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ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมท าแผนปฏิบัติราชการ ครูทุกท่าน 
  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ครูทุกท่าน 

ส่งสรุปโครงการ/แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒ ครูทุกท่าน 
 ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สอนเสริมปิดภาคเรียน ครูที่รับผิดชอบ 
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๑ ครูทุกท่าน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ครูทุกท่าน 

 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑ ครูทุกท่าน 
 เตรียมความพร้อม O-NET ม.๓  ครูผู้รับผิดชอบ 
 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน เพ่ือเสริมสร้างวินัย

และรู้หน้าที่ 
กิจการนักเรียน 

 สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ วิชาการ 
๖-๑๐  พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 
แข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘  กลุ่มวิชาการ 

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน 
  ๒๒  พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง การงานอาชีพฯ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ ๖ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
  รายงานข้อมูลนักเรียน งานสารสนเทศ 
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒  

รายชื่อนักเรียนเรียนซ้ า ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 
 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  จัดกิจกรรมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ กิจกรรมนักเรียน 
๓-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน กิจการนักเรียน 
 ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันรัฐธรรมนูญ   

๑๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๘ ระดับภาค ครูผู้รับผิดชอบ 
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วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
  กิจกรรมคริสต์มาส กิจกรรมปีใหม่ กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 
๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่งรายงานควบคุมภายใน งานแผนงาน 
 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  นิเทศภายใน ครั้งที่ ๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 
  กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี งานลูกเสือ-เนตรนารี 

มกราคม ๒๕๖๒ 
  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมนักเรียน 
 ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมวันครู กลุ่มบริหารบุคลากร 
  สอบกลางภาคเรียน ๒/๒๕๖๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กิจกรรมวันมาฆบูชา   

  ติวโค้งสุดท้าย O-NET กลุ่มบริหารวิชาการ 
  สอบ O-NET ม. ๖ กลุ่มบริหารวิชาการ 

  กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกกว้าง(ทัศนศึกษา) กิจกรรมนักเรียน 
  นิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
  สอบ O-NET ม. ๓ กลุ่มบริหารวิชาการ 
  จัดสรรเงินปัจจัยพ้ืนฐาน งานแนะแนว 
  นิเทศภายใน ครั้งที่ ๒ กลุ่มบริหารวิชาการ 
  สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 
  ปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ส่งข้อมูล Book Mark   
 ประกาศผลสอบ และสอนซ่อมเสริมและสอบแก้

ตัว ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
 

 สอบ O-Net ม.๖  
  จัดท าคุณลักษณะจัดซื้อหนังสือ 

และอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ/ 

  บริหารทั่วไป 
  กิจกรรมวันเกียรติยศ งานแนะแนว/วิชาการ 
    ๒๕-๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานแผนงาน 

  กิจกรรม OCOP ในเครือเตรียมพัฒน์ กลุ่มบริหารวิชาการ 
  รับนักเรียนชั้นม.๑ และ ม.๔ งานสารสนเทศ 
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วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ อนุมัติผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
 ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สรุปงาน/โครงการ ครั้งที่ ๑ 

ส่งข้อมูลรายงาน SAR 
งานแผนงาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 
  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มบริหารบุคลากร 

  รับมอบตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ประชุมผู้ปกครอง ม.๑ และ ม.๔ กลุ่มบริหารทั่วไป 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สอนปรับพื้นฐาน ม.๑ กลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมครูเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ ครูทุกท่าน 
 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒   
 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔ งานกิจการนักเรียน 
 ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน เพ่ือเสริมสร้างวินัย

และรู้หน้าที่ 
 

 รับสมัครชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  มอบหนังสือเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
  จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๑ กลุ่มบริหารทั่วไป 
 ประชุมผู้ปกครอง ระดมทรัพยากร กลุ่มบริหารทั่วไป 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 กรอกข้อมูล นักเรียน DMC  
 กิจกรรมไหว้ครูและพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว งานกิจกรรมนักเรียน 
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระฯภาษาไทย/งาน

กิจการนักเรียน  วันต่อต้านยาเสพติด 
 นิเทศภายในครั้งที่ ๒ กลุ่มบริหารวิชาการ 
  พิธีสวนสนามเนื่องวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือ-เนตรนารี 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
  สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ กุ่มบริหารวิชาการ 
  อบรมผู้น านักเรียนเครือเตรียมพัฒน์ฯ งานกิจกรรมนักเรียน 
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วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
  อบรมเตรียมพัฒน์ฯรักองค์กร กลุ่มบริหารบุคลากร 
 ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันแม่แห่งชาติ   
  การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด สระบุรีเกมส์ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พล

ศึกษา 
  ค่ายวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 ๑๒-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
  สัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด 
  กีฬาภายใน กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 

พลศึกษา 
  จัดสรรเงินปัจจัยพ้ืนฐาน งานแนะแนว 
  นิเทศภายในครั้งที่ ๒ กลุ่มบริหารวิชาการ 
  เลือกตั้งประธานนักเรียน งานกิจการนักเรียน 

กันยายน ๒๕๖๒ 
 ประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรครั้งที่ ๒ กลุ่มบริหารบุคลากร 
 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบพัสดุประจ าปี กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบควบคุม
ภายใน 

งานแผนงาน 

 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ประชุมสัมมนาเครือเตรียมพัฒน์ฯ  
 สรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
กลุ่มบริหารบุคลากร 

 แต่งตั้งคณะกรรมการท าแผนปฏิบัติราชการ  งานแผนงาน 
๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปโครงการ/งาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานแผนงาน 
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ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
     จ านวนบุคลากรในโรงเรียน แยกตามเพศ และต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ๑ ๐ ๑ 
รองผู้อ านวยการ ๐ ๐ ๐ 
ครูช านาญการพิเศษ ๑ ๔ ๕ 
ครูช านาญการ ๓ ๐ ๓ 
ครู ๒ ๑๑ ๑๓ 
ครูผู้ช่วย ๑ ๔ ๕ 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๑ ๒ 
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาต ิ ๐ ๑ ๑ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๐ ๑ ๑ 
ลูกจ้างประจ า ๑ ๐ ๑ 
ลูกจ้างชัว่คราว ๒ ๐ ๒ 

รวม ๑๓ ๒๕ ๓๔ 

 
ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
เฉลี่ยรวมต่อ

ห้อง 
ม.๑ ๔๔ ๓๗ ๘๑ ๓  ๒๗ 
ม.๒ ๔๕ ๔๕ ๙๐ ๓  ๒๗ 
ม.๓ ๕๗ ๔๖ ๑๐๓ ๓  ๓๔ 

รวมมัธยมต้น  ๑๔๖  ๑๒๘ ๒๗๔ ๙  ๓๐ 
ม.๔ ๒๘ ๔๑ ๖๙ ๒ ๓๕ 
ม.๕ ๒๑ ๒๔ ๔๕ ๒ ๒๓ 
ม.๖ ๑๙ ๓๔ ๕๓ ๒ ๒๗ 

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า ๖๘ ๙๙ ๑๖๗ ๖ ๒๘ 
รวมทั้งหมด ๒๑๔ ๒๒๗ ๔๔๑ ๑๕ ๒๙ 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี บนพ้ืนฐานความเป็นไทย พร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี ๒๑ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้พร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการสร้างภาคี
เครือข่ายกบัองค์กร 
เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 
 ๓.ผู้เรียนมีคุณลักษณะพร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๕. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการสร้างภาคีเครือข่าย
กับองค์ทุกระดับ 
อัตลักษณ์ผู้เรียน    
 คนดี มีน้ าใจ  หมายถึง  คนที่ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล มี
เหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิ
ของผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสันติสุข  
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 รักษ์สิ่งแวดล้อม  หมายถึง   
 ความมีระเบียบวินัย ให้เกิดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ  ใช้สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด 
โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง การเก็บ
รักษา  สงวน  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  และใช้ประโยชน์ตามความต้องการอย่างมีเหตุผลต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
เอ้ืออ านวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการบริหารงาน 
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กลยุทธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
 

 ๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
 ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
 ๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๖. พัฒนาระบบบริหารและธรรมมาภิบาลของสถานศึกษา 
 ๗. พัฒนาเครือข่ายความรู้ความร่วมมือของชุมชุนและสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  
มาตรฐานที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 ตัวชี้วัด ๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 ตัวชี้วัด ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 ตัวชี้วัด ๑.๔ เคารพ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ตัวชี้วัด ๑.๕ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนก าหนดทุกครั้ง 
มาตรฐานที่ ๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 ตัวชี้วัด ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 ตัวชี้วัด ๒.๓ ท าการบ้านหรืองานที่ครูมอบหมายด้วยตนเองไม่ลอกผู้อ่ืน 
 ตัวชี้วัด ๒.๔ รักษาค าม่ันสัญญา 
 ตัวชี้วัด ๒.๕ ปฏิบัติตามค าพูด 
 ตัวชี้วัด ๒.๖ ไม่หลอกข่มขู่เอาเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่น 
มาตรฐานที่ ๓ มีวินัยและความรับผิดชอบ 
 ตัวชี้วัด ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
 ตัวชี้วัด ๓.๒ รับผิดชอบต่องานที่มอบหมายและท างานที่มอบหมายด้วยความเต็มใจ 
 ตัวชี้วัด ๓.๓ ยอมรับผิดต่อการกระท าของตนและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด ๓.๔ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 ตัวชี้วัด ๓.๕ ท าเวรประจ าวันสะอาด จัดห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ีเป็นระเบียบ 
 ตัวชี้วัด ๓.๖ มีมารยาทและสัมมาคารวะต่อครู ผู้ปกครองและรุ่นพี่ 
 ตัวชี้วัด ๓.๗ มีความรู้รักสามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาท 
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มาตรฐานที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวชี้วัด ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัด ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ 
                เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด ๔.๓ ร่วมกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมสัปดาห์ละ ๑ คาบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐               
           ตัวชี้วัด ๔.๕ เข้าห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ คร้ัง 
 ตัวชี้วัด ๔.๖ สืบคน้ข้อมูลจากเอกสาร สื่อ หนังสือ อินเตอร์เน็ตอย่างน้อยสปัดาห์ละ ๒ คร้ัง 
มาตรฐานที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง 
 ตัวชี้วัด ๕.๑ ด าเนนิชีวิตอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 ตัวชี้วัด ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ตัวชี้วัด ๕.๓ ปลูกผักสวนครัวทีบ่้านคนละ ๑ แปลง 
 ตัวชี้วัด ๕.๔ จัดท าบัญชีครัวเรือนทุกเดือน 
 ตัวชี้วัด ๕.๕ มีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียนทุกเดือน 
มาตรฐานที่ ๖ มีความมุ่งม่ันในการท างาน 
 ตัวชี้วัด ๖.๑ ตั้งใจและรบัผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่การงาน 
 ตัวชี้วัด ๖.๒ ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเปา้หมาย 
 ตัวชี้วัด ๖.๓ สนใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ตัวชี้วัด ๖.๔ ไม่ปล่อยงานให้ค้างและท างานเต็มความสามารถ 
 ตัวชี้วัด ๖.๕ สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่มและเพื่อน 
 ตัวชี้วัด ๖.๖ สืบคน้ข้อมูลจากเอกสาร สื่อ หนังสือหรืองานที่ครมูอบหมาย 
 ตัวชี้วัด ๖.๗ จัดท าบันทึกย่อ สรุป องค์ความรู้เป็นแผนที่ความคิดจากการเรียนและการปฏิบัติงาน 
                          ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๗ รักความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัด ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมไทยและมีความกตัญูญูกตเวที 
 ตัวชี้วัด ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม 
 ตัวชี้วัด ๗.๓ อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย 
 ตัวชี้วัด ๗.๔ ไม่ประพฤติส่อไปในทางชู้สาว 
มาตรฐานที่ ๘ มีจิตสาธารณะ 
 ตัวชี้วัด ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ตัวชี้วัด ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 ตัวชี้วัด ๘.๓ ปลอดอบายมุขทุกชนิดและไมสู่บบุหร่ี 
 ตัวชี้วัด ๘.๔ มีน้ าใจช่วยเหลือและบริการคร ูเพื่อน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ตัวชี้วัด ๘.๕ ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 ตัวชี้วัด ๘.๖ ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
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การก ากับติดตามตรวจสอบคุณภาพและรายงาน 
 
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้บรรลุผล 
 ๑. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ ให้หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน หัวหน้า
แผนงานของกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการดังนี้ 
     ๑) ก ากับติดตามให้การด าเนินงาน/โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
โรงเรียน 
     ๒) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ หลังจากด าเนินงาน/โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
ภายใน ๑๕ วันท าการ 
     ๓) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการเป็นรูปเล่มตามแบบที่โรงเรียนก าหนดภายใน
วันที่ ๑๕ มีนาคม ของทุกปี 
 ๒. การตรวจสอบคุณภาพและรายงาน ให้หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน
ด าเนินการดังนี้ 
     ๑) ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 
     ๒) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ จากกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัง
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน ๓๐ วันท าการ 
     ๓) จัดท ารายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากการด าเนินงาน/โครงการของกลุ่มบริหาร
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ น ามาวิเคราะห์และน าเสนอผู้อ านวยการ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคมของทุกปี 
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานของครุและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ว่าด้วย ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคู่มือการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
 ๑) ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
 ๒) ให้คณะกรรมการประเมินภายในแต่ละกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท า 
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งบประมาณ/ กรอบแผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ตารางแสดงรายรับ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที ่
 
 

รายการ 

จ านวนนักเรียน ม.ต้น 
(๒๗๔) 

จ านวนนักเรียน ม.ปลาย 
(๑๖๗) รวมเงิน 

 ภาค๒/
๒๕๖๑ 

ภาค๑/
๒๕๖๒ 

ภาค๒/๒๕๖๑ ภาค๑/๒๕๖๒ 

๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

          

  ยอดยกมา           
  ๑.๑ เงินอุดหนุน    ๔๗๙,๕๐๐     ๔๗๙,๕๐๐      ๓๑๗,๓๐๐       ๓๑๗,๓๐๐       ๑,๕๙๓,๖๐๐  
  รวมเงิน              ๑,๕๙๓,๖๐๐  
๒ เงินอุดหนุน

ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

         

๓ เงินโครงการโรงเรยีน 
ในฝัน 

          

๔ เงินอุดหนุนโครงการ
เรียนฟร ี๑๕ ปี 

          

  ๔.๑ หนังสือเรียน      ๒๓๒,๗๐๒         ๒๐๒,๓๔๕         ๔๓๕,๐๔๗  
  ๔.๒ อุปกรณ์การเรยีน      ๕๗,๕๔๐       ๕๗,๕๔๐        ๓๘,๔๑๐        ๓๘,๔๑๐         ๑๙๑,๙๐๐  
  ๔.๓ เครื่องแบบนักเรยีน ๑๑๘๓๕๐ ๑๑๘๓๕๐ ๗๕๕๐๐       ๗๕,๕๐๐         ๒๖๙,๓๕๐  
  ๔.๔ กิจกรรมพัฒนา 

     ผู้เรียน 
   ๑๒๐,๕๖๐     ๑๒๐,๕๖๐        ๗๙,๓๒๕        ๗๙,๓๒๕         ๓๙๙,๗๗๐  

๕ เงินนอกงบประมาณ 
อื่น ๆ 

          

  งบพัฒนาพื้นที่รอบ
บริเวณโรงงานไฟฟ้า 

     ๖๕๐,๐๐๐             ๖๕๐,๐๐๐  

  รวมเงิน              ๑,๙๔๖,๐๖๗  
๖ เงินรายได้สถานศึกษา           
  ยอดยกมา           
  เงินรายได้สถานศึกษา    

คิด ๘๔% ของ ๓๙๐คน 
 

   ๓๗๐,๕๐๐     ๓๗๐,๕๐๐      ๑๙๐,๕๐๐       ๑๙๐,๕๐๐       ๑,๑๒๒,๐๐๐  

  ๖.๑ เงินบ ารุงการศึกษา           
  ๖.๒ เงินบริจาค           
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ที ่
 
 

รายการ 

จ านวนนักเรียน ม.ต้น 
(๒๗๔) 

จ านวนนักเรียน ม.ปลาย 
(๑๖๗) รวมเงิน 

 ภาค๒/
๒๕๖๑ 

ภาค๑/
๒๕๖๒ 

ภาค๒/๒๕๖๑ ภาค๑/๒๕๖๒ 

  ๖.๓ เงินระดมทรัพยากร           
  รวมเงิน ๑,๑๔๖,๔๕๐  ๒,๐๒๙,๑๕๒     ๗๐๑,๐๓๕      ๙๐๓,๓๘๐       ๑,๑๒๒,๐๐๐  
  รวมทั้งสิ้น                  ๓,๑๗๕,๖๐๒                     ๑,๖๐๔,๔๑๕       ๔,๖๖๑,๖๖๗  

 
การจัดสรรงบประมาณ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา            ๑,๕๙๓,๖๐๐  บาท 
          ๒. เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน    -  บาท 
 ๓. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี                     ๑,๒๙๖,๐๖๗ บาท 
 ๔. เงินรายได้สถานศึกษา                   ๑,๑๒๒,๐๐๐       บาท 
 ๕. เงินนอกงบประมาณ อ่ืน ๆ            ๖๕๐,๐๐๐      บาท 
  รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น                              ๔,๖๖๑,๖๖๗    บาท 
 ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการในรูปแบบของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  จุดเน้น ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สัดส่วนการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เงินรายได้สถานศึกษา   ๑,๑๒๒,๐๐๐      บาท 
จ่ายค่าจ้างบุคลากร       ๖๑๔๐๐๐ บาท 
จ่ายบิลคงค้าง       ๒๕๐๐๐๐ บาท 
คงเหลือ        ๒๕,๘๐๐ บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      ๓๙๙,๗๗๐  บาท 
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา  ๑,๕๙๓,๖๐๐   บาท 
หักค่าสาธารณูปโภค เดือนละ      ๗๐,๐๐๐ บาท 
หักค่าหมึก        ๔๐,๐๐๐ บาท 
หักค่ากระดาษ        ๕๕,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ      ๘๖๐,๐๐๐ บาท 

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา(ใช้ในโครงการ)  จ านวน   ๘๖๐,๐๐๐ บาท 
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กลุ่มบริหาร สัดส่วนการจัดสรร จ านวนเงิน จัดสรรจริง คิดเป็นร้อยละ 
๑. วิชาการ ๖๐ ๕๑๖,๐๐๐.๐๐ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๗.๔๔ 
๒. บริหารทั่วไป ๑๐ ๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑.๖๓ 
๓. งบประมาณ ๑๐ ๘๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔.๖๕ 
๔. บุคคล ๑๐ ๘๖,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐.๔๗ 
๕. ส ารองจ่าย ๑๐ ๘๖,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕.๘๑ 

รวม ๑๐๐ ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
สัดส่วนการบริหารงบประมาณงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๓๙๙,๗๗๐ บาท 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ    ๔๓,๘๐๐  บาท 
- กิจกรรมทัศนศึกษา    ๗๐,๐๐๐  บาท 
-กิจกรรมค่ายคุณธรรม    ๓๐,๐๐๐  บาท 
- กิจกรรมลูกเสือเนตนารี            ๒๐๖,๑๙๕  บาท 

คงเหลือ       ๔๙,๗๗๕ บาท 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
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โครงการกิจกรรรม 
อุดหนุน 

(๗๑๓,๖๐๐) 
พัฒนาผู้เรียน 
(๓๙๕,๐๐๐) 

ระดมทรัพย์ 
(๗๖๔,๐๐๐) 

อื่น ๆ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 -กิจกรรมที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ    ๒๕๒,๐๐๗       
      คณิตศาสตร ์   ๓๔,๙๘๓     ๓๐,๐๐๐ 
      วิทยาศาสตร ์ ๓๖,๗๕๐    
      ภาษาไทย  ๓๒,๒๐๙      
      การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    ๒๕,๒๓๐    
      สังคมศึกษาฯ ๒๗,๘๒๕    
      ภาษาต่างประเทศ  ๓๕,๒๑๐    
      สุขศึกษา พลศึกษา   ๓๒,๘๐๐      
      ศิลปะ  ๒๗,๐๐๐    
 -กิจกรรมที่ ๙ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๖๗,๐๐๐     ๑๕๔,๐๐๐ 
 -กิจกรรมที่ ๑๐ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๒๑,๐๐๐       
 -กิจกรรมที่ ๑๑ ลูกเสือ-เนตรนาร ี   ๒๐๖,๑๙๕     
 -กิจกรรมที่ ๑๒ แนะแนว ๒๐,๐๐๐       
 -กิจกรรมที่ ๑๓ ค่ายวิชาการ   ๔๓,๘๐๐     
 -กิจกรรมที่ ๑๔ ห้องสมุด ๓๑,๕๐๐       
๒. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ๒๐,๐๐๐   ๔,๐๐๐   
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 -กิจกรรมที่ ๑ ลอยกระทง ๖,๐๐๐       
 -กิจกรรมที่ ๒ ค่ายคุณธรรม   ๓๐,๐๐๐     
 -กิจกรรมที่ ๓ วันคริสตม์าส ๑๐,๐๐๐       
 -กิจกรรมที่ ๔ เปิดประตูสูโ่ลกกว้าง   ๗๐,๐๐๐     
 -กิจกรรมที่ ๕ วันเกียรติยศ ๓๐,๐๐๐       
 -กิจกรรมที่ ๖ ปฐมนิเทศ     ๑๕,๐๐๐   
 -กิจกรรมที่ ๗ วันแม่แห่งชาติ ๕,๐๐๐       
 -กิจกรรมที่ ๘ วันปีใหม ่ ๕,๐๐๐       
 -กิจกรรมที่ ๙ วันเข้าพรรษา ๕,๐๐๐       
 -กิจกรรมที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓,๐๐๐       
 -กิจกรรมที่ ๑๑ พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว     ๒๐,๐๐๐   
 -กิจกรรมที่ ๑๒ โรงเรียนคณุธรรม       ๙,๐๐๐ 
 -กิจกรรมที่ ๑๓ อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม     ๒๒,๓๐๐   
๔. โครงการสวนพฤกษศาสตร ์     ๗๐,๐๐๐   
๕. โครงการ OCOP   ๔๕,๐๐๐     
๖. โครงการคลินิกสุขภาพ ๖,๐๐๐     ๑๑,๒๕๕ 
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โครงการกิจกรรรม 
อุดหนุน 

(๗๑๓,๖๐๐) 
พัฒนาผู้เรียน 
(๓๙๕,๐๐๐) 

ระดมทรัพย์ 
(๗๖๔,๐๐๐) 

อื่น ๆ 

๗. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑๓,๐๙๓       

๘. โครงการโรงเรียนสีขาว ๗,๐๐๐       
๙. โครงการโรงเรียนสุจริต     
๑๐. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 - กิจกรรมที่ ๑ ประชุม อบรมและ
สัมมนา 
   ข้าราการครูและบุคลากร 

๒๐,๐๐๐       

 - กิจกรรมที่ ๒ ห้องเรียนคุณภาพ         
 - กิจกรรมที่ ๓ สรรหาบุคลากร(ครูอัตรา 
   จ้างลูกจ้างช่ัวคราว) 

    ๖๑๔,๐๐๐ ๖๑๒,๐๐๐ 

 - กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสุขภาพประจ าปี       ๒,๐๐๐ 
 - กิจกรรมที่ ๕ เสริมสร้างขวัญและ 
   ก าลังใจ 

        

 - กิจกรรมที่ ๖ ศึกษาดูงาน       ๕๐,๐๐๐ 
๑๑.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
- กิจกรรมที ่๑ บริหารวิชาการ ๓๐,๐๐๐       
- กิจกรรมที ่๒ บริหารทั่วไป ๑๓,๐๐๐     ๘๐,๐๐๐ 
- กิจกรรมที ่๓ บริหารงบประมาณ ๔๐,๐๐๐       
- กิจกรรมที ่๔ บริหารบุคลากร ๑๐,๐๐๐       
- กิจกรรมที ่๕ พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรยีนรู ้

๔,๐๐๐       

- กิจกรรมที ่๖ พัฒนางานอาคารสถานท่ี ๑๕,๐๐๐   ๑๘,๐๐๐   
- กิจกรรมที ่๗พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ๒๐,๐๐๐       
๑๒. โครงการเตรียมพัฒน์สัมพันธ์  
๑๐% 

   ๖๐,๐๐๐      ๗๐,๐๐๐ 

  -กิจกรรที่ ๑ เตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร         
  -กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเครือเตรียมพัฒน์         
 -กิจกรรมที่ ๓ สายใยเตรียมพัฒน์         

  รวม ๗๑๓,๖๐๐ ๓๙๔,๙๙๕ ๗๖๓,๓๐๐   
คงเหลือ ๐ ๕ ๗๐๐   
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กรอบกลยุทธ์ระดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัแผนงาน กลยุทธ์ระดบัโครงการ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-กิจกรรมที่๑-๘ เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
 ๘  กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมที่ ๙ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
-กิจกรรมที่ ๑๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมที่ ๑๒ ลูกเสือ-เนตรนาร ี
-กิจกรรมที่ ๑๓ แนะแนว 
-กิจกรรมที่ ๑๔ ค่ายวิชาการ 
-กิจกรรมที่ ๑๕ รักการอ่าน 
-กิจกรรมที่ ๑๖ ห้องสมุด 

 มฐ ๑.๑ 
ตัวชี้วัด ๑-๖ 
  
  
  
  

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ ๘ 
กลุ่มสาระ 
ครูเอกชัย 
ครูนุชจรีย ์
ครูณัฐวุฒิ 
ครูวชิราพร 
ทุกกลุ่มสาระ 
กลุ่มสาระภาษาไทย 
ครูวิไลรัตน ์

 ๒. ส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
๓.ส่งเสริมและยกระดับสู่ความเป็นเลิศทาง
ความรู้และทักษะพื้นฐาน 
๔.ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชก้ระบวนการวิจัย 
สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรยีน อย่างต่อเนื่อง 
๕.ส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

๖.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย 
มี จิตส านึกในความเปน็ไทย และการมีจิต
สาธารณะ 

๒. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-กิจกรรมที่ ๑ ลอยกระทง 
-กิจกรรมที่ ๒ ค่ายคุณธรรม 
-กิจกรรมที่ ๓ วันคริสต์มาส 
-กิจกรรมที่ ๔ เปิดประตูสู่โลกกว้าง 
-กิจกรรมที่ ๕ วันเกียรติยศ 
-กิจกรรมที่ ๖ ปฐมนิเทศ 

 มฐ.ที่ ๑.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๑-๔ 

ครูวรินทร 
ครูสุวิตร ี
 
ครูฉวีวรรณ 
ครูองอาจ 
กลุ่มสาระ ตปท. 
ครูสุวิตรี,ครูดนัย 
ครูสุวิตร ี
ครูสุวิตรี,ครูดนัย 
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กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัแผนงาน กลยุทธ์ระดบัโครงการ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
 -กิจกรรมที่ ๗ วันแม่แห่งชาต ิ

-กิจกรรมที่ ๘ วันปีใหม่ 
-กิจกรรมที่ ๙ วันเข้าพรรษา 
-กิจกรรมที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
-กิจกรรมที่ ๑๑ พิธีประดับเข็มพระเก้ียว 
-กิจกรรมที่ ๑๒ โรงเรียนคุณธรรม 

ครูสุวิตรี,ครูดนัย 
ครูนิชดา 
ครูองอาจ 
ครูสุวิตร ี
ครูสุวิตรี,ครูนิชดา 
ครูนิชดา,ครูนิชดา 
ครูนุชจรีย ์
ครูสุขฤทัย 

๗.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-กิจกรรมที่ ๑๓ ตามรอยพ่อ 
-กิจกรรมที่ ๑๔ อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม 

  
 

๘.ปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียน ตระหนักและ เห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

๔. โครงการสวนพฤกษศาสตร์  มฐ.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ 

ครูฤทัยทิพย์ 
 

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด 
 

๙.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และสื่อความได้อย่างมเีหตุผล 

๕. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะ
ชีวิตสู่ความยั่งยนื 
  

 มฐ. ๑.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ 

ครูจีริสุดา 

๑๐.ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวติ 
 
 
 

๑๑.พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสนุทรียภาพและศักยภาพด้าน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชวีิตปลอด
อบายมุขและสิง่เสพติด 

๖. โครงการคลินิกสุขภาพ 
๗. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
-กิจกรรมที่ ๑ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมที่ ๒  TO BE NUMBER ONE 
๘. โครงการเรียนคุณธรรม 
๙.โครงการโรงเรียนสุจริต 

 มฐ๑.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๓,๔ 
 

ครูจตุพร 
ครูนิชดา 
ครูนิชดา 
ครูศรัญญู 
ครูนิชดา 
ครูยุพิน 

๑๒.นักเรียนมีทักษะ การเรียนรู้ การท างานและ
ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่าง

 มฐ. ๑.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๖ 
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กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัแผนงาน กลยุทธ์ระดบัโครงการ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
ต่อเนื่อง แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธี
และเหมาะสม 

  ครูศรัญญู 

๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 

๑๓.พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

๑๐.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
-กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
-กิจกรรมที่ ๒ ห้องเรียนคุณภาพ 
-กิจกรรมที่ ๓ สรรหาบุคลากร(ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้างชัว่คราว) 
  

มฐ.๒  
ตัวชี้วัดที่  
๒.๔ ,๒.๕ 
มฐ.๓ 
ตัวชี้วัด ๓.๑- 
๓.๔ 

ครูณัฐนี 

๑๔.พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

ครูณัฐนี 
 

๑๕.จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ครูธิดาทิพย ์
  

๑๖.การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ 
๖. พัฒนาระบบบริหาร 
    และธรรมมาภิบาลของ    
  สถานศึกษา 

 

๑๗.ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มของเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ๑๑.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
-กิจกรรมที่ ๑ บริหารวิชาการ 
-กิจกรรมที่ ๒ บริหารทั่วไป 
-กิจกรรมที่ ๓ บริหารงบประมาณ 
-กิจกรรมที่ ๔ บริหารบุคลากร 
-กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยี  
                 สารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ 
 
-กิจกรรมที่ ๖ พัฒนางานอาคารสถานที่ 
-กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  

 มฐ.๒ 
ตัวชี้วัดที่  
๒.๑ – ๒.๖ 
  
  
  
  

ครูยุพิน 
ครูนิรมล 
ครูณัฐวุฒิ 
ครูฉวีวรรณ 

๑๘.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
การประกัน คุณภาพทางการศึกษา 

ครูณัฐนี 
ครูศรัญญู 
 
ครูกฤษณะ 
ครูกฤษณะ 

๑๙.พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
๒๐.ระบบการจัดการความรู้และการปฏิบัตทิี่
เป็นเลิศ 
๒๑.โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัแผนงาน กลยุทธ์ระดบัโครงการ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
และระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามที่มี 
ประสิทธิภาพ  

 

๒๒.พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  
  

๒๓.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ถูก
สุขลักษณะ และเพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาเครือข่ายความรู้ความ
ร่วมมือของชุมชุนและสังคม 
 

๒๔.ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ 

๑๒. โครงการเตรียมพัฒนส์ัมพนัธ ์
  -กิจกรรที่ ๑ เตรียมพัฒน์รักษอ์งค์กร 
  -กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเครือเตรียมพัฒน์ 
   สู่ความเป็นเลิศ 
  -กิจกรรมที่ ๓ สายใยเตรียมพฒัน ์
( คณะกรรมการสถานศึกษา,เครือข่าย
ผู้ปกครอง,ชมรมศิษย์เก่า) 
 

 มฐ.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ 
 
 
มฐ.๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ 
  

 ครูจีริสุดา  
 

๒๕.เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 

  
ครูยุพิน   

๒๖.เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของ
นักเรียน 

  

 


