความสามารถและ
80 83 86 90 95
ทักษะที่ได้ จากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
6. ครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทีส่ ูงขึ้น 80 83 86 90 95
และผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
7. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 80 83 86 90 95
และปฏิบตั ิจริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
8. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
80 83 86 90 95
เชิงบวกไม่น้อยกว่าร้อยละ
9. ครูมีการตรวจสอบและประเมิน
100 100 100 100 100
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน เไม่น้อยกว่าร้อยละ
10. ครูมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และ
80 85 90 95 100
ให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
11. ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
100 100 100 100 100
เทคโนโลยี/ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ตัวชี้วัด
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับ
2566 2567 2568 2569 2570 ผิดชอบ
3.1 พัฒนา
10. โครงการพัฒนา
1. สถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน 87 89 91 92 93 กลุ่ม
หลักสูตร
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ การเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือ ผลการเรียนรู้
บริหาร
สถานศึกษา
นาไปจัดทาคาอธิบายรายวิชาและหน่วย
วิชาการ
ที่ตอบสนอง
การเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการ
ความต้องการ
เรียนรูไ้ ม่น้อยกว่าร้อยละ
ของผู้เรียนและ
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
2
2
2
2
2
ความต้องการ
สถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
ของท้องถิ่น
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
ตามสภาพความ
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
เป็นจริงอย่าง
3. สถานศึกษามีการนิเทศ กากับติดตามและ 83 86 89 92 95
เหมาะสม
ประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นนาผลมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานาไปสู่
ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่าง
ในวงกว้างได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
4. สถานศึกษามีหรือจัดทาหลักสูตร
83 86 89 92 95
สถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5. สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการ 83 86 89 92 95
เรียนรู้ทั้ง 8กลุ่มสาระ,หลักสูตรท้องถิ่นสนอง
ตอบต่อศักยภาพผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
3.2 พัฒนา
11. โครงการพัฒนาระบบ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนร่วม 83 86 89 92 95 กลุ่ม
ปรับปรุงระบบ บริหารจัดการโรงเรียน
ในการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธ
บริหาร
บริหารจัดการ มาตรฐานสากล
กิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ไม่น้อยกว่า
วิชาการ/
ให้มี
ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ร้อยละ
บุคคล
ประสิทธิภาพ
ด้วยระบบคุณภาพ
2. การติดตามและประเมินผล ระบบบริหาร 2
2
2
2
2 และ
ตาม
งบประมา
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
มาตรฐานสากล
ณ/ทั่วไป/
ปีละ 2 ครั้ง
3. ครูที่เข้าร่วมดาเนินการพัฒนาวิชาการ
83 86 89 92 95 กิจการ
นักเรียน
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
4. พัมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
2
2
2
2
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
แผนงานหลัก

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด
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แผนงานหลัก
3.3 พัฒนา
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
ทุกระดับชั้นหรือ
กลุ่มสาระวิชา

โครงการหลัก
12. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับ
2566 2567 2568 2569 2570 ผิดชอบ
1. สถานศึกษาพัฒนาชั้นเรียนให้
83 86 89 92 95 กลุ่ม
เหมาะสม ตามมาตรฐานที่กาหนด
บริหาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
วิชาการ/
2. สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 83 86 89 92 95 กลุ่ม
บริหาร
แบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุม
ทั่วไป
พื้นที่ของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. สถานศึกษามีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ 83 86 89 92 95
ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอื้อ
ต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่าน การเรียนรู้และการค้นคว้า
อย่างหลากหลาย โดยมีจานวนผู้เข้าใช้
เพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ
4. สถานศึกษามีห้องเรียน
2
2
2
2
2
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics
Multi-Media Classroom) ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศ
ของนักเรียน ตามกลุ่มสาระอย่าง
พอเพียง โดยได้รับการพัฒนาไม่นอ้ ย
กว่าปีละ 2 ครั้ง
5. สถานศึกษามีระบบการดูแล
2
2
2
2
2
บารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาและดาเนินการอย่าง
มี ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
6. นักเรียนมีความพึงพอใจ
87 89 91 92 93
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของโรงเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ตัวชี้วัด
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
แผนงานหลัก
4.1 พัฒนา
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ความร่วมมือ
การจัดใน
การศึกษากับ
เครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

โครงการหลัก
13. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วม
พัฒนาและสนับสนุนการจัด
การศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จานวนปีละ 2 ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับ
2566 2567 2568 2569 2570 ผิดชอบ
2
2
2
2
2 กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ/
กลุ่ม
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่ม
บริหาร
กิจการ
นักเรียน
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ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจาได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อย ค่ า วั ส ดุ แ ละค่ า สาธารณู ปโภค รวมถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
ค่ า ตอบ แ ท น ห มายถึ ง เงิ น ที่ จ่ า ยค่ า ตอบ แท น ให้ แก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ให้ ท างราช การ
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เช่น
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
(3) เงินค่าตอบแทนการสอบ
(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ฯลฯ
ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณู ปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม)รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้ง
หม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบารุงรักษา
หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้าประปารวมถึงค่า
ติดตั้งมาตรวัดน้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บารุงรักษา
หรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน
(6) ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมถึ ง เงิ น ที่ ต้ อ งจ่ า ยพร้ อ มกั บ การเช่ า ทรั พ ย์ สิ น เช่ น ค่ า เช่ า รถยนต์
ค่าเช่าอาคารสิ่ งปลู กสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่ วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์
(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษาโรงเรือน เป็นต้น
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(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลั งภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10)ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(11)ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ ส่วน
ราชการเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อื่นๆ เช่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ เป็นต้น
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตารวจ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา
(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ
(7) เงินรางวัลตารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
รายจ่ายค่าใช้สอยต่อไปนี้มิให้เบิกจ่าย
(1) ค่าจัดทาสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชาร่วยเนื่องในโอกาสต่างๆ
(2) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน สาหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ
และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส่วนราชการ
(3) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคล เองในโอกาสต่างๆ
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(4) ค่าทิป
(5) เงินหรือสิ่งของบริจาค
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส่วนราชการ
ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
(4) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน
5,000 บาท
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังนี้
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา ค่าน้าบาดาล
(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
(4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS)
(5) ค่ า บริ ก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคม รวมถึ งค่ าใช้ จ่ า ยเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งบริ ก ารสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่ าโทรภาพ (โทรสาร) ค่ าเทเลกซ์ ค่ าวิ ท ยุ ติด ตามตั ว ค่าวิท ยุสื่ อ สาร
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทีย ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า
5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ ต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
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(4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่า ซ่อมกลาง
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ
ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้า
สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้า อ่างเก็บน้า เขื่อน เป็นต้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดาเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร
(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มี วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น
(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(5) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืน ที่ดินค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม / จัดกิจกรรม
1. ค่าวิทยากร - กรณีเป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท/คน/คณะ
- กรณีไม่เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ 1200 บาท/คน/คณะ
2. ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน 30 บาท/คน/มื้อ
3. ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน 60 บาท/คน/มื้อ
4. ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินห้องละ 1,000 บาท (ห้องพักคู่)
ค่าพาหนะ
กรณี ใ ช้ ร ถตู้ -รถหกล้ อ ส าหรั บ ท ากิ จ กรรมนอกสถานที่ ในจั ง หวั ด และต่ า งจั งหวั ด ให้ ป ระมาณการ
ค่าใช้ จ่ าย และตั้งงบประมาณไว้ในโครงการหรือกิ จกรรม แต่เวลาจะดาเนิ น โครงการให้ ตรวจสอบว่า
รถโรงเรียนว่างหรือไม่ (รถตู้ , รถ 6 ล้อ) โดยถ้ารถโรงเรียนว่าง ให้ใช้เงินที่ตั้งไว้เป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงกรณี
ไปต่างจังหวัด ถ้ารถโรงเรียนไม่ว่าง จึงให้ดาเนินการเช่ารถ
กรณีเดินทางโดยรถประจาทาง ให้ตรวจสอบตารางเดินรถ และราคา บริษัทขนส่งที่ต้องการเดินทางให้ตรง
กับความเป็นจริง
การเบิกค่ายานพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการ
กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ครู – ผู้บริหารระดับชานาญการขึ้นไป สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด (Low Cost) สาหรับนักเรียน ข้าราชการ ครูอัตราจ้าง อื่น ๆ ให้เบิกจ่ายตามสิทธิ์
รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์
เช็คราคาได้จากในเว็ปไซต์ของร้านที่ต้องการจัดซื้อ
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ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2566
กิจกรรม
ช่วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
14 ก.ย.65
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
งบประมาณ 2566
2. จัดทาคู่มือจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2566
15 ก.ย.65
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
3. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อย เพื่อชี้แจงแนวทาง
16 ก.ย.65
กลุ่มนโยบายและแผนงาน,
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2566
ทุกหน่วยงานย่อย
4. กลุ่มบริหารแต่ละกลุ่มประชุมหน่วยงานภายในกลุ่ม
หน่วยงานย่อย
เพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและกาหนดส่งงาน
ในแต่ละกลุ่ม
5. หน่วยงานย่อยจัดทา งาน/โครงการ งบประมาณ 2566
หน่วยงานย่อย
ตามแบบฟอร์ม ย.01-08 เพื่อเสนอพิจารณา
6. กาหนดส่ง งาน/โครงการ ย.01-08 ที่เลขานุการแต่ละกลุ่ม
หน่วยงานย่อย
7. เลขานุการแต่ละกลุ่มส่งเอกสาร ย.01-08 พร้อมไฟล์ของ
27 ก.ย.65 เลขานุการแต่ละกลุ่มบริหารฯ
ทุกหน่วยงานให้กลุ่มนโยบายละแผนงาน เพื่อรวบรวมส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ
8. กลุ่มนโยบายและแผนงานรวบรวมไฟล์ ย.01-08
27-28 ก.ย.65 กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ของทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
9. คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ฯ
30 ก.ย.65 เลขานุการแต่ละกลุ่มบริหารฯ
ส่งเอกสารปรับแก้ให้หน่วยงาน
10. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ งาน/โครงการที่แต่ละกลุ่มเสนอ
ฝ่ายบริหาร/
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
3 ต.ค.65
/หน่วยงานย่อย
2. กลุ่มบริหารทั่วไป
4 ต.ค.65
3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 ต.ค.65
4. กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
4 ต.ค.65
11. เลขานุการแต่ละกลุ่มหลอมงบประมาณ (ย.01-03)
เลขานุการ
จากเอกสาร ย.01-08 ของแต่ละหน่วยงานภายในกลุ่ม
แต่ละกลุ่มบริหาร
ให้ถูกต้องตามงบประมาณที่จัดสรรแล้ว
12. ส่งเอกสารและไฟล์ ย.01-08 ของหน่วยงานทั้งหมด
7 ต.ค.65
เลขานุการแต่ละกลุ่มบริหาร
ภายในกลุ่ม พร้อมทั้งตัวหลอมงบประมาณ (ย.01-03)
ให้กลุ่มนโยบายและแผนงาน
13. กลุ่มนโยบายและแผนดาเนินการหลอมแผนปฏิบัติ
10-20 ต.ค.65 กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การประจาปีงบประมาณ 2566 และรวมเล่ม (ฉบับร่าง)
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กิจกรรม
14. เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2566
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
15. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2566
ฉบับสมบูรณ์และประกาศใช้แผน
16. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2566 ลงระบบที่เกี่ยวข้อง
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
21. หน่วยงานย่อยดาเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติการที่แต่ละหน่วยงานกาหนดอย่างเคร่งครัด

ช่วงเวลา
28 ต.ค.65
31 ต.ค.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร/
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
กลุ่มนโยบายและแผนงาน

1 พ.ย.65

กลุ่มนโยบายและแผนงาน
กลุ่มพัสดุฯ
กลุ่มงานการเงินฯ

ปีงบประมาณ
2566

หน่วยงานย่อย

การพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เพื่อทบทวนวางแผนจัดทา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
1. ทบทวนวิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564
2. ทบทวนวิเคราะห์ แผนกลยุทธ์ ปี 2566
3. นานโยบายต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ
4. วิเคราะห์ความจาเป็นเร่งด่วนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต
5. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565
6. นโยบายจุดเน้นของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้โรงเรียนเป็นอย่างไรและให้นักเรียนเป็นแบบไหนเพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นผู้นาที่ดีของสังคม”
7. ให้หน่วยงาน/กลุ่มสาระ วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/จุดด้อย/จุดพัฒนา ของตนเอง จากที่กล่าวมา
เพื่อวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2566 ให้แล้วเสร็จ
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ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2566
นโยบายและจุดเน้นของชาติ
มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์และเป้าประสงค์

หน่วยงานย่อย
สารวจความต้องการ
และความจาเป็น

ผลการดาเนินการที่ผ่านมา(SAR)

บริบทสังคม

นโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน

วิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา(ย.00/04)

จัดทาโครงการ(ย.00/06)

จัดทาแผนงาน(ย.00/05)
จัดทารายการวัสดุครุภัณฑ์
(ย.00/08)

จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน (ย.00/07)

พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี (ย.00/01-03)

อนุมัติ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2566
ที่ได้รับอนุมัติ

ไม่อนุมัติ
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