
คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2556-2558

งานแผนงาน/ กลุมงานธุรการและแผนงาน
……………………………………………………………………………..
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4



สารบัญ



ปฏิทินปฏิบัติงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2559

ท่ี วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
1 17-19สงหาคม 2558 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนงาน

จัดทําแ
หัวหนากลุมบริหาร/
กลุมสาระฯ/หัวหนางาน

2 1 กันยายน 2557 ประชุมหารือฝายบริหาร เพ่ือวางแผน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
- พิจารณาแนวดําเนินการ/วิธีการ
- พิจารณาปฏิทินปฏิบัติงาน

การทําแผนปฏิบัติการ

- ฝายบริหาร
- งานแผนงานและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

3 19-20 กันยายน 2557 ทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งานดําเนินการ
เขียนโครงการ/งานประจําป ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวบงชี้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา   แนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติราชการ 3
ป (ประจําป พ.ศ. 2556 – 2558)

หัวหนากลุมบริหาร/
กลุมสาระฯ/หัวหนางาน

4 30 กันยายน 2557 ทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน สงโครงการ
งานท่ีพิมพเสร็จแลวพรอมแผนดิสกใหงาน
นโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางชาภายในวันท่ี 30 กันยายน 2557

- ทุกฝาย
- ทุกกลุมสาระการเรียนรู
- ทุกงาน

5 10 ตุลาคม 2557 นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจําป 2558

-งานแผนงาน
-คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

6 10 ตุลาคม 2557 ประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2.คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
3.คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
4.คณะกรรมการนักเรียน

1.คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2. คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครู
4. คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง
5.คณะกรรมการนักเรียน

6.งานแผนงาน



ท่ี วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
7 10 ตุลาคม 2556 งานแผนงานรวบรวมโครงการ/งาน  วิเคราะห

จัดพิมพ และทํารูปเลม
- งานแผนงาน

8 1 ตุลาคม 2557
30 สิงหาคม 2558

ฝาย/งาน/กลุมสาระการเรียนรู
ดําเนินการตามโครงการ

1.งานแผนงาน
2.ทุกฝาย/ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู/ทุกงาน
4.งานการเงิน
5.งานพัสดุ

9 1 กันยายน  2558 ฝาย/งาน/กลุมสาระ ประเมินสรุปผลการ
ดําเนินงานตามโครงการประจําภาคเรียนท่ี
1/2558

1. งานแผนงาน
2. ทุกฝาย/ทุกกลุมสาระ

การเรียนรู/ทุกงาน
3. งานประกันคุณภาพ

การศึกษา
10 20 กันยายน 2558 ประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ ป 2557 หัวหนากลุมบริหาร/

กลุมสาระฯ/หัวหนางาน

11 30 กันยายน 2558 ประชุมสรุปงานป 2557 หัวหนากลุมบริหาร/
กลุมสาระฯ/หัวหนางาน

หมายเหตุ ตารางเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม



วิสัยทัศนของโรงเรียน
คุณธรรมนําความรู เชิดชูความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

พันธกิจของโรงเรียน

1. สงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา   การดํารงชึวิตแบบวิถีไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูในสังคมอยางมีความสุข

2. พัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรู  ใหเอ้ือตอการศึกษาคนควาของผูเรียน (3G)
3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและการสราง

ภาคีเครือขายกับองคกรทุกระดับ

เปาประสงคของโรงเรียน

1. ผูเรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ตามมาตรฐาน
2. ผูเรียนและบุคลากรเห็นคุณคาและรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยูในสังคมอยางมีความสุข
3. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีรมรื่นสวยงามเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรผลงาน

ของนักเรียน  ซึ่งสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควาของผูเรียน  และใหบริการแกชุมชน
4. ผูเรียนมีศักยภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียงความเปนพลโลก
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู  ความสามารถจัดการศึกษาและ

พัฒนาผลงานดานวิชาการ  ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
6. โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและการสรางภาคี

เครือขายกับองคกรทุกระดับ

อัตลักษณของโรงเรียน                จิตอาสา

เอกลักษณของโรงเรียน               สิ่งแวดลอมดี



กลยุทธของโรงเรียน  พ.ศ. 2556-2558

กลยุทธหลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
กลยุทธการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธหลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ไดกําหนดกลยุทธการบริหารจัด
การศึกษา ปการศึกษา 2556 –2558 มี 5 กลยุทธ  ดังนี้ดังนี้
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
1) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2) พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานและอัตลักษณของโรงเรียน

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล สงเสริมความเปนเลิศตอบสนอง

ตอความถนัดและศักยภาพของผูเรียน
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญดาน

วิชาการ
2) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง

กลยุทธท่ี 4 โรงเรียนมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีรมรื่นสวยงามเปนแหลงรวบรวมและเผยแพร
ผลงานของนักเรียน ซ่ึงสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควาของผูเรียน  และใหบริการ
แกชุมชน

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาและสงเสริมปรับปรุงบรรยากาศสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  ปรับปรุงอาคาร

สถานท่ี  แหลงเรียนรู ICT และสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรยีนอยางหลากหลาย
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
1) พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2) สงเสริมใหมีเครือขายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา



มาตรฐานการศึกษากับกลยุทธโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ท่ี มาตรฐาน / ตัวบงช้ี
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยง ตอความรุนแรง

โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน
๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได

อยางมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดับผานเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนกวาเดิม



ท่ี มาตรฐาน / ตัวบงช้ี
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจต

คติท่ีดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
๖.๔ มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการ

ในการจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพ ชีวิตดวย

ความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการ

สอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
(ผอ.รองผอ.)
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน

คิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม

เวลา



ท่ี มาตรฐาน / ตัวบงช้ี
มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตามดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพ

ผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถความถนัด และ

ความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก

พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ

เรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน



ท่ี มาตรฐาน / ตัวบงช้ี
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ัง
ผูท่ีเก่ียวของ

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ี
กําหนดข้ึน

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และ จุดเนนของ
สถานศึกษา

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริม สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา



ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  จําเปนตองศึกษารายละเอียดกับการจัดทําโครงการ/งาน ให
สอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติตาง ๆ ดังนี้

1.  นโยบาย/แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (การบริหารโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา)

2.  เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรฐาน และตัวบงชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

3.  เกณฑมาตรฐาน และตวับงชี้ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
4.  แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ.2556 – 2558)
5.  ศึกษาสารสนเทศของแตละฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน

สําหรับเนื้อหาในการดําเนินการจัดทําโครงการ/งาน ของทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน
เพ่ือใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีความตอเนื่องและสอดคลองกันใหยึดแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้

การวิเคราะหสภาพปจจุบัน และปญหากอนการเขียนโครงการ
1. สภาพปจจุบัน และปญหา

1.1 ความหมาย
สภาพปจจุบัน  หมายถึง สภาพท่ีปรากฏจริงในขณะหนึ่ง
ปญหา  คือ  สิ่งท่ีเบี่ยงเบนจากความคาดหวัง
ดังนั้น  สภาพปจจุบันและปญหา  หมายถึง  สภาพท่ีปรากฏจริงในขณะนั้น  ซึ่งไดเบี่ยงเบนไป

จากความคาดหวังหรือความตองการ
1.2 ทําไมตองกําหนดหรือวิเคราะหสภาพปจจุบันหรือปญหา

เพ่ือใหทราบถึงสภาพท่ีเปนจริงในขณะนั้น  และสามารถมองเห็นปญหาท่ีแทจริงไดซึ่งจะนําไปสู
การแกปญหาหรือพัฒนางานของหนวยงานตอไปได

1.3 หลักเกณฑและแนวการกําหนดสภาพปจจุบันและปญหา  ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแผนปฏิบัติราชการ 3 ป และ
เอกสารมาตรฐานการศึกษาของงานประกันคุณภาพการศึกษา  (มาตรฐาน และตัวบงชี้)

1.3.1  หลักเกณฑ  คือ  ทิศทางการพัฒนา  ซึ่งมีสิ่งท่ีตองคํานึงถึง 2 ประการ  คือ
(1)  นโยบายของหนวยเหนือ  ไดแก  นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  หรือ แนวทางปฏิรูปการศึกษา
(2)  หลักการ และหลักวิชาท่ีเก่ียวของ  ไดแก หลักสูตรหรือหลักวิชาการศึกษา การพัฒนา

ในท่ีนี้หมายถึงการทําใหดีข้ึน  ใหมากข้ึน ใหใหมข้ึน  และยังรวมถึงการยกเลิกสิ่งท่ีไมดีไมไดมาตรฐานดวย
1.3.2  แนวการกําหนดสภาพปจจุบัน และปญหา  อาจพิจารณาจาก

(1)  วิเคราะหหลักเกณฑ  หรือแนวทางการพัฒนา
(2)  วิเคราะหสภาพท่ีเปนจริง
(3)  กําหนดปญหา

ประจําปี



1) การศึกษา และวิเคราะหหลักเกณฑ  หรือแนวทางการพัฒนา จะตองศึกษา
และวิเคราะหนโยบายแนวทางปฏิรูปการศึกษา  โดยคํานึงถึงหลักวิชาท่ีเก่ียวของดังนี้

- ตองการใหทําอะไร/ท่ีไหน
- ตองการใหทําอยางไร
- ตองการใหทํามากนอยเพียงใด

2) การวิเคราะหสภาพท่ีเปนจริง สภาพท่ีเปนจริงในท่ีนี้หมายถึงสภาพท่ีเปนจริงของ
สิ่งท่ีทิศทางการพัฒนาตองการ  หรือผลท่ีตองการใหเกิดข้ึน

3) การกําหนดปญหา อาจดําเนินการดังนี้
- เปรียบเทียบสภาพท่ีเปนจริงตามขอ  2)  กับสิ่งท่ีนโยบาย/แนวปฏิรูปการศึกษา

ตองการตามขอ  1)    หรือหลักการ/หลักวิชาวาตรงหรือสอดคลองกันหรือไม
- ถาตรงกันก็แสดงวาไมมีปญหา
- ถาไมตองกันก็แสดงวามีปญหา
- ถาตางและต่ํากวากันมากก็แสดงวามีปญหามาก
- ถาตางและต่ํากวากันเล็กนอยก็แสดงวามีปญหานอย

ดังนั้น  ปญหาคือสิ่งท่ีไมตรงกันระหวางนโยบายแนวทางปฏิรูปการศึกษา หรือ หลักการ/หลักวิชา
กับสภาพท่ีเปนจริงในขณะนั้น
2. วัตถุประสงค  นโยบาย  เปาหมายและมาตรการ

2.1 วัตถุประสงค
1) หมายถึงสิ่งหรือผลท่ีตองการใหเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานตามแผน
2)  ความสําคัญของวัตถุประสงค

- ใหแนวทางในการกําหนดเปาหมายของการทํางาน
- ใหแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน

3) ลักษณะของวัตถุประสงคท่ีดี  จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
- เปนไปได (Sensible)
- วัดได (Measureable)
- ระบุสิ่งท่ีตองการได (Attainable)
- มีเหตุผล (Resonable)
- มีขอบเขตเวลาดําเนินการ (Time)

ซึ่งอาจใชคํายอวา SMART
2.2 นโยบาย/แนวทางปฏิรูปการศึกษา

1)  ความหมาย   หมายถึง  กรอบหรือแนวทางกํากับทิศทางในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงค

2)  ความสําคัญของนโยบาย
- ใหกรอบหรือแนวทางในการพัฒนา

3) ลักษณะของนโยบายท่ีดี
- ตองมีความชัดเจนวาจะใหทําอะไร  ทําอยางไร  และทํามากนอยแคไหน
- จะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนหรือหนวยเหนือ



- สามารถนําไปสูการปฏิบัติได
- คําท่ีควรจะใชเขียนนํานโยบายแตละขอ   ไดแก  เรงรัด  เนน  สงเสริม  สนับสนุน  ปรับปรุง

พัฒนา  เพ่ิม  ลด  ฯลฯ
2.3  เปาหมาย

1)  ความหมาย  หมายถึง  ปริมาณหรือคุณภาพท่ีตองการใหเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีกําหนด การ
กําหนดเปาหมายดานปริมาณ และคุณภาพอาจพิจารณาไดจาก Input และ Output

2) ความสําคัญของเปาหมาย
- ใหแนวทางในการจัดทํางาน/โครงการ และกิจกรรม

3)  ลักษณะของมาตรการท่ีดี
- นําไปปฏิบัติได
- เปนวิธีการท่ีประหยัด
- มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ท้ังนี้เพ่ือใหไดวิธีการซึ่งสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/

งาน/โครงการ  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายไดจริง

อาจดําเนินการโดยใชตารางในการวิเคราะหไดดังนี้

ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไข
(มาตรการ) นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย

แนวการกําหนดวัตถุประสงค  นโยบาย  เปาหมาย  และมาตรการ
1.  เรียงลําดับความสําคัญของปญหา
2.  วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาท่ีจัดลําดับความสําคัญแลว
3.  เสนอแนวทางแกไขปญหาใหสอดคลองกับสาเหตุในขอ 2
4. เลือกแนวทางแกปญหาท่ีดําเนินการไดในปนั้น
5.  กําหนดนโยบาย
6.  กําหนดวัตถุประสงค
7.  กําหนดเปาหมาย

หลักการหรือวิธีการวิเคราะหวัตถุประสงค  นโยบาย  เปาหมาย และมาตรการ



กอนเริ่มเขียนโครงการจะตองตรวจสอบความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้
1.  ทราบปญหา  ความตองการ
2.  มีความเปนไปไดสูง
3. ระบุไวในแผนแลว  หรือมีเหตุผลความจําเปนท่ีตองเพ่ิมเติมจากแผน
4.  วิเคราะหสภาพความสําเร็จแลว

โครงการระดับโรงเรียนจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1.  ชื่อโครงการ
2.  หลักการและเหตุผล (สภาพปจจุบันและปญหา)
3.  วัตถุประสงค  (อาจแยกเปนวัตถุประสงคท่ัวไป และวัตถุประสงคเฉพาะ)
4.  เปาหมาย (อาจแยกเปนเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)
5.  วิธีดําเนินงาน   ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  ผูเก่ียวของและงบประมาณ
6.  ตัวชี้วัดความสําเร็จและแหลงขอมูลอางอิง
7.  สถานท่ีดําเนินงาน
8.  ฐานคติท่ีสําคัญ (เงื่อนไขท่ีสําคัญท่ีจะทําใหงาน/โครงการประสบความสําเร็จ
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

โครงการท่ีสมบูรณแบบจะตองตอบคําถามตอไปนี้ใหได
1. ทําไมจึงตองทําโครงการนี้ (หลักการและเหตุผล)
2.  ตองการใหเกิดอะไรในโครงการนี้  (วัตถุประสงค)
3.  ตองการใหเกิดเทาไร (เปาหมาย)
4.  ตองทําอยางไรจึงเกิดผลตามท่ีตองการ (ข้ันตอนการดําเนินการ)
5.  ตองใชปจจัย  หรือทรัพยากรเพียงใด (งบประมาณ)
6.  หวังผลอะไรบาง (ผลท่ีคาดวาจะไดรับ)

1.  การตั้งช่ือโครงการ ควรเปนชื่อท่ีชัดเจน มีความหมายสอดคลองกับเรื่องท่ีจะทํา หรือแสดงให
เห็นแนวทาง  และผลการดําเนินงาน

2.  หลักการและเหตุผล เขียนใหครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
2.1  การนําเสนอปญหา - ระบุตัวปญหา

- สภาพของปญหา (ความรุนแรง)
- ผลกระทบของปญหา
- สาเหตุของปญหา

การเขียนงาน/โครงการ

หลักการเขียนงาน/โครงการ



- ทางเลือกในการแกปญหา
- ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสภาพแวดลอมปจจุบัน

2.2  ระบุความคาดหวัง  หรือสภาวะท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนภายหลังโครงการนี้ยุติ
3.  วัตถุประสงคของโครงการ ระบุใหชัดเจนวาตองการใหเกิดอะไร  ถาโครงการนั้นเปนโครงการ

ใหญมีกิจกรรมหลักหลายกิจกรรมในการดําเนินงาน  ตองแยกเปน
3.1 จุดประสงคท่ัวไป คือ  จุดประสงคโครงการท่ีจะทํา
3.2 จุดประสงคเฉพาะ คือ  จุดประสงคของงานยอยตาง ๆ ในโครงการท่ีจะทํา  อาจจะมี

หลาย ๆ ขอตามกิจกรรมท่ีจัด
4.  เปาหมาย ตองระบุใหครอบคลุมดังนี้

- ตองการใหเกิดเทาใด  ลักษณะใด
- มีตัวชี้วัดท่ีแสดงวาไดดําเนินงานบรรลุความสําเร็จจริงตามวัตถุประสงค
- เปนขอความ/ตัวเลขท่ีระบุขนาด ปริมาณของสิ่งของหรือผลงานและเวลาท่ีเกิด

5.  การดําเนินงาน ตองเขียนใหครอบคลุมดังนี้
- ระบุกิจกรรมหลักท้ังหมดของโครงการ
- ในแตละกิจกรรมหลักใหระบุข้ันตอนการดําเนินงาน และกิจกรรมยอย
- ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเวลา  คาใชจาย  ทรัพยากรอ่ืน ๆ และกลุมเปาหมายของแต

ละกิจกรรม
- เงื่อนไขท่ีจําเปนของโครงการ

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตองระบุดังนี้
- หวังผลระยะไกลอะไรบาง
- สภาวะอยางไรท่ีคาดวาจะเกิดผลในระยะไกล  ถาโครงการนี้ประสบความสําเร็จ
- ตัวบงชี้ของผลกระทบ

ข้ันท่ี  1 การเขียนโครงการ
o วิเคราะหสภาพปญหา
o สาเหตุของปญหา
o แนวทางการแกไข
o จัดทํางาน/โครงการ

ข้ันท่ี  2 เสนอของบประมาณ
o สงงาน/โครงการ  ท่ีงานนโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประมาณเดือน

พฤศจิกายน
o งานแผนงาน จัดประชุมจัดสรรงบประมาณใหแตละทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน

ท้ังเงินงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ



o งานแผนงาน ประชุมประสานแผน เพ่ือจัดทําปฏิทินงานประจําปของโรงเรียน ทุกฝาย/
กลุมสาระการเรียนรู/งาน นําโครงการไปปรับใหพอดีกับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
แลวสงใหงานแผนงาน

o งานแผนงาน นํางาน/โครงการมาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
ข้ันท่ี 3 การดําเนินการตามโครงการ

o ฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน  ท่ีจะดําเนินการขอรับงาน/โครงการเดิมท่ีฝาย แลวเขียน
ใบอนุมัติดําเนินการเสนอตามลําดับ

ข้ันท่ี  4 การจัดซ้ือ  (ตามเอกสารแนวปฏิบัติการจัดซ้ือ-จัดจาง  พัสดุและการเบิกจาย)
ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน (งาน/กลุมสาระฯ--> แผนงาน-->รองผูอํานวยการฝาย -->งานพัสดุ--

>งานการเงิน) เสนอเพ่ือขออนุมัติ
ข้ันท่ี  5 การเบิกจายเงิน

1.  ซ้ือเงินสด
o พัสดุของฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน  หรือหัวหนางานทําเรื่องขอยืมเงินสํารองจาย

จากเจาหนาท่ีการเงิน
o ดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจาง
o นําใบเสร็จมากกรอกรายการในใบตรวจรับพัสดุ

2.  สั่งซ้ือ
o บันทึกขอความรายงานขอจัดซื้อ/จัดจางตามแบบฟอรมของพัสดุ
o ดําเนินตามข้ันตอนข้ันท่ี 4
o เม่ือรับของแลวนําใบเสร็จกรอกรายการในใบตรวจรับพัสดุ
o บริษัท/หาง/ราน  รับเงินท่ีเจาหนาท่ีการเงิน

ข้ันท่ี  6 การประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม

เนื่องจากงาน/โครงการท่ีดําเนินการเรียบรอยแลว  แตละฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน  จึงตอง
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานวาการดําเนินการเปนอยางไรบาง เพ่ือเก็บเปนหลักฐานวาได
ดําเนินการเรียบรอยแลวจะเกิดผลอยางไร สมควรจะตองดําเนินการตอไปในปการศึกษาตอไปหรือไม

การประเมินผลจะตองระบุวิธีการ  เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล  และระยะเวลาท่ีประเมินผล
o ประเมินผลกอนดําเนินการ
o ประเมินผลระหวางดําเนินการ
o ประเมินผลหลังจากเสร็จงาน/โครงการ

การประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม



ผูมีหนาท่ีติดตามและประเมินผลงานและโครงการ อาจไดแกบุคคลตอไปนี้
1.  ผูบริหารโรงเรียน
2.  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
3.  หัวหนาฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน หรือผูแทน
4. บุคลากรในงานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โดยปกติแลวผูทําหนาท่ีติดตาม และประเมินผล ควรข้ึนอยูกับลักษณะของการประเมินผลดังนี้
1.  การประเมินรางโครงการ  ผูประเมินควรจะเปนกลุมบุคคลท่ีมีความเปนกลางซึ่งอาจ

ประกอบดวยผูบริหาร รองผูอํานวยการ ผูแทนจากฝาย/งาน/กลุมสาระการเรียนรู หรือคณะทํางานของงาน
นโยบายและแผนฯ ของโรงเรียนมาพิจารณารวมกัน

2.  การประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน  ซึ่งเปนการประเมินขณะท่ีโครงการดําเนินอยู ผู
ประเมินควรเปนผูรับผิดชอบงาน และโครงการหรือฝายหรืองานท่ีรับผิดชอบดําเนินงานตามงานโครงการ
นั้น เพราะจะสามารถนําผลการติดตามและประเมินผลมาใชแกปญหาของงานไดทันทวงที

3.  การประเมินผลงานซึ่งเปนการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ  ควรเปนบุคคลภายนอกท่ีไมได
เปนผูรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานตามงาน และโครงการโดยมีเจาของงาน และโครงการรวมดําเนินการอยู
ดวย

ในกรณีของการประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน  และประเมินผลงานท่ีตองการใหเห็น
ภาพรวมของความกาวหนาและผลสําเร็จของการดําเนินงานของงานและโครงการของโรงเรียน ผูท่ีเปนแกน
รับผิดชอบดําเนินงานควรเปนงานนโยบายและแผนฯ ของโรงเรียนซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้



กรอบกลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน กิจกรรม/โครงการ มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน
1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

1.2 พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐาน
และอัตลักษณของโรงเรียน

1. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

2. โครงการสื่อสารสองภาษา
3. โครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP)
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. สงเสริมรักการอาน
5. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

5.1 ลูกเสือเนตรนารี
5.2 แนะแนว
5.3 พิธีประดับพระเก้ียว
5.4 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5.5 กิจกรรมวันสําคัญ
5.6 กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน

6. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ทักษะชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
6.1 โครงการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
6.2 โครงการธนาคารโรงเรียน
6.3 โครงการโขน เพ่ือการเรียนการสอน

มฐ.1- มฐ.6,

มฐ.14

มฐ.15

ทุกกลุมสาระการเรียนรู

กลุมสาระๆตางประเทศ
กลุมบริหารวิชาการ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู

นางอุษณีษ  บุญทัศโร
นายณัฐวุฒิ  กันราย
นายณัฐวุฒิ  กันราย
นายนพดล  เหลาวงศ
กลุมงานบริหารท่ัวไป
นายองอาจ  เอ้ือสันเทียะ
นายองอาจ  เอ้ือสันเทียะ

งานอนามัยโภชนาการ
นางสาวพรทิพย  คชาวงศ
กลุมสาระฯสังคมศึกษา



กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน กิจกรรม/โครงการ มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ
2. พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

พัฒนาหลักสูตรและระบบ
การเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐาน
สากล สงเสริมความเปนเลิศ
ตอบสนองตอความถนัดและ
ศักยภาพของผูเรียน

8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

มฐ. 5, มฐ.10 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

3. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

3.1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู
ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญดานวิชาการ

3.2 สงเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใชการวิจัย สื่อ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่อง

9. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

10. โครงการพัฒนาการใชภาษาตางประเทศ
สําหรับครู

11. โครงการผูนําการเปลี่ยนแปลง
12. โครงการหองเรียนคุณภาพ

มฐ.7

มฐ.8

กลุมบริหารบุคลากร

กลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศ
งานแผนงาน
ทุกกลุมสาระฯ

4. พัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนใหมีบรรยากาศแหง
การเรียนรู

พัฒนาและสงเสริมปรับปรุง
บรรยากาศสถานศึกษาใหเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรู  ปรับปรุง
อาคารสถานท่ีแหลงเรียนรูICT
และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
โรงเรียนอยางหลากหลาย

13. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู
13.1 พัฒนาหองสมุด
13.2 สงเสริมรักการอาน
13.3 พัฒนาสวนวรรณคดี
13.3 พัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม

14. โครงการพัฒนาระบบ ICT และระบบเครือขาย
ในโรงเรียน

มฐ.11,

มฐ.13

นายสิทธิชัย วงศสถิตจิรกาล
นางสาวจริยาพร  บัวโชติ
นางสาวจริยาพร  บัวโชติ
กลุมสาระฯภาษาไทย
งานอาคารสถานท่ี
นายศรัญู  ศรีพูล

5. พัฒนาการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

5.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

15. โครงการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
15.1 กลุมบริหารท่ัวไป
15.2 กลุมบริหารวิชาการ
15.3 กลุมบริหารบุคลากร
15.4 กลุมบริหารงบประมาณ

มฐ.9, ทุกกลุมบริหารงาน



กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน กิจกรรม/โครงการ มาตรฐาน ผูรับผิดชอบ

5.2 สงเสริมใหมีเครือขาย
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา

15.5 กลุมงานธุรการและแผนงาน
16. โครงการวิจัยและพัฒนาองคกร

16.1 พัฒนางานสารสนเทศและรับนักเรียน
16.2 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
16.3 พัฒนางานองคกร

17. โครงการสรางเครือขายพัฒนา
17.1 สรางความรวมมือในการจัดการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
17.2 สรางความรวมมือในการจัดการศึกษา

กับสถานศึกษาอ่ืน(สหวิทยศึกษา,เครือขายโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ)

17.3 สรางความสัมพันธระหวางผูมีสวน
เก่ียวของกับสถานศึกษา(ประชุมผูปกครอง
เครือขายผูปกครองและชมรมศิษยเกา)

มฐ.12,

มฐ.13

กลุมธุรการและแผนงาน
นางสาวนุจรีย  จําเริญโชค
นางยุพิน  หอมสุข
กุลมธุรการและแผนงาน
กลุมงานบริหารท่ัวไป



แบบฟอรมการเขียนโครงการ

งป .ผ-01
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

ช่ือแผนงาน (กลยุทธระดับองคกร) : ………………………………………………………………………………………………………………
ช่ือโครงการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
กลุมบริหารงานท่ีรับผิดชอบ : ……………………………………………………………………………………………………………………….
สนองกลุยทธสพฐ. ขอท่ี………………………………………………………………………………………………………………………….
สนองกลยุทธ สพม. ขอท่ี………………………………………………………………………………………………………………………..
สนองกลยุทธหลักโรงเรียนในฝน ขอท่ี………………………………………………………………………………………………………
สนองกลยุทธโรงเรียน : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ……………………………………………………………………………………….
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม โครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. หลักการและเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................

2. เปาหมาย
3.1 ผลผลิต( Output) ( ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดําเนินโครงการ)

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 ผลลัพธ (Outcome) (ระบุผลลัพธหรือผลประโยชน ท่ีเกิดข้ึนจากผลผลิต)
1. ................................................................................................................ ............................
2. ................................................................................................................ ............................
3. ................................................................................................................ ...........................



3. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนดําเนินการ
ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

4. ระยะเวลาดําเนินการ
............................................................................................................................. ............................

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ…….…………..………………..บาท
เงินนอกงบประมาณ…………………………………..บาท

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ จําแนกหมวดรายจาย เงินนอก
งบประมาณคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
............................................................................................................................. ............................
..................................................................................................... ....................................................

7. ระดับความสําเร็จ

ตัวบงช้ีความสําเร็จ เปาหมายความสําเร็จ
(ผลผลิต : ปริมาณ : ผลลัพธ : รอยละ)

วิธีประเมิน/
เครื่องมือท่ีใช

ผลผลิต (Outputs)
-

ผลลัพธ (Outcomes)



8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ...................................................................................................................... ............................
2. ...................................................................................................................... ............................

ผูเสนอโครงการ

ลงชื่อ......................................................................
(..................................................)

ตําแหนง................................................................
วันท่ี.......เดือน...................................พ.ศ. .............

ผูเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ......................................................................
(..................................................)

รองผูอํานวยการโรงเรียน ..............................
วันท่ี.......เดือน...................................พ.ศ. .............

ผลการพิจารณาโครงการ
อนุมัติ ชะลอโครงการไวกอน
ระงับโครงการ เนื่องจาก................................................................

ลงชื่อ......................................................................
(..................................................)

ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี
วันท่ี.......เดือน...................................พ.ศ. .............

รายการวัสดุ – ครุภัณฑ

โครงการ…………………………………………………………………………

กลุม/งาน......................................................................กลุมบริหาร……………………

ท่ี จํานวน รายการ ราคา/หนวย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

รวม



งบ. 7
บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ฝาย/หมวด/งานประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ี ศธ 04156.002/ วันท่ี …………………………………………………………………..
เรื่อง รายงานการดําเนินกิจกรรมตามงาน / โครงการ

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ตามท่ีขาพเจาและคณะผูรับผิดชอบงาน / โครงการ…………………………………………………………………….

กิจกรรม…………………………………………… ซึ่งไดรับอนุมัติใหดําเนินการ  เม่ือ…………………………………………… แลวนั้น

บัดนี้  ขาพเจาและผูรับผิดชอบงาน /โครงการไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว  ตามแบบรายงานผล  และ
เอกสารหลักฐานการดําเนินงาน  รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงชื่อ )
( ………………………………. )

หัวหนากลุม/งาน………………………………

ความเห็นของหัวหนางาน/กลุมสาระ
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
( ………………………………………)

หัวหนากลุมสาระ………………………………..

ความเห็นของหัวหนากลุมบริหารวิชาการ
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)
( ……………………………………..)

หัวหนากลุม………………………………………
ความเห็นของหัวหนากลุม ธุรการและแผนงาน
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
( …………………………………………….)
หัวหนากลุมธุรการและแผนงาน

ความเห็นของผูอํานวยการ
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)
( …………………………………………………..)

ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี



แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ ปการศึกษา 2558

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. กลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู/งาน .........................................................................................................
2. ช่ือโครงการ ...............................................................................................................................................
3. ช่ือกิจกรรม ...............................................................................................................................................
4. ประเภทโครงการ ตอเนื่อง ใหม
5. กลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู/งาน

กลุมงานบริหารงานบุคลากร กลุมงานบริหารงานท่ัวไป
กลุมงานบริหารวิชาการ กลุมงานบริหารงบประมาณ
กลุมงานธุรการและแผนงาน

6. สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ดาน ผูเรียน การจัดการศึกษา

การสรางสังคมแหงการเรียนรู อัตลักษณ
มาตรการสงเสริม

7. มาตรฐานท่ี ........ ..………………................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ตัวบงช้ีท่ี ........ ..……………............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
8. กลยุทธท่ี

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีรมรื่นสวยงามเปนแหลงรวบรวมและเผยแพร
ผลงานของนักเรียน  ซึ่งสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควาของผูเรียน
และใหบริการแกชุมชน
พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

9. ผูรับผิดชอบโครงการ ................................................................................................................................
10. ระยะเวลาปฏิบัติงาน ..............................................................................................................................
11. สถานท่ี ....................................................................................................................................................
12. งบประมาณคาใชจาย ท่ีเสนอของบประมาณตามแผนงาน ...................................... บาท

ใชจายจริงเปนเงิน ................................................................. บาท
เทากับท่ีกําหนด สูงกวาท่ีกําหนด ต่ํากวาท่ีกําหนด



13. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
14. ความสําเร็จของโครงการ เปาหมาย

ปาหมายท่ีระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลงานท่ีปฏิบัติไดจริง
1. ดานปริมาณ 1. ดานปริมาณ

2. ดานคุณภาพ 2. ดานคุณภาพ

15. หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
โครงการ ......................................................................................................................................
คําสั่งแตงตั้งกรรมการ .................................................................................................................
บันทึก .........................................................................................................................................
กําหนดการ .................................................................................................................................
รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม ............................................................................................................
ภาพถายกิจกรรม ........................................................................................................................
แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ .................................................................................................
รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ..........................................................................
เอกสาร หลักฐานอ่ืน

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

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



ตอนท่ี 2 การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย / ใหตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง การดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค 80 % ข้ึนไป

4 หมายถึง การดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค 70 - 79 %
3 หมายถึง การดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค 60 - 69 %
2 หมายถึง การดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค 50 - 59 %
1 หมายถึง การดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงคต่ํากวา 50 %

กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองตามความเปนจริง
ก. ดานบริบท (ความเหมาะสมของการเขียนแผน)

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1.กิจกรรม/โครงการสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน
2. กิจกรรม/โครงการสอดคลองกับ นโยบาย เปาหมาย

ของโรงเรียน
3. กิจกรรม/โครงการสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4.การสนับสนุนของหนวยงานอ่ืน  เพ่ือใหมีการเตรียมการท่ีดี
5.ยึดถือการมีสวนรวมและหลักการของเหตุผล

คาเฉลี่ย( ผลบวกหารดวย 5 )
ข. ดานปจจัย (ความพรอมกอนดําเนินงาน)

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรท่ีจะรวมจัดกิจกรรม
2. วัสดุอุปกรณและการใชเทคโนโลยีการดําเนินการ
3. ความพรอมในการเตรียมการกอนดําเนินการ
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใชดาเนินงาน
5. งบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินงาน

คาเฉลี่ย( ผลบวกหารดวย 5 )
ค. ดานกระบวนการ (ระหวางดําเนินการจัดกิจกรรม)

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. ความรวมมือของบุคลากรในการดําเนินงาน
2. วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีใชอยางมีประสิทธิภาพ
3. วิธีดําเนินงานถูกตองตามระเบียบ/แบบแผน/หลักการ
4. การดําเนินงานเปนไปตามปฏิทินงาน
5. งบประมาณท่ีใชเกิดประโยชนและคุมคา

คาเฉลี่ย( ผลบวกหารดวย 5 )



ง. ดานผลการดําเนินงาน (ประเมินหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ)

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ
2. ปฏิบัติกิจกรรมไดครบถวนตามลําดับท่ีกําหนด
3. เกิดประโยชนตอโรงเรียน ผูเรียน และชุมชน
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว
5. คุมคา/เหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับ

คาเฉลี่ย( ผลบวกหารดวย 5 )

ตอนท่ี 3 สรุปผลการประเมิน
3.1 เกณฑการประเมิน

4.00 - 5.00 ผลการดําเนินงานเปนท่ีพึงพอใจมาก
2.50 - 3.99 ผลการดําเนินงานเปนท่ีนาพอใจ
1.00 - 2.49 ผลการดําเนินงานควรแกไขปรับปรุง

สรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง
3.2 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ เริ่ม…………………………. สิ้นสุด …………………………………..
ปฏิบัติจริง เริ่ม………………………… สิ้นสุด …………………………………

ตอนท่ี 4 ผลปรากฏแกนักเรียน ครู และชุมชน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตอนท่ี 5 ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกปญหา
ปญหา/อุปสรรค ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
แนวทางแกไข ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ตอนท่ี 6 ขอเสนอแนะในการพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรมในครั้งตอไป
.............................................................................................................................................

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



ลงชื่อ....................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(................................................)

............./.............../............

ลงชื่อ....................................................หัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ/งาน
(................................................)
............./.............../............

ลงชื่อ.....................................................รองผูอานวยการ.
(...............................................)
............./.............../............

ความคิดเห็นของผูอานวยการสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

วาท่ี ร.ต.
(……………………………..)

ผูอานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี
................../.................../.................


