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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  
ฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศึกษา พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ 
พัฒนาคุณภาพระบบการประกนัคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย 
ระบบการประกนัคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาพัฒนาคณุภาพระบบการประกันคุณภาพภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 3.7 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2 นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์    512 
1.1 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ    1,500  519 
 การศึกษา       

1.2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ    2,400  520 
 การศึกษา       

1.3 ตรวจสอบคุณภาพภายใน   2,400   521 
1.4 จัดท ารายงานประจ าป ี    125,000  522 
1.5 สัมมนาจัดท าแผนปฏิบัตกิาร   33,300   523 
1.6 การจัดท าแผนปฏิบัติการ   2,000   524 
        

2 งานสารสนเทศ 2 นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย    525 
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน   14,100   529 
 สารสนเทศ       
2.2 จัดท าเล่มสารสนเทศ   5,200   530 

        
        
        

รวม 57,000 128,900   
 
 
 

                                                              ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                                 (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์) 

                                                 ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 4.7 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ของ  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานมาตรฐานคุณภาพ      
 การศกึษา      

1.1 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ 2 1,500  1,500 1,500 

 การศึกษา      

1.2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ 2 2,400  2,400 2,400 

 การศึกษา      

1.3 ตรวจสอบคุณภาพภายใน 2 2,400  2,400 2,400 

1.4 จัดท ารายงานประจ าป ี 2 125,000  125,000 125,000 

1.5 สัมมนาจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 2 33,300  33,300 33,300 

1.6 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 2 2,000  2,000 2,000 

       
2 งานสารสนเทศ      

2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน 2 14,100  14,100 14,100 
 สารสนเทศ      

2.2 จัดท าเล่มสารสนเทศ 2 5,200  5,200 5,200 
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน      

       
 185,900  185,900 185,900 

 
 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
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ตารางท่ี 5.7 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 

ของ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
5.7.1 แผนงานหน่วยงาน   งาน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

5.7.2 แผนงานหน่วยงาน    งาน สารสนเทศ   ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

 
 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางสาวอมรรัตน์  มณีศริิสานต์) 

                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ 2 1,500   1,500 

 การศึกษา      

2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ 2 2,400   2,400 

 การศึกษา      

3. ตรวจสอบคุณภาพภายใน 2 2,400   2,400 

4. จัดท ารายงานประจ าป ี 2 125,000   125,000 

5. สัมมนาจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 2 33,300   33,300 

6. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 2 2,000   2,000 

       
รวม 166,600   166,600 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน 2 14,100   14,100 

 สารสนเทศ      

2. จัดท าเล่มสารสนเทศ 2 5,200   5,200 

 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน      

รวม 19,300   19,300 
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ล าดบัท่ี 1   แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวอมรรัตน์  มณศีิริสานต ์
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี   2     ยุทธศาสตร์ท่ี   2    กลยุทธท่ี์…………… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  8,9,12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 
8.3,9.1,12.1,12.2,12.4,12.5,12.6 ร่วม 14.1 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั – ร่วม 14.1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............
ร่วม…..........................   เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อน าผลประเมนิการปฏิบัติงานของ 1.1 แต่งตั้งกรรมการเพื่อก าหนดมาตรฐาน พ.ค.59 
หน้าที่ของผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ การศึกษาของสถานศึกษา  
สถานศึกษา(8.3.1 ข้อ2) 1.2 แต่งตั้งกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ค.59 
2.เพื่อน าผลการประกันคุณภาพภายใน  1.3แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานและ พ.ค.59 
และภายนอก มาพัฒนาการจดัการเรยีน ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน  
การสอน(8.3.1 ข้อ4) 1.4 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรยีมการด าเนินงาน มิ.ย.59 
3.เพื่อปฏิบัติงานตามรายงานผลการ   

ประเมินตนเองและการน าผลการประเมิน   

ไปใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา   

(8.3.1 ข้อ5) 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

4.เพื่อน าผลประเมนิตนเองของ ร่วม/โครงการ)  

สถานศึกษา ผลการประเมนิภายใน(IQA)  2.1 ภาระงานประจ า  

โดยต้นสังกดั และผลการประเมินภายนอก 1.ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เกณฑ์ของ พ.ค.59 

(EQA)โดยสมศ. ไปใชป้รับปรุงคณุ สถานศึกษา  

ภาพการศึกษา(9.1.1 ข้อ5) 2.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  พ.ค.59 

5.เพื่อก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ 3.ก ากับ ติดตามบุคลากรผู้เกีย่วข้องและ ตลอดปีการศึกษา 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
สถานศึกษา(12.1ข้อ1-2) ผู้เรียนได้ปฏิบตัิตามกลยทุธ์โครงการหรือ  

6.เพื่อจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา  

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง ของโรงเรียนคณุภาพงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทีด่ ี  

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ ในการตรวจสอบ  

สถานศึกษา(12.2ข้อ1-9) 4.ประเมินและน าผลมาพัฒนาคุณภาพ เทอมละ 1 ครั้ง 

7.เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมิน มาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง  

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 5.จัดท ารายงานประจ าปทีี่ครอบคลุมและ มี.ค.60 

ของสถานศึกษา(12.4ข้อ1-2) เผยแพร่สู่สาธารณะ  

8.เพื่อน าผลการประเมนิคุณภาพทั้ง 6.คัดกรองข้อมูลสารสนเทศจากการประเมิน  

ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันา ภายในเพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนา  

คุณภาพการศึกษา(12.5) 7.ประชาสัมพันธ์แบ่งปันเรื่องการประเมนิแก ่  

9.เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน คณะครู ผู้รับผิดชอบมาตรฐานและผู้ประเมิน  

การประเมินคุณภาพภายใน(12.6ข้อ1-3) 8.ด าเนินการเพื่อเตรยีมรับการประเมิน  

 ภายนอกเปน็ไปอย่างต่อเนื่อง  

 9.ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

 ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ  

 10.ศึกษา วิเคราะห์ เป้าหมายวิสัยทัศน ์  

 ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  

เปา้หมายเชิงปริมาณ 11.จัดท าแผนปฏิบัติการที่มีแผนงานโครงการ ม.ค.60 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการของการจัด  

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา การศึกษา  

3. รายงานประจ าป ี 12.การด าเนนิการตามแผนงานโครงการ ตลอดปีการศึกษา 

4. รายงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน ครบถ้วน  

5, ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบง่ชี ้ 13.บุคลากร ผู้เรยีนและผูเ้กี่ยวข้องร่วมมือกัน  

6. ผู้ประเมนิมาตรฐานภายใน ในการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการของ  

7.เป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้น สถานศึกษาอย่างเปน็ระบบ  

ของสถานศึกษา 14.ประเมนิและน าผลมาพัฒนาคุณภาพการ  

8. แผนปฏิบัติการประจ าป ี จัดการศึกษาต่อไป  

9. รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ(์ใบงานที่ 2)  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา  

 ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ แผนปฏิบัติการ(8.3)    

1.น าผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที ่ 1) การด าเนนิงานของผู้อ านวยการ ข้อ 2  

ของผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที่ของ  

สถานศึกษา ผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ  

2.น าผลการประกันคณุภาพภายใน และ สถานศึกษา(8.3.1)    

ภายนอก มาพัฒนาการจดัการเรยีนการ  2) การด าเนินงานของผู้อ านวยการ ข้อ 4  

สอน การน าผลการประกนัคุณภาพภายในและ  

3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมนิ ภายนอกมาพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน  

ตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ใน 3) การด าเนนิงานของผู้อ านวยการ ข้อ 5  

การพัฒนาสถานศกึษา  การปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน  

4.น าผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ในการ  

ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด  พัฒนาสถานศกึษา(8.3.1)    

และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย 2.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ  

สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศกึษา หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด(9.1)  

5.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 1) การด าเนนิงานของคณะกรรมการ  

สถานศึกษา สถานศึกษาข้อ 5 มีการน าผล  

6.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลการ  

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด และผล  

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินภายนอก(EQA) โดย สมศ. ไปใช ้  

7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (9.1.1)    

ภายในตามมาตรฐานการศกึษา 3. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา(12.1)    

8.น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 1)การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ  

และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา สถานศึกษา สถานศึกษามีมาตรฐาน  

คุณภาพการศึกษา การศึกษาของสถานศึกษาที่เกดิจาก  

9.จัดท ารายงานประจ าปทีี่เปน็รายงานการ การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี ้  

ประเมินคุณภาพภายใน ตามที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศใช ้  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ  

1.น าผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที ่ มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เดน่ชัด   

ของผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

สถานศึกษา สถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่า  

2.น าผลการประกันคณุภาพภายใน และ เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหก้ลุ่ม  

ภายนอก มาพัฒนาการจดัการเรยีน ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ  

การสอนร้อยละ 88 ทั่วถึงทกุกลุ่มเป้าหมาย  

3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมนิ 2)ความชัดเจนของมาตรฐานการศกึษาของ  

ตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ใน สถานศึกษา ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการ  

การพัฒนาสถานศกึษาร้อยละ 88 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ได้เหมาะสม  

4.น าผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  4.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ  

ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด  จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ  

และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศกึษา (12.2)  

ร้อยละ 88 1)ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความ   

5.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ ต้องการจ าเปน็ของสถานศึกษา และก าหนด  

สถานศึกษา วิสัยทัศน์พนัธกจิ และเป้าหมายด้านต่างๆ  

6.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ โดยมีจุดเนน้ที่คณุภาพผู้เรียนสะท้อน  

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ คุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 88 2)ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม   

7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพ ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกบัมาตรฐาน  

ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ การศึกษาของสถานศึกษา  

สถานศึกษาร้อยละ 88 3)ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่จาก  

8.น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน ทั้งภายในและภายนอกทีใ่ห้การสนับสนนุทาง  

และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพ วิชาการ  

การศึกษา 4)ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของ  

9.จัดท ารายงานประจ าปทีี่เปน็รายงานการ สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร  

ประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 88 หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น และด าเนินงาน  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล ตามที่ก าหนดไว้ครบถ้วน  

-แบบตรวจสอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้และ 5)ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร  

มาตรฐาน อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุก  

-แบบรายงานผลการด าเนินงานและการ โครงการ กิจกรรม  

ปรับปรุง 6) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง  

-รายงานประจ าปี ( ANNUAL  REPORT) กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  

-รายงานพัฒนาคุณภาพ( SAR ) สถานศึกษาติทีช่ัดเจน  

-แบบรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพ 7) ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัตกิาร  

ภายในของแต่ละมาตรฐาน ประจ าปีไปสู่การปฏิบัต ิ  

-แบบบนัทึกการประกนัคุณภาพภายใน 8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ   

-แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ  

-แบบรายงานผลการด าเนินงานของฝ่าย สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหรือ  

ต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ  

-แบบประเมินความพงึพอใจของบคุลากร คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาให้ความ  

ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นชอบ  

-แบบก ากบั ติดตาม ประเมินผล 9)น าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีแต่ละปีสู่การ  

 ปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการ  

 กิจกรรมก าหนดไว้  

 10)ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน  

 ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ  

 ประจ าป ี  

 5.ติดตามตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพ  

 ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ  

 สถานศึกษา(12.4)  

 6.น าผลการประเมินคุณภาพ  

 ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา  

 คุณภาพการศึกษา(12.5)  

 7.จัดท ารายงานประจ าปทีี่เปน็รายงานการ  

  ประเมินคณุภาพภายใน (12.6)     
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 2.3ภาระงานร่วม(ใบงานที่ 5)   

 1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียน  

 บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ  

 จุดเน้นของสถานศึกษา(14.1)    

   

 2.4โครงการ(ใบงานที่ 6)  

  -   

   

 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
  -   

   

 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม ตลอดปีการศึกษา 

 มาตรฐานและตัวบ่งชี ้  
 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ ตลอดปีการศึกษา 

 สมบูรณ ์  
 3.3 ประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนา ปลายป ี
 คุณภาพการศึกษา การศึกษา 
 3.4 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามแผน หลังจากที ่
 3.5 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ กิจกรรม 
 สมบูรณ ์ โครงการ 
  ด าเนินการเสร็จ 
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละ  

 มาตรฐานและตัวบ่งชี ้  

 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  

 มาตรฐานในรูปแบบของรายงานประจ าป ี  

 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  

 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 4.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  

 4.5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  

 พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.7.1 แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 2 1,500 - ด าเนินการ 
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2 2,400 - ด าเนินการ 
3. ตรวจสอบคุณภาพภายใน 2 2,400 - ด าเนินการ 
4.  จัดท ารายงานประจ าป ี 2 125,000 - พัฒนา 
5. การสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 2 33,300 - ด าเนินการ 
6. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 2 2,000 - ด าเนินการ 
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(หน่ึงแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
166,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  41,000   บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา 125,000  บาท  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 
                                   ผู้เสนองาน                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                                                                           

                                           ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ.................. ....................................... 

  (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
 ผู้อ านวยการ 

 
 



13 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.7.1.1  งาน/กิจกรรม  จดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 1,500 1,500 1,500 1,500 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 1,500 1,500 1,500 1,500 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
              -ค่ากระดาษ 500 500 500 500 

2.ค่าใช้สอย     
              -ค่าจ้างท าเอกสารเล่มแผนพัฒนาฯ 700 700 700 700 

3.ค่าตอบแทน     
-      
4.ค่าพาหนะ     

              -ค่าพาหนะ 300 300 300 300 
5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 1,500 1,500 1,500 1,500 
 
 

           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ.................... ..................................... 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.7.1.2  งาน/กิจกรรม  พฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 2,400 2,600 2,800 3,000 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 2,400 2,600 2,800 3,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- ค่าเอกสารติดตาม 1,200 1,300 1,400 1,500 
- ค่าแฟ้มงาน 1,200 1,300 1,400 1,500 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 2,400 2,600 2,800 3,000 
 

           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................... ................................ 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.7.1.3  งาน/กิจกรรม  ตรวจคุณภาพภายใน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 2,400 2,600 2,800 3,000 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 2,400 2,600 2,800 3,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- ค่าเอกสารตรวจสอบ 1,200 1,300 1,400 1,500 
- ค่าแฟ้มงาน 1,200 1,300 1,400 1,500 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 2,400 2,600 2,800 3,000 
 

           ลงชื่อ.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.7.1.4  งาน/กิจกรรม  จดัท ารายงานประจ าป ี
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 125,000 131,000 135,000 142,000 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 125,000 131,000 135,000 142,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
- ค่าจัดท าวารสารประจ าป ี 124,000 130,000 134,000 141,000 
- ค่าจัดส่งทางไปรษณีย ์ 1,000 1,000 1,000 1,000 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 125,000 131,000 135,000 142,000 
 

           ลงชื่อ.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ................. ........................................ 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.7.1.5  งาน/กิจกรรม  การสัมมนาการจดัท าแผนปฏบิัตกิาร 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 33,300 33,500 33,700 33,300 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 33,300 33,500 33,700 33,900 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่าเอกสาร 700 800 900 1,000 
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าลงทะเบียน    31,500    31,500  31,500    31,500 

3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
- ค่าพาหนะ 1,100 1,200 1,300 1,400 
5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 33,300 33,500 33,700 33,900 
 

           ลงชื่อ.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.1.6  งาน/กิจกรรม  การจดัท าแผนปฏบิัตกิาร 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 2,000 2,200 2,300 2,400 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 2,000 2,200 2,300 2,400 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่ากระดาษ 800 1,000 1,100 1,200 
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าเข้าเล่ม 200 200 200 200 
- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 1,000 1,000 1,000 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      

5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 2,000 2,200 2,300 2,400 
 

           ลงชื่อ.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

ล าดบัท่ี   2   แผนงานหน่วยงาน  งานสารสนเทศ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นายชาญสกล  ทรัพยม์ีชัย 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี 1     ยุทธศาสตร์ท่ี  2     กลยุทธ์ท่ี…………… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 8, 12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี 8.3,8.5,12.3 
ร่วม 8.1,9.2  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม
.............................   เกณฑ์ท่ี............................................................................................................. 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็น 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านงาน พ.ค. 59 
ปัจจบุัน(Regular Data Monitoring) สารสนเทศ  
และตรวจสอบได้(8.3.1ข้อ1) 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการด้านงาน พ.ค. 59 
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีน สารสนเทศ  
ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศกึษา 1.3 ประชุมชี้แจงกบัหน่วยงานต่างๆ พ.ค. 59 
ของสถานศึกษา(8.5)   

3.การท าจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้   

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา   

คุณภาพสถานศึกษา(12.3)   

   

   

   
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

1. ระบบสารสนเทศพืน้ฐานของ ร่วม/โครงการ)  

สถานศึกษา 1.ศึกษาข้อมูลระบบสารสนเทศพืน้ฐานของ   

2. เครือข่าย INTERNET สถานศึกษาสารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้รียนและ   

 เพื่อการบริหารจัดการ  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559     ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.วางแผนการจัดท าระบบงานสารสนเทศ  

1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็น 3.ด าเนินการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา 

ปัจจบุัน(Regular Data Monitoring) และเผยแพร่ผ่านทางเครือข่าย INTERNET  

และตรวจสอบได้ 4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับระบบงาน พ.ค.59 

2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีน 5.พัฒนาระบบเครือข่าย INTERNET ตลอดปีการศึกษา 

ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศกึษา 6.จัดท าเล่มรายงานผลสารสนเทศของ มี.ค.60 

ของสถานศึกษา สถานศึกษา  

3.การท าจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้ 7.การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับงาน พ.ค.59 

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา สารสนเทศ  

คุณภาพสถานศึกษา 8.ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  

 สารสนเทศต่างๆเพื่อน ามาใชใ้นการวาง  

 แผนการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน  

 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ(์ใบงานที่ 2)  

 1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา  

 ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน  

 แผนปฏิบัติการ(8.3)    

 1)มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็น  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปัจจบุัน(Regular Data Monitoring) และ  

1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็น ตรวจสอบได้  

ปัจจบุัน(Regular Data Monitoring) และ 2. นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชนพึงพอใจผล  

ตรวจสอบได้ การบริหารการจัด การศกึษา (8.5)    

2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีน 3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ  

ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศกึษา ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

ของสถานศึกษาร้อยละ 88 สถานศึกษา(12.3)    

3.การท าจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้   

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา   

คุณภาพสถานศึกษาร้อยละ 88   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2.3ภาระงานร่วม(ใบงานที่ 5)   

-แบบบนัทึกข้อมูลงานของฝ่ายต่างๆ 1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิด  

-เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน(8.1)    

การบริหารและประชาสัมพนัธ์ทาง 2. คณะกรรมการสถานศกึษา ก ากบัติดตาม   

เครือข่าย INTERNET ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนนิงานของ  

-เอกสารการทะเบยีนการเข้าใช้ล็อกอินใน สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย    

การในการใชเ้ครือข่าย   (9.2)    

(Authentication Wifi)   

-แบบประเมินความพงึพอใจผูเ้รียน และ 2.4โครงการ(ใบงานที่ 6)  

ผู้ปกครอง/ชุมชน -  

-รายงานสารสนเทศ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ   

 -  

   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการประเมินงานสารสนเทศ มี.ค.-เม.ย.60 
 4.2 จัดท าเล่มรายงานสารสนเทศของโรงเรียน เม.ย. 60 
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา เม.ย. 60 
 ในปีการศกึษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.7.2 แผนงานหน่วยงาน  งานสารสนเทศ  ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานสารสนเทศ 2 14,100 - ด าเนินการ 
2. จัดท าเล่มสารสนเทศ 2 5,200 - ด าเนินการ 
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(หน่ึงหมื่นเกา้พันสามร้อยบาทถ้วน) 

 
19,300 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  19,300 บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

         (นายชาญสกล   ทรัพย์มชีัย)                         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                 ผู้เสนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
 
                                                                                           

                                           ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

  (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
 ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.2.1  งาน/กิจกรรม  จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานสารสนเทศ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 14,100 14,400 14,700 15,000 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 14,100 14,400 14,700 15,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- ค่ากระดาษ,เอกสาร 700 800 900 1,000 
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แฟ้ม  ไส้แฟ้ม  12,700 12,800 12,900 12,000 

ซีดี ดีวีดี หมกึพิมพ์ฯลฯ     
2. ค่าใช้สอย     

-      
3. ค่าตอบแทน     

-      

4. ค่าพาหนะ     
- ค่าพาหนะ 700 800 900 1,000 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 14,100 14,400 14,700 15,000 
       ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

         (นายชาญสกล   ทรัพยม์ีชัย)                             (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                  ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
                                                              
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ................ ......................................... 
  (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

                                                                    ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.2.2  งาน/กิจกรรม  จดัท าเลม่สารสนเทศ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
      1.จากโรงเรียน 5,200 5,300 5,400 5,500 
      2.อ่ืน ๆ     

รวม 5,200 5,300 5,400 5,500 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่ากระดาษ,เอกสาร 2,000 2,000 2,000 2,000 

      2.ค่าใช้สอย     
- ค่าจ้างท าเอกสารเล่มสารสนเทศ 3,000 3,000 3,000 3,000 

      3.ค่าตอบแทน     
-      

      4.ค่าพาหนะ     
- ค่าพาหนะ 200 300 400 500 

      5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 5,200 5,300 5,400 5,500 
 

           ลงชื่อ.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
           (นายชาญสกล   ทรัพย์มชีัย)                          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 

                                 ผู้เสนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
 
                                                                                           
                                        ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ........................... .............................. 
  (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

  ผู้อ านวยการ 
 


