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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ข๎าพเจ๎าและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี     
ได๎พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีประจ าปีงบประมาณ 2559-2562  ตามบันทึกการประชุม ครัง้ที่ 3/ 
2558   และครั้งที่ 4/2558 แล๎ว เห็นวําโรงเรียนได๎ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมี
โครงการ/กจิกรรม ทีจ่ะพฒันานักเรียนใหเ๎ป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู๎  และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ตํอไป 
 ข๎าพเจ๎าและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร  สระบุรี      
จึงลงความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2559 -2562 ของโรงเรียนอุดมศึกษา
พัฒนาการ  สระบุรีขอให๎ทางโรงเรียนได๎น าไปใช๎และปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว๎  เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนตํอไป 
 

 

     (ลงช่ือ)                
                                   ( นายธนกฤต  อัตถะสัมปุณณะ ) 
               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้ได๎จัดท าข้ึนมาใช๎เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
กลุํมงานบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีโดยยึดกรอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนนโยบายและจุดเน๎นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4 นโยบายส านักงาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

ในแผนปฏิบัติการประกอบด๎วยวิสัยทัศน์พันธกิจเปูาหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงการ
บริหารงานโรงเรียนงาน/กิจกรรม/โครงการตํางๆซึ่งโรงเรียนต๎องน าแผนปฏิบัติการไปสูํการปฏิบัติให๎ได๎ผล
และมีประสิทธิภาพจึงหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติการเลํมนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
บริหารบริหารงบประมาณและทรัพยากรทุกหนํวยงานในวัดเสถียรรัตนารามให๎บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที%ก าหนดไว๎ทุกประการ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคณะครูผู๎ปกครองนักเรียนผู๎ปกครองเครือขําย
นักเรียนที่ได๎ให๎ความรํวมมือแสดงความคิดเหน็ข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2559  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เป็นโรงเรียนประจ าต าบลคชสิทธ์ิ  ได๎ด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุํงสูํมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเพื่อเป็นพลโลก ( World Citizen)   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ    
เพื่อให๎เยาวชนของชาติเป็นผู๎ที่เกํง ดี และด ารงชีพอยูํอยํางมีความสุข 

โรงเรียนมี “ แผนกลยุทธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี   ปีงบประมาณ  2559 - 
2562 “  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน  สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได๎วํา
สภาพแวดล๎อมภายนอกมีลักษณะเอื้อตํอการพัฒนา   สภาพแวดล๎อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงาน
เพื่อความส าเร็จสูํจุดมุํงหมาย  โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  โดย
อาศัยความรํวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในด๎านการบริหารสมาคมผู๎ปกครองและครู   
และสมาคมศิษย์เกําโรงเรียนให๎การสนับสนุนในด๎านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  โรงเรียนมี ปัจจัย
ทางด๎านโครงสร๎างและนโยบายที่ดี  การให๎บริการ และผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สภาพการเงินในโรงเรียนไมํเป็นอุปสรรค มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่
รํมรื่นแตํยังมีจุดอํอนที่เป็นปัญหาต๎องแก๎ไข คือ การจัดหาสื่อ และอุปกรณ์การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพเพื่อให๎เพียงพอตํอความต๎องการของนักเรียน  รวมทั้งการใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถ่ินให๎
มากขึ้น  ตลอดจนการบริหารจัดการจะต๎องเพิ่มประสิทธิภาพให๎สูงข้ึน 
 ในการจดัท าแผนปฏิบัตริาชการ โรงเรียนไดร๎ับความรํวมมอืจากคณะกรรมการสถานศึกษาครูอาจารย์  
นักเรียน ผูป๎กครอง และบุคลากรอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาเป็นอยํางดีจึงถือวําแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ  2558 ของโรงเรียนท าให๎การปฏิบัตงิานมุํงไปสูํจุดหมายตามแผนกลยทุธ์ที่ก าหนดไว๎   
1. ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 

“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี” เดิมช่ือวํา โรงเรียนคชสิทธ์ิกิตติคุณวิทยาคม 
เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ.2502 เกิดข้ึนมาได๎ด๎วยความรํวมมือรํวมใจ
ของชาวต าบลคชสิทธ์ิและต าบลใกล๎เคียงในการที่จะขยาย  ขอบเขตทางการศึกษาให๎มีถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4-6(ในขณะนั้น) โดยมีหลวงพํอพระครูกัลยาณกิตติคุณรํวมมือกับประชาชนกลุํมหนึ่ง  ซึ่ง
น าโดยนายสุข  บุญนุชเป็นประธาน (ขณะนั้นเป็นก านันต าบลคชสิทธ์ิ) ได๎ขอจัดตั้งโรงเรียนจนเมื่อวันที่31 
มีนาคม พ.ศ.2502 ทางหัวหน๎ากองโรงเรียนรัฐบาลและคณะได๎มาตรวจสถานที่กํอสร๎างและอนุญาตให๎เปิด
โรงเรียนโดยใช๎ช่ือโรงเรียนวํา "โรงเรียนคชสิทธ์ิ"  



 
 

 

            ตํอมาในปี พ.ศ.2522 ทางโรงเรียนได๎ท าเรื่องขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มช่ือโรงเรียนโดย
ใช๎ช่ือฉายานามของพระครูกัลยาณกิตติคุณ  เจ๎าอาวาสวัดขอนชะโงกเพิ่มเติมเป็น  "โรงเรียนคชสิทธ์ิกิตติคุณ
วิทยาคม" ทั้งนี้เนื่องจากหลวงพํอเป็นผูร๎ํวมกํอตั้งและเปน็ผู๎อุปการะโรงเรยีนมาตลอดและเป็นผูอ๎ุปการะพืน้ที่
กํอตั้งโรงเรียน 
  ในปีการศึกษา 2555 ได๎รับความเห็นชอบจาก คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ สมาคมผู๎ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ให๎เข๎าเป็นโรงเรียนในเครือ ขํายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และไดเ๎ปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี โดยใช๎  อักษรยํอ  ต.อ.พ.บ.  
และได๎รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให๎ใช๎ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจ าโรงเรียน ในวันที่   26 
มีนาคม พ.ศ.2555 เป็นต๎นมา  โรงเรียนได๎พัฒนาก๎าวหน๎าตลอดมาจนถึงปัจจุบันและมีเนื้อที่
ทั้งสิ้น  42 ไรํ 2 งาน 68  ตารางวา  
      1.1 ท่ีตั้งสถานศึกษา 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 
 ตั้งอยูํเลขที่  1/1  หมูํ  10  ถนนสุวรรณศร  ต าบลคชสิทธ์ิ  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    
รหัสไปรษณีย์ 18250 
 โทรศัพท์  0-3636-3020    โทรสาร   0-3636-3020 
 Website http://www.tupsrb.ac.th/ 
 E-mail triamudom-pat.srb@hotmail.com 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  มีพื้นที่ทั้งหมด 42 ไรํ 2งาน 68 ตารางวาได๎จัด
แบํงเป็นสํวนดังนี้ 

 สํวนที่ 1  เป็นสนามฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร๎อ และวอลเลํย์บอล 15 ไรํ  
         สํวนที่ 2  เป็นพื้นทีเ่กษตรกรรม 10 ไรํ 
          สํวนที่ 3  เป็นแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติ  10 ไรํ  

 สํวนที่ 4  ใช๎กํอสร๎างอาคารเรียน 7 ไรํ  2 งาน 68 ตารางวา
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แผนที่ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนผังโรงเรียน 
 



 
 

 

1.2 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 เครื่องหมายประจ าโรงเรียน  ตราพระเกี้ยวน๎อย 

         อักษรยํอโรงเรียน   ต.อ.พ.สบ. 
 ปรัชญาของโรงเรียน   ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

 คติพจน์ประจ าโรงเรียน     อตฺตนาโจทยตฺตนาน  
      จงเตอืนตนด๎วยตัวเอง 
  สีประจ าโรงเรียน   ชมพู – น้ าเงิน 
            ดอกไม๎ประจ าโรงเรียน   ดอกชมพูพันธ์ทิพย ์

 เพลงประจ าโรงเรียน   มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
 

           1) นายจิบ  ทองเกิด  รักษาการในต าแหนงํครูใหญ ํ       ปี พ.ศ. 2502-2505 
           2) นายธงชัย  พิมพ์ทน  รักษาการในต าแหนงํครูใหญํ          ปี พ.ศ. 2505-2507 
           3) นายชลอ  แสงวิฑูรย ์  ครูใหญ ํ                 ปี พ.ศ. 2507-2512 
           4) นายถาวร  จามน๎อยพรหม รักษาการในต าแหนงํครูใหญํ          ปี พ.ศ. 2512-2513 
           5) นายเงิน  ค าเขียน  รักษาการในต าแหนงํครูใหญํ          ปี พ.ศ. 2513-2514 
           6) นายอุดม  เกตุวิวัฒน ์  ครูใหญ ํ                   ปี พ.ศ. 2514-2518 
           7) นายสัญชัย  สุอุทัย  ครูใหญ ํ                   ปี พ.ศ. 2518-2530 
           8) นายทวี  หามนตร ี  อาจารย์ใหญ ํ                  ปี พ.ศ. 2530-2537 
           9) นายจตุรงค์  เกิดปั้น  อาจารย์ใหญ ํ                  ปี พ.ศ. 2537-2540 
          10) นายอนุสรณ์  มาสกรานต ์ อาจารย์ใหญ ํ                  ปี พ.ศ. 2540-2544 
          11) นายรัก  ธนสัตย์สถิตย์   อาจารย์ใหญ ํ                  ปี พ.ศ. 2544-2546 
          12) นายวัชรินทร์  มัสเจรญิ อาจารย์ใหญํ,ผู๎อ านวยการสถานศึกษา  ปี พ.ศ. 2546-2552 
          13) นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน ์ ผู๎อ านวยการสถานศึกษา                 ปี พ.ศ. 2552-2554 
          14) วําที่ ร.ต.เรงิฤทธ์ิ  ผดุงพันธ์  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา                 ปี พ.ศ. 2554-2557 
          15) นางพรทิพย์  บุญเจริญ ผู๎อ านวยการสถานศึกษา        ปี พ.ศ. 2557-ปัจจบุัน



 
 

 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เกียรตปิระวัติของโรงเรียน 
 1. ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนในฝนั โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ รุํนที่ 3  ในวันที่ 29 
ธันวาคม 2554 
  2. ผํานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอบที่ 3  จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  พ.ศ.2555 ได๎รับผลการ
ประเมินในระดับดี 

 3. ได๎รับรางวัลเหรียญทองในการแขํงขันประเภทเดี่ยว ระนาดทุ๎ม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ใน
การแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 64 ปีการศึกษา  
2557 

 4. ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแขํงขันประเภทเดี่ยว ระนาดฆ๎องวงใหญํ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 64 ปี
การศึกษา 2557 

 5. ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาค
ตะวันออกครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

 6. ปีการศึกษา 2557 ได๎รับการสํงเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ได๎รับรางวัล รากวัฒนธรรม  
จังหวัดสระบุรี 

 7. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศในการแขํงขันประเภทเดี่ยว ระนาดฆ๎องวงใหญํ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558 

 8. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแขํงขันประเภทเดี่ยว ระนาดทุ๎ม ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558 

 9. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  2 ในการแขํงขันภาพยนตร์สั้น ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558 

 10. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขํงขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558 

 11. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอมิเนชัน(2D 
Animation) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558 

 12. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขํงขันหุํนยนต์ สพฐ. ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปกีารศึกษา 2558 



 
 

 

 13. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  1 ในการแขํงขันจักสานไม๎ไผํ  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558 

 14. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558 

 15. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ในการแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558 

 16. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ในการแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558 
2. สภาพแวดลอ้ม 
     2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบรุี ตั้งอยูํเลขที่ 1/1  หมูํที่ 10 ต าบลคชสิทธ์ิ 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ 
 ทิศเหนือ : ที่ดินเอกชน 
 ทิศใต๎ : ไปรษณีย์และที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก : ติดถนนสุวรรณศร 
 ทิศตะวันตก : ติดที่ดินเอกชน 
     2.2 สภาพแวดล้อมท่ัวไป 
 มีความรํมรื่นและสวยงามด๎วยแหลํงเรียนรู๎ทีจ่ัดเป็นสวน ได๎แกํ สวนวรรณคดี  สวนสมุนไพร สวน
ประดูํและสวนหยํอมตามบรเิวณพื้นที่ตําง ๆ ของโรงเรียน มีไม๎ดอกไม๎ประดับ และไม๎ยืนต๎นชนิดตํางๆจัด ม๎า
หินอํอนใหเ๎ป็นที่นั่งอํานหนังสือ/ท างานของนักเรียน ตามบรเิวณรํมไม๎และทางเดิน ตามอาคารตําง ๆ มีลาน
ใต๎รํมไม๎ที่ให๎รํมเงาและมบีรรยากาศที่ด ีท าให๎นักเรียนมักใช๎เป็นที่นั่งอํานหนังสือและพักผํอนอยูเํป็นประจ า 
3. ระดบัชั้นทีเ่ปิดสอน ปกีารศกึษา 2558 
 ระดับช้ันทีเ่ปิดสอนต้ังแตรํะดับมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที ่6 
          3.1 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโครงสร๎างหลักสูตรที่มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
การพัฒนาตามศักยภาพโดยให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เพื่อให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน ในปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนเปิดโครงสร๎างนี้จ านวน  8 ห๎องเรียน คือห๎อง ม.1/1 -1/3  ห๎องม.2/2-2/3 ห๎อง ม.3/1-3/3 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)   
หน่วย
กิต 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2)   
 หน่วย

กิต 
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
  รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0   รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0 
ภาษาไทย 1 ท 21101 60 1.5   ภาษาไทย 2 ท 21102 60 1.5 
คณิตศาสตร์ 1 ค 21101 60 1.5   คณิตศาสตร์ 2 ค 21102 60 1.5 
วิทยาศาสตร์ 1 ว 21101 60 1.5   วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102 60 1.5 
สังคมศึกษา 1 ส 21101 60 1.5   สังคมศึกษา 2 ส 21103 60 1.5 
ประวัติศาสตร์ไทย 1 ส 21102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ไทย 2 ส 21204 20 0.5 
สุขศึกษา 1 พ 21101 20 0.5   สุขศึกษา 2 พ 21103 20 0.5 
ยิมนาสติก  พ 21102 20 0.5   เทเบิลเทนนิส พ 21104 20 0.5 
ศิลปะ 1 ศ 21101 40 1.0   ศิลปะ 2 ศ 21102 40 1.0 
การงานอาชีพ 1 ง 21101 40 1.0   การงานอาชีพ 2 ง 21102 40 1 
ภาษาอังกฤษ 1   อ 21101 60 1.5   ภาษาอังกฤษ 2   อ 21102 60 1.5 
รายวิชาเพิ่มเติม 120 2.0   รายวิชาเพิ่มเติม 200 2.5 
การใช๎คอมพิวเตอร์
เบื้องต๎น 

ง 21201 20 0.5   การจัดการเอกสาร
ออนไลน ์

ง 21203 40 0.5 

ภาษาอ๎งกฤษเพิ่มเติม อ21201 20 0.5   ภาษาอ๎งกฤษเพิ่มเติม อ21202 20 0.5 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว21201 40 1.0   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค21201 40 1.0 
ภาษาจีน 1 จ21201 40 1.0   ภาษาจีน 2 จ21202 40 1.0 
ทฤษฎีดนตรีไทย ศ 21203 40 1.0   หน๎าท่ีพลเมือง 2 ส20242 20 0.5 
โครงงาน 1  40 1.0  โครงงาน 2  40 1.0 
รวมรายวิชา  600 14.0   ทฤษฎีดนตรีไทย 2 ศ21204 40 1.0 
          รวมรายวิชา   680 14.5 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   60             
-  กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   60   
-  กิจกรรมนักเรียน         -  กิจกรรมแนะแนว   20   
     ลูกเสือ   20      -  กิจกรรมนักเรียน       
     ชุมนุม   20          ลูกเสือ   20   
-  กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

  (15)          ชุมนุม   20   

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   620      กิจกรรมเพื่อสังคมแล
สาธารณประโยชน์ 

  (15)   

รวม  1,200 ช่ัวโมง/ปี         รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   700 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)   

หน่วย
กิต 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2)   
 หน่วย

กิต 
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
  รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0   รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0 
ภาษาไทย 3 ท 

22101 
60 1.5   ภาษาไทย 4 ท 22102 60 1.5 

คณิตศาสตร์ 3 ค 22101 60 1.5   คณิตศาสตร์ 4 ค 22102 60 1.5 
วิทยาศาสตร์ 3 ว 22101 60 1.5   วิทยาศาสตร์ 4 ว 22102 60 1.5 
สังคมศึกษา 3 ส 22101 60 1.5   สังคมศึกษา 4 ส 22103 60 1.5 
ประวัติศาสตร์ไทย 3 ส 22102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ไทย 4 ส 22104 20 0.5 
สุขศึกษา 3 พ 

22101 
20 0.5   สุขศึกษา 4 พ 22103 20 0.5 

เซปัคตะกร๎อ พ 
22102 

20 0.5   กระบี่กระบอง พ 22104 20 0.5 

ศิลปะ 3 ศ 22101 40 1.0   ศิลปะ 4 ศ 22102 40 1.0 
การงานอาชีพ 3 ง  

22101 
40 1.0   การงานอาชีพ 4 ง 22102 40 1.0 

ภาษาอังกฤษ 3   อ 22101 60 1.5   ภาษาอังกฤษ 4   อ 22102 60 1.5 
      

รายวิชาเพิ่มเติม 120 3.0   รายวิชาเพิ่มเติม 120 3.5 
ตารางการท างาน ง 22201 40 1.0   งานกราฟิก ง 22203 40 1.0 
English 3 อ 22201 40 1.0   English 4 อ 22202 40 1.0 
ภาษาจีน 3 จ 22201 40 1.0   การสื่อสารและการ

น าเสนอ 
I 22202 40 1.0 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ค 22201 40 1.0   ภาษาจีน 4 จ 22202 40 1.0 
ทฤษฎีดนตรีไทย 3 ศ 22203 40 1.0   ทฤษฎีดนตรีไทย 4 ศ 22204 40 1.0 
โครงงาน 3  40 1.0  โครงงาน 4  40 1.0 
          หน๎าท่ีพลเมือง 4 ส 20244 20 0.5 
รวมรายวิชา   600 15.0   รวมรายวิชา   600 15.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70   
 -  กิจกรรมแนะแนว   20      -  กิจกรรมแนะแนว   20   
 -  กิจกรรมนักเรียน          -  กิจกรรมนักเรียน       
     ลูกเสือ   20          ลูกเสือ   20   
     ชุมนุม   20          ชุมนุม   20   
          - กิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน ์
  10   

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   620  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   630 
รวม  1,260  ช่ัวโมง/ปี 

 -  กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน ์

  (15)      -  กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน ์

  (15)   

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   40  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   40 
รวม  1,160  ช่ัวโมง/ปี 



 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) 

หน่วย
กิต 

  
  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2)   
 หน่วย

กิต 
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม   

รหัส  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0   รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0 
ภาษาไทย 5 ท 23101 60 1.5   ภาษาไทย 6 ท 23102 60 1.5 
คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 60 1.5   คณิตศาสตร์ 6 ค 23102 60 1.5 
วิทยาศาสตร์ 5 ว 23101 60 1.5   วิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 60 1.5 
สังคมศึกษา 5 ส 23101 60 1.5   สังคมศึกษา 6 ส 23103 60 1.5 
ประวัติศาสตร์ไทย 5 ส 23102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ไทย 6 ส 23104 20 0.5 
สุขศึกษา 5 พ 23101 20 0.5   สุขศึกษา 6 พ 23103 20 0.5 
ยิมนาสติก  พ 23102 20 0.5   เทเบิลเทนนิส พ 23104 20 0.5 
ศิลปะ 5 ศ 23101 40 1.0   ศิลปะ 6 ศ 23102 40 1.0 
การงานอาชีพ 5 ง 23101 40 1.0   การงานอาชีพ 6 ง 23102 40 1.0 
ภาษาอังกฤษ 5   อ 23101 60 1.5   ภาษาอังกฤษ 6   อ 23102 60 1.5 
รายวิชาเพิ่มเติม   80 2.0   รายวิชาเพิ่มเติม   80 2.0 
งานน าเสนอ 1 ง 23241 40 1.0   งานน าเสนอ 2 ง 23242 40 1.0 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 อ 23201 40 1.0   ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 อ 23202 40 1.0 
โครงงาน 5  40 1.0  โครงงาน 6  40 1.0 
รวมรายวิชา   560 14.0   รวมรายวิชา   560 14.0 
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

  60     กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   60   

 -  กิจกรรมแนะแนว   20      - กิจกรรมแนะแนว   20   
 -  กิจกรรมนักเรียน          -  กิจกรรมนักเรียน       
     ลูกเสือ   20          ลูกเสือ   20   
     ชุมนุม   20          ชุมนุม   20   
 -  กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ 

  (15)      -  กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์ 

  (15)   

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   580  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   580 
รวม  1,200  ช่ัวโมง/ปี 

 
๘.๒ โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
            ๑)  โครงสร๎างที่ ๑ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เป็นโครงสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความสนใจและความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ห๎องเรียน ในระดับช้ันม. ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
           ๒)  โครงสร๎างที่ ๒ ศิลป์ทั่วไป จ านวน ๑ ห๎องเรียน ในระดับช้ันม. ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
           ๓) โครงสร๎างที่ ๓ ศิลป์ภาษา จ านวน ๑ ห๎องเรียน ในระดับช้ันม.๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  



 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)   

 หน่วย
กิต 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2)   
 หน่วย

กิต รายวิชา / กิจกรรม 
 

รหัส 
เวลาเรียน 

(ชม.)  
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน   360 9.0   รายวิชาพ้ืนฐาน   320 8.0 
ภาษาไทย ท31101 40 1.0   ภาษาไทย ท 31102 40 1.0 
คณิตศาสตร์ ค31101 40 1.0   คณิตศาสตร์ ค 31102 40 1.0 
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 ว31101 80 2.0   ชีววิทยาพ้ืนฐาน ว31103 60 1.5 
เคมีพื้นฐาน 1 ว31102 60 1.5   วิทยาศาสตร์ โลก ดารา

ศาสตร์และอวกาศ 
ว31104 40 1.0 

สังคมศึกษา ส31101 40 1.0   สังคมศึกษา ส 31102 40 1.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 20 0.5   สุขศึกษาและพลศึกษา พ 31102 20 0.5 
ศิลปะ 1 ศ31101 20 0.5   ศิลปะ ศ 31102 20 0.5 
การออกแบบเทคโนโลยี ง31101 20 0.5  ทักษะการด ารงชีวิต ง 31102 20 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ31101 40 1.0  ภาษาอังกฤษ อ 31102 40 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม   420 10.5  รายวิชาเพิ่มเติม   400 10.0 
การออกแบบผลิตภัณฑ์
และสื่อ 

ง31243 40 1.0  English2 อ31204 40 1.0 

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต๎น ง31271 40 1.0   การตัดตํอวีดิโอ ง31242 40 1.0 
ความร๎ูเกี่ยวกับอาชีพ ง30242 60 1.5   พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต๎น ง31273 40 1.0 
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ง30269 80 2.0   การบัญชีเบื้องต๎น ง31270 40 1.0 

ระบบปฏิบัติการ
เบื้องต๎น 

ง30243 80 2.0   คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ง31274 40 1.0 

การผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ ง 31241 80 2.0  การใช๎โปรแกรมตารางงาน ง31275 40 1.0 
โครงงาน 1  40 1.0  โครงงาน 2  40 1.0 
รวมรายวิชา   780 19.5  การขาย ง30263 40 1.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         รวมรายวิชา   680 17.0 
กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
 กิจกรรมชุมนุม   20     กิจกรรมแนะแนว   20   
           กิจกรรมชุมนุม   20   
รวม   40     กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (IS3) 
  10   

กิจกรรมนักเรียน   20     รวม   50   
รวม   60     กิจกรรมนักเรียน   20   
      รวม   70   
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  840   รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  750  

 
 
 
 



 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
สายวิทย-์คณิต    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551      

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)   

 หน่วย
กิต 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)   
  

หน่วย
กิต 

รายวิชา / กิจกรรม 
รหัสวิชา 

 

เวลา
เรียน 
ชม. 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

รหัสวิชา 
 

เวลา
เรียน 
ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน  240 6.0   รายวิชาพ้ืนฐาน   240 6.0 
ภาษาไทย ท 32101 40 1.0   ภาษาไทย ท 32102 40 1.0 
คณิตศาสตร์ ค 32101 40 1.0   คณิตศาสตร์ ค 32102 40 1.0 
สังคมศึกษา ส 32101 40 1.0   สังคมศึกษา ส 32103 40 1.0 
ประวัติศาสตร์ 1 ส 32102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ 2 ส 32104 20 0.5 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ 32101 20 0.5   สุขศึกษาและพลศึกษา พ 32102 20 0.5 
ศิลปะ ศ 32101 20 0.5   ศิลปะ ศ 32102 20 0.5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 32101 20 0.5   การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
ง 32102 20 0.5 

ภาษาอังกฤษ 3 อ 32101 40 1.0   ภาษาอังกฤษ 4 อ 32102 40 1.0 
              
รายวิชาเพิ่มเติม   380 8.5   รายวิชาเพิ่มเติม   400 9.0 
การเขียนโปรแกรม
เบื้องต๎น 

ง 32241 40 1.0   การเขียนโปรแกรมข้ันสูง ง 32242 40 1.0 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ค 32201 60 1.5   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค 32202 60 1.5 
ฟิสิกส์ 2  ว 30202 80 2.0   ฟิสิกส ์3 ว 32203 80 2.0 
เคมี 2 ว 30222 60 1.5   เคมี 3 ว 30223 60 1.5 
ชีววิทยา 2 ว 30242 60 1.5   ชีววิทยา 3 ว 30243 60 1.5 
          หน๎าท่ีพลเมือง 2 ส 30232 20 0.5 
English 3 อ 32203 40 1.0   English 4 อ 32204 40 1.0 
โครงงาน 3  40 1.0  โครงงาน 4  40 1.0 
รวมรายวิชา   620 14.5   รวมรายวิชา   600 16.0 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน         กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน       
  กิจกรรมแนะแนว   20        กิจกรรมแนะแนว   20   
  กิจกรรมชุมนุม   20      กิจกรรมชุมนุม   20   
  กิจกรรมนักเรียน   20        กิจกรรมนักเรียน   20   
รวม   60     รวม   60   
         รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  680   รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  700  
         
          
 
 
 
 



 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
สายศิลป์ ภาษา   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) 

 
หน่วย
กิต 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2) 

 
หน่วย
กิต 

รายวิชา / กิจกรรม 
 

รหัส 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

 
รหัส 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  280 6.0   รายวิชาพ้ืนฐาน 240 6.0 
ภาษาไทย ท 32101 40 1.0   ภาษาไทย ท 32102 40 1.0 
คณิตศาสตร์ ค 32101 40 1.0   คณิตศาสตร์ ค 32102 40 1.0 
สังคมศึกษา ส 32101 40 1.0   สังคมศึกษา ส 32103 40 1.0 
ประวัติศาสตร์ 1 ส 32102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ 2 ส 32104 20 0.5 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ 32101 20 0.5   สุขศึกษาและพลศึกษา พ 32102 20 0.5 
ศิลปะ ศ 32101 20 0.5   ศิลปะ ศ 32102 20 0.5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 32101 20 0.5   การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
ง 32102 20 0.5 

ภาษาอังกฤษ 3 อ 32101 40 1.0   ภาษาอังกฤษ 4 อ 32102 40 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม   280 7.0   รายวิชาเพิ่มเติม   340 7.5 
การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต๎น ง32241 40 1.0   การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ง 32242 40 1.0 
ปฏิบัติการดนตรีไทย 1 ศ 32201 80 2.0   English อ32202 40 1.0 
การโฆษณา ง 30261 40 1.0   การประดิษฐ์ของท่ีระลึก ง 32202 40 1.0 
english อ 32201 40 1.0   โครงงานอาชีพ ง30206 40 1.0 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จ 32201 40 1.0   งานห๎องสมุด ง 31261 40 1.0 
โครงงาน 5  40 1.0  โครงงาน 6  40 1.0 
ภาษาจีน 3   40 1.0   ปฏิบัติการดนตรีไทย 2 ศ 32202 40 1.0 
รวมรายวิชา   560.0 14.0   ภาษาจีน 4 จ 32202 40 1.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         หน๎าท่ีพลเมือง 2 ส 30232 20 0.5 

กิจกรรมแนะแนว   20     รวมรายวิชา   580 14.5 
 กิจกรรมชุมนุม   20    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
กิจกรรมนักเรียน   20     กิจกรรมแนะแนว   20   
รวม   60      กิจกรรมชุมนุม   20   
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   620   กิจกรรมนักเรียน   20   
      รวม   60   
     รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   640   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายวิทย-์ คณิต     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  

หน่วย
กิต 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 2)  

หน่วย
กิต 
 

รายวิชา / กิจกรรม รหัส 
เวลาเรียน 

(ชม.)  
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน   240 6.0   รายวิชา / กิจกรรม   240 6.0 
ภาษาไทย ท 33101 40 1.0   ภาษาไทย ท 

33102 
40 1.0 

คณิตศาสตร์ ค 33101 40 1.0   คณิตศาสตร์ ค 33102 40 1.0 
สังคมศึกษา ส 33101 40 1.0   สังคมศึกษา ส 33103 40 1.0 
ประวัติศาสตร์ 3 ส 33102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ 4 ส 33104 20 0.5 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ 33101 20 0.5   สุขศึกษาและพลศึกษา พ 

33102 
20.0 0.5 

ศิลปะ ศ 33101 20 0.5   ศิลปะ ศ 33102 20 0.5 
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม ง 33101 20 0.5   โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 33102 20 0.5 
ภาษาอังกฤษ 5 อ 33101 40 1.0   ภาษาอังกฤษ 6 อ 33102 40 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม   380 8.5   รายวิชาเพิ่มเติม   400 9.0 
การเขียนเว็บเพจ ง 33241 40 1.0   การเขียนโปรแกรม ง 33242 40 1.0 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ค33202 60 1.5   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค33202 60 1.5 
ชีววิทยา 4 ว30244 60 1.5   เคมี 5 ว30225 60 1.5 
ฟิสิกส์ 4 ว30204 80 2.0   ชีววิทยา 5 ว30245 60 1.5 
เคมี 4 ว30224 60 1.5   ฟิสิกส ์5 ว30205 80 2.0 
English 5 อ33203 40 1.0   English 6 อ33204 40 1.0 
โครงงาน 5  40 1.0  โครงงาน 6  40 1.0 
รวมรายวิชา   620 15.5   หน๎าท่ีพลเมือง 4 ส 30234 20 0.5 
     รวมรายวิชา   640 16 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน         กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน       
กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมแนะแนว   20   
 กิจกรรมชุมนุม   20      กิจกรรมชุมนุม   20   
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

  20     กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

  20   

รวม   60     รวม   60   
         รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  680   รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  700  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายศิลป์ท่ัวไป    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)   

หน่วย
กิต 
  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 2)   
หน่วย
กิต 
  

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา เวลาเรียน 
(ชม.) 

  รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน   240 6.0   รายวิชาพ้ืนฐาน   240 6.0 
ภาษาไทย ท 33101 40 1.0   ภาษาไทย ท 33102 40 1.0 
คณิตศาสตร์ ค 33101 40 1.0   คณิตศาสตร์ ค 33102 40 1.0 
สังคมศึกษา ส 33101 40 1.0   สังคมศึกษา ส 33103 40 1.0 
ประวัติศาสตร์ 3 ส 33102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ 4 ส 33104 20 0.5 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ 33101 20 0.5   สุขศึกษาและพลศึกษา พ 33102 20.0 0.5 
ศิลปะ ศ 33101 20 0.5   ศิลปะ ศ 33102 20 0.5 
พื้นฐานการเขียน
โปรแกรม 

ง 33101 20 0.5   โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 33102 20 0.5 

ภาษาอังกฤษ 5 อ 33101 40 1.0   ภาษาอังกฤษ 6 อ 33102 40 1.0 
               
รายวิชาเพิ่มเติม   300 7.5   รายวิชาเพิ่มเติม   240 6.0 
การเขียนเว็บเพจ ง 33241 40 1.0   การเขียนโปรแกรม ง 33242 40 1.0 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ง30244 20 0.5   ชํางซํอมคอมพิวเตอร์

เบื้องต๎น 
ง33202 20 0.5 

ภูมิศาสตร์กายภาพ ส32201 40 1.0   รักท๎องถ่ินรักบ๎านเกิด ว30201 40 1.0 
English 5 อ33203 40 1.0   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ33202 40 1.0 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ33201 40 1.0   English 6 อ33204 40 1.0 
ชํางปูน ง30269 120 3.0   งานน าเสนอแบบ

สื่อผสม 
ง33243 40 1.0 

รวมรายวิชา   540 13.5   หน๎าท่ีพลเมือง 4 ส 30234 20 0.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         รวมรายวิชา   480 12.0 
กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
 กิจกรรมชุมนุม   20     กิจกรรมแนะแนว   20   
กิจกรรมนักเรียน   20      กิจกรรมชุมนุม   20   
รวม   60     กิจกรรมนักเรียน   20   
     รวม   60   
          
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600    รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 540   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุร ีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ศิลป์ภาษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  

หน่วย
กิต 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2)  
หน่วย
กิต 

รายวิชา / กิจกรรม  
 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

รายวิชา / กิจกรรม  
 

เวลาเรียน 
(ชม.)   

รายวิชาพ้ืนฐาน   460 11.5   รายวิชาพ้ืนฐาน   220 5.5 
ภาษาไทย ท31101 40 1.0   ภาษาไทย ท 31102 40 1.0 
คณิตศาสตร์ ค31101 40 1.0   คณิตศาสตร์ ค 31102 40 1.0 
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 ว31101 80 2.0   สังคมศึกษา ส 31102 40 1.0 
เคมีพื้นฐาน 1 ว31102 60 1.5   สุขศึกษาและพลศึกษา พ 31102 20 0.5 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 ว31103 60 1.5   ศิลปะ ศ 31102 20 0.5 
วิทยาศาสตร์โลกดารา
ศาสตร์ 1 

ว31104 40 1.0   ทักษะการด ารงชีวิต ง 31102 20 0.5 

สังคมศึกษา ส31101 40 1.0  ภาษาอังกฤษ อ 31102 40 1.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 20 0.5      
ศิลปะ ศ31101 20 0.5  รายวิชาเพิ่มเติม 260 7.0 
การออกแบบเทคโนโลยี ง31101 20 0.5  ภาษาอังกฤษ อําน- 

เขียน 
อ33202 20 0.5 

ภาษาอังกฤษ อ31101 40 1.0   ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด อ33204 20 0.5 
รายวิชาเพิ่มเติม 280 7.0   ภาษาไทย ท33202 40 1.0 
ภาษาอังกฤษ อําน- 
เขียน 

อ33201 20 0.5   ภาษาจีน จ33202 40 1.0 

ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด อ33203 20 0.5   สังคมศึกษา ส33202 40 1.0 
ภาษาไทย ท33201 40 1.0  ศิลปะ ง 33264 40 1.0 
ภาษาจีน จ33201 40 1.0  การเขียนโปรแกรม ง 33242 40 1.0 
สังคมศึกษา ส33201 40 1.0           
โครงงาน 5  40 1.0  โครงงาน 6  40 1.0 
การเขียนเว็บเพจ ง 33241 40 1.0   รวมรายวิชา   540 12.5 
ศิลปะ ง 33263 40 1.0   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน       
รวมรายวิชา   740 18.5   กิจกรรมแนะแนว   20   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมชุมนุม   20   
กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (IS3) 
10   

 กิจกรรมชุมนุม   20     รวม 50   
          กิจกรรมนักเรียน   20   
รวม 40     รวม   70   
กิจกรรมนักเรียน   20        
รวม   60    รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  570  
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  800       
 
 
 



 
 

 

4. เขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2558 
  มีเขตพื้นทีบ่ริการเพื่อการรับนกัเรียนเข๎าศึกษาตํอ ในต าบลคชสิทธ์ิ ต าบลบัวลอย ต าบลโคกตมู 
ต าบลโพนทองและต าบลใกล๎เคียง   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่1 จ านวน 5 โรงเรียน ได๎แกํ  โรงเรยีนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์
อุปถัมภ์)   โรงเรียนวัดโคกกลาง  โรงเรียนวัดชัยเฉลมิมิตร  โรงเรียนวัดสันติวิหาร  โรงเรียนวัดโพนทอง รอ๎ย
ละ 80 และโรงเรียนใกลเ๎คียงเขตพื้นที่บริการ ร๎อยละ  20  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 รับจากนักเรียนทีจ่บจากช้ันมธัยมศึกษาในปีที3่ เดิมร๎อยละ 50  
และรบัจากนกัเรียนโรงเรียนอื่นร๎อยละ 50   
5. ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  ปีการศึกษา 2558 
     1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ………94………คน 
     2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……504………คน จ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน 
 

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน เฉลี่ยรวมต่อห้อง 
ม.1 45 32 77 2 39 
ม.2 46 43 89 3 29 
ม.3 74 64 138 3 46 

รวมมัธยมต้น 165 139 304 8 38 
ม.4 21 27 48 2 24 
ม.5 18 36 54 2 27 
ม.6 41 57 98 2 49 

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 80 120 200 6 33 
รวมทั้งหมด 245 259 504 14 36 

6. ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา  2558 
     จ านวนบุคลากรในโรงเรียน แยกตามเพศ และต าแหนํง 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 0 1 1 
รองผู๎อ านวยการ 0 1 1 
ครูช านาญการพิเศษ 1 6 7 
ครูช านาญการ 3 1 4 
ครู 2 1 4 
ครูผู๎ชํวย 1 7 8 
ครูอัตราจ๎าง 1 0 1 
ครูอัตราจ๎างชาวตํางชาต ิ 0 1 1 
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 0 1 1 
ลูกจ๎างประจ า 1 0 1 
ลูกจ๎างชั่วคราว 2 0 2 

รวม 17 14 31 



 
 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก วัน/เดือน/ปี เกิด 

วัน/เดือน/ปี  บรรจุเข้า
รับราชการ 

1 นางพรทพิย์  บุญเจรญิ ผ.อ./ช านาญการพเิศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 1 พฤษภาคม 2499 17 กรกฎาคม 2521  
2 นางสาวนันท์นภัส  ชะฎาจิตร รอง ผ.อ./ช านาญการ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ   23 มีนาคม 2522 14 ธันวาคม  2547 
3 นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์ ครู/ช านาญการพเิศษ อ.บ. ภาษาอังกฤษ 7 กุมภาพันธ์  2500 9 มกราคม 2524 
4 นางสาวสมญา  รักษาดี ครู/ช านาญการพเิศษ ค.บ. สังคมศึกษา 25 กันยายน 2501 13 พฤษภาคม 2524 
5 นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 มกราคม  2507 12 กันยายน 2529 
6 นางสาวนิรมล  ฤกษ์ด ี ครู/ช านาญการพิเศษ กศ.ม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 24 พฤศจิกายน 2513 16 มิถุนายน 2536 
7 นางสาวอาภรณ์ ก าเนิดชาต ิ ครู/ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย 31 กรกฎาคม 2499 8 พฤษภาคม 2521 
8 นางยุพิน  หอมสขุ ครู/ช านาญการพิเศษ กศ.บ. เคมี 22  มิถุนายน  2514 28 มิถุนายน 2537 
9 นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ ์ ครู/ช านาญการพิเศษ บธ.บ. การเงินและการธนาคาร  15 กุมภาพันธ์ 2506 1 กุมภาพันธ ์2531 
10 นายณัฐวฒุ ิ กันร๎าย ครู/ช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ 10 สิงหาคม  2508  30 กรกฏาคม 2533 
11 นายองอาจ  เอ้ือสันเทยีะ ครู/ช านาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา 2 กันยายน 2507  30 กรกฏาคม 2533 
12 นายศุภกฤต  หอมขจร ครู/ช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา 10  มิถุนายน  2515 16 พฤษภาคม 2538 
13 นายสิทธิชยั วงศส์ถติจิรกาล ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 29 เมษายน 2515  5 กันยายน 2537 
14 นายศรัญญู  ศรีพูล ครู/- บธ.บ. ระบบสารสนเทศคอมฯ 7 สิงหาคม  2529 1 สิงหาคม 2554 
15 นางสาวนิชดา  บญุชดิ ครู/- ค.บ. ภาษาอังกฤษ 6 สิงหาคม 2529 1 สิงหาคม  2554 
16 นายนพดล  เหลําวงศ ์  ครู/- กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 1 กันยายน 2530 23 กรกฎาคม 2555 
17 นางสาววัชรีย์  บดุสาเดช ครู/-  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 19 พฤษภาคม  2523 1 ธันวาคม 2554 
18 นางสาวนุชจรีย์ จ าเริญโชค ครูผู๎ชํวย/-  กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 21 ตุลาคม  2533 19 พฤษภาคม 2557 
19 นางสาวจริยาพร  บัวโชต ิ

 
ครูผู๎ชํวย/ - กศ..บ. ภาษาไทย 19 สิงหาคม  2553 19 พฤษภาคม 2557 



 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก วัน/เดือน/ปี เกิด 

วัน/เดือน/ปี  บรรจุเข้า
รับราชการ 

20 นางหน่ึงนภา  ใจผํอง ครูผู๎ชํวย/ - ศศ.บ. พลศึกษา  24  กรกฏาคม 2519 1 กันยายน  2557 
21 นายเอกชัย  โสกสินธ ์ ครูผู๎ชํวย/- ศศ.บ. ภาษาจีน 7 กันยายน 2529 20 ตุลาคม  2557 
22 นางสาวนภัทร  อินโสม ครูผู๎ชํวย/ - ค.บ. สังคมศึกษา 2 กุมภาพันธ์ 2516  16 ธันวาคม  2557 
23 นางสาวธญัญาภรณ์  เครืออ๎ น ครูผู๎ชํวย/ - คบ. ฟิสิกส์ 5 มิถุนายน  2535 21 พฤษภาคม 2558 
24 นางสาววิไลรัตน์  ชาญพฤต ิ ครูผู๎ชํวย/ - คบ. ภาษาไทย 13 ตุลาคม 2534 14 กรกฎาคม  2538 
25 นางสาววชิราพร  ภักดิค์ุณพันธ ์ ครูผู๎ชํวย/ - คบ. คณิตศาสตร์ 4 กรกฎาคม  2534 23 พฤศจิกายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7. ข้อมูลสภาพชุมชน 
     7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะชุมชนเป็นชนบท เป็นชุมชนด๎านบริการและที่อยูํ
อาศัย เนื่องจากใกล๎เคียงแหลํงอุตสาหกรรม และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบ
โรงเรียนมีอาณาเขตติดตํอดังนี้ ทิศเหนือ : ที่ดินเอกชน ทิศใต๎ : ไปรษณีย์และที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก : 
ติดถนนสุวรรณศร ทิศตะวันตก : ติดที่ดินเอกชน อาชีพหลักของชุมชนมีลักษณะการประกอบอาชีพหลักด๎าน
เกษตรกรรม ท านา ท าสวน รับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพสํวนตัว เชํน การค๎าขายเป็น
สํวนใหญํ ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/วัฒนธรรมท๎องถ่ินเป็นที่รู๎จักคือ ประเพณีลอย
กระทง นมัสการหลวงพํอส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ  นมัสการพลวงพํอพุทธนิโรธรังสี วัดขอนชะโงก 
      7.2  ผู้ปกครอง  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีสํวนน๎อย สํวนใหญํจบการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี 
สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพหลัก คือ ค๎าขายและเกษตรกรรม รองลงมา คืออาชีพรับจ๎างใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีรายไดจ๎ากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณวันละ 300 บาท และประชากร
ยังมีรายได๎จากการประกอบอาชีพสํวนตัว เชํน  การเกษตรกรรม พานิชยกรรมท าให๎ประชาชนมีรายได๎พอ
กินพอใช๎ในการด ารงชีวิต 
     7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นชุมชนชนบทและวิถีชีวิตเป็นแบบดั้งเดิม เป็นแหลํงวัฒนธรรมท๎องถ่ินที่เป็น
ลาวพวน ชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ๎างและประกอบอาชีพสํวนตัวขนาด
เล็ก สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดขอนชะโงก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพํอพุทธนิโรธรังสีและ
วิหารหลวงพํอส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ  ดูแลโดยมูลนิธิหลวงพํอส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธ์ิและมี
ช่ือเสียงโดํงดัง เป็นที่ยอมรับและสักการะบูชาของคนในชุมชนใกล๎เคียงและจังหวัดใกล๎เคียง ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดภูมิปัญญา เชํน การนวดแผนโบราณ การท านาแบบเกษตรอินทรีย์ การ
ปลูกแคนตาลูป โดยใช๎ปุ๋ยชีวภาพ/น้ าหมักชีวภาพ เป็นต๎น 
 แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในด๎านตําง ๆ  ได๎แกํ วัดขอนชะโงก  วิหารหลวงพํอส าเรจ็ศักดิ์สิทธ์ิโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพประจ าต าบลคชสิทธ์ิ สวนวาสนาเป็นสวนปลูกแคนตาลูปในชุมชนที่สํงออกตํางประเทศอยําง
เดียว  การท านาแบบเกษตรอินทรีย์  แหลํงวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีนในบ๎านหนองตาโลํ  
สถานีวิทยุเอเชียเสรี ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน(นวดแผนโบราณ) ของเทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ คลองระพีพัฒน์  
โรงงานอุตสาหกรรมที่อยูํใกล๎โรงเรียนและสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อยูํใกล๎กับแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแหลํงที่
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ขนบธรรมเนียมประเพณีตําง ๆ โดยการประสานความรํวมมือระหวํางโรงเรียน วัด 
และหนํวยงานในชุมชนเชํนเทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ ส านักงานบริสํวนต าบลคชสิทธ์ิ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลคชสิทธ์ิ ฯลฯ ได๎แกํ ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็นต๎น และได๎รับความ
รํวมมือจากสถานีต ารวจอ าเภอหนองแค ส านักงานเทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เรื่องยา
เสพติด โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได๎จัดท าโครงการพัฒนานักเรียนและบุคลการรํวมกัน
ทั้ง 12 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถน าความรู๎มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ภายในโรงเรียนและชุมชน
รอบโรงเรียนรัศมี 1 กิโลเมตรเป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมชุมชน อันได๎แกํ สวนปุา ทุํงนา สวนสา
ธารณที่อยูํใกล๎โรงเรียน ตลอดจนแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนได๎แกํ สวนประดูํ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี 
เพื่อให๎นักเรียนได๎ศึกษาธรรมชาติ พรรณไม๎ เพื่อตระหนักถึงความส าคัญของสิง่แวดล๎อม โรงพยาบาลสํงเสริม



 
 

 

สุขภาพต าบลคชสิทธ์ิ เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านสุขอนามัยและมีโครงการดูแลสุขภาพของนักเรียน และโรงเรียน
รํวมกัน 
8. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     8.1 คอมพิวเตอร ์มีจ านวนทั้งหมด  50 เครื่อง 

  - ใช๎เพื่อการเรียนการสอน และสบืค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตได๎ 37 เครื่อง 
  -  ใช๎สืบค๎นทางอินเทอร์เน็ตอยํางเดียว  5 เครื่อง 

     -  ใช๎ในการบริหาร 8 เครื่อง 
     8.2 เว็บไซต์โรงเรียน http://www. .tupsrb.ac.th 
     8.3 ห๎องสมุดมีขนาด.......179........ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด …5,000……… เลํม 
  - การสืบค๎นหนงัสอืและการยืม-คืน ใช๎ระบบ ………อิเล็กทรอนิกส…์…(pls 5) 
  - จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในรอบปีการศึกษา  เฉลี่ย...20... คน /วัน คิดเป็นร๎อยละ...3.92.
ของนักเรียนทั้งหมด และเฉลี่ย....100..... คน /สัปดาห์ คิดเป็นร๎อยละ....19.64.......ของนักเรียนทัง้หมด      
     8.4 ห๎องปฏิบัตกิาร 
       ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน  4  ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน  1  ห๎อง   
   ห๎องปฏิบัติการทางภาษาตํางประเทศ        จ านวน  1  ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการงานอาชีพ          จ านวน  1  ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์          จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการทางภาษาไทย         จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา(อาเซียน)         จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา(จริยศึกษา)       จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการดนตร ี         จ านวน  1 ห๎อง 
    8.5 พื้นที่ปฏิบัติกจิกรรม/นันทนาการ ได๎แกํ   ลานกีฬาต๎านยาเสพติด  สนามฟุตบอล  หอประชุม
อเนกประสงค์  ห๎องประชุมอัตถะสมัปุณณะ  ห๎องสมุด 
9. แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
 1. สวนวาสนาเมลอน 
 2. สวนพรรณไม๎ยอดเมือง 
 3. วัดขอนชะโงก 
 4.  คลองระพีพฒัน ์
 5. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
 6. สิ่งแวดล๎อมในชุมชนรัศมี 1 กม. 
 7. วิหารหลวงพํอส าเร็จศักดิส์ิทธ์ิ 
 8. การท านาแบบเกษตรอินทรีย์   
          9. แหลํงวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีนในบ๎านหนองตาโลํ  (ตลาดเกําหนองตาโลํ) 
          10. สถานีวิทยุเอเชียเสรี  
          11. ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน(นวดแผนโบราณ) 



 
 

 

10. ปราชญ์ชาวบ๎าน ภูมิปัญญาทอ๎งถ่ิน  หรือผู๎ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครูหรือ
นักเรียนในปีการศึกษา 2558  ได๎แกํ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง/เน้ือหา จ านวน 

1. สทต.คชสิทธ์ิ การฝกึอาชีพ ระยะสั้น นักเรียน 30 คน 
2. กกต.สระบรุ ี ลูกเสือ กกต. นักเรียน 40 คน 
3. บริษัทวัชรธุรกจิเซ็นเตอร์จ ากัด โครงการขับข่ีปลอดภัย นักเรียน 408  คน 
4. นายสันติเวช  โสภา   การแสดงโขน นักเรียน 50  คน 
6. นางลัดดา  ศิริพานิช งานใบตอง นักเรียน  50  คน   
7. พระอาจารย์จากวัดขอนชะโงก การสอนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียน 284   คน  
 
11. ข้อมูลอาคารสถานท่ี: อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันากา สระบรุี มีเนื้อที่ 42 ไรํ 2 งาน 86 ตารางวา 
ประกอบด๎วย อาคารเรียนและอาคารประกอบตํางๆ ดังนี้ 
 

ท่ี 
อาคารเรียน 

และอาคารประกอบ 
จ านวน 
(หลัง) 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ *ห้องพิเศษ 

1 อาคารเรียน 3 14 8 11 
2 โรงฝึกงาน 1 2 - - 
3 หอประชุม 1 - - - 
4 อาคารช่ัวคราว 1 - - - 
5 ส๎วม 2 - - - 
6 สนามฟุตบอล 1 - - - 
7 บ๎านพักคร ู 4 - - - 
8 บ๎านพักภารโรง 1 - - - 

รวม 14 16 8 11 
 

12. การสร๎างเครือขํายและความรํวมมือทางการศึกษา 
     12.1 เครือขํายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  จ านวน 14 โรงเรียน เพื่อพัฒนาด๎านวิชาการและ
พัฒนาบุคลากร 
     12.2 เครือขํายสหวิทยเบญจมิตร  
     12.3 MOU  กับโรงเรียนการอาชีพหนองแค เพื่อเปิดแผนการเรียนการสอนสาขาอาชีพชํางตําง ๆ 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม            
จุดเด่น  
 1. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีน้ าหนัก สํวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู๎จักดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง และความรู๎สึกที่ดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพํอแมํ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความใฝุรู๎ใฝุเรียน
และอยากเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง รู๎จักค๎นคว๎าหาความรู๎ จากการอํานและการใช๎เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู๎ มีการ
เรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรง รํวมกับผู๎อืน่ทั้งในและนอกสถานที่ มีความสามารถด๎านการปรับตัวเข๎ากับสังคม 
สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ คือ ผู๎เรียนมีจิตอาสา รู๎จักบ าเพ็ญประโยชน์ตํอโรงเรียนและสังคม สถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาตาม สมศ.   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบงํชี้ที่ 1  ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบงํชี้ที่ 2  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคาํนิยมที่พึง
ประสงค ์

10.00 9.65 ดีมาก 

ตัวบงํชี้ที่ 3  ผู๎เรียนมีความใฝุร๎ูและเรียนร๎ูอยาํงตํอเน่ือง 10.00 9.08 ดีมาก 
ตัวบงํชี้ที่ 4  ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.32 ด ี
ตัวบงํชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ๎รียน 20.00 8.84 พอใช๎ 
ตัวบงํชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 7.00 พอใช๎ 

ตัวบงํชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5.00 4.10 ด ี

ตัวบงํชี้ที่ 8  พฒันาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต๎นสังกัด 

5.00 4.92 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลกัษณ์ 
ตัวบงํชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถปุระสงคข์องการจดัตัง้
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงํชี้ที่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สงํผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงํชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงํเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงํชี้ที่ 12 ผลการสงํเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลศิที่สอดคล๎องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 80.51 ดี 

ผลการด าเนินงาน         
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. รอบสาม 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสมศ. จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 



 
 

 

มีสิ่งแวดล๎อมที่ดี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา รวมทั้งการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน โดยจัดท าโครงการเกษตรอินทรีย์ตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผู๎บริหารมีภาวะเป็นผูน๎ า มีความสามารถในการบริหารทั้งในด๎านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล
และงานบริหารทั่วไป ให๎บรรลุตามจุดหมายของการศึกษาอยํางค๎ุมคํา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 และระเบียบกฎหมายที่หนํวยงานต๎นสังกัดก าหนด โดยเน๎น
การมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย สํงเสริม สนับสนุนให๎คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ชุมชน องค์กรชุมชน มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน 
มาจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎สะอาด 
รํมรื่น สวยงามและเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของ สมศ. ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง โดยจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความใฝุรู๎ ใฝุเรียนและมี
ความสามารถด๎านการคิด พัฒนาครูให๎จัดการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อ ประเมินอยํางหลากหลาย และเป็น
การประเมินผลตามสภาพจริง และจัดท าโครงการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให๎
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา 
 3. สถานศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัด รํวมกันวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดย
จัดให๎มีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อก าหนดแผนงานโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาให๎ครอบคลุมมาตรฐานและภารกิจงานบริหารจัดการศึกษา จัดให๎มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพื่อด าเนินการในแตํละปีการศึกษา การด าเนินงานจัดให๎มีระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษา จัดท ารายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อน ามารายงานหนํวยงานต๎นสังกัด ให๎บริการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องละใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ต่ าในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ สุขศึกษาและพล
ศึกษา วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 2. ครูบางสํวนยังไมํสามารถจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งในเรื่อง การก าหนดเปูาหมายที่ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียน การวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลการ
ออกแบบการสอน การใช๎สื่อการสอน การประเมินความก๎าวหน๎าของผูเ๎รยีน รวมทั้งการน าผลการประเมินมา
ใช๎ในการสอนซํอมเสริมและการพัฒนาผู๎เรียนตลอดจนการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของครู 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 1. ด๎านผลการจัดการศึกษา 
              ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์  ภาษาตํางประเทศ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและ       พล
ศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย โดยผํานกิจกรรมการเรยีนรู๎ที่หลากหลาย การเรียนรู๎จากโครงงาน การปฏิบัติ
จริง การอําน การสืบค๎นข๎อมูลความรู๎จากอินเทอร์เนต การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดท ารายงานและการ
น าเสนอข๎อมูลควรรู๎ โดยการบูรณาการไว๎ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นต๎น 
 2. ด๎านบริหารจัดการศึกษา 



 
 

 

       ไมํมี 
 3. ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
    ครูควรได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องการก าหนดเปูาหมายที่ต๎องการเกิดให๎กับผู๎เรียน การวิเคราะห์ผู๎ เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู๎ การออกแบการสอน การใช๎สื่อการสอน  การประเมิน
ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน  รวมทั้งการน าผลการประเมินมาใช๎ในการสอนซํอมเสริมและการพัฒนาผู๎เรียน
ตลอดจนการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของครู 
 4. ด๎านการประกันคุณภาพภายใน 
     ไมํมี 
นวัตกรรมหรือตัวอยํางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม 
 ไมํมี



 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๕ 
ดีเยี่ยม 

๔ 
ดีมาก 

๓ 
ดี 

๒ 
พอใช้ 

๑ 
ปรับปรุง 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ๎รียนมสีุขภาวะที่ดี และมสีุนทรียภาพ      
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ๎รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
                 คํานิยมที่พึงประสงค์                 

    
 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเ๎รียนมทีักษะในการแสวงหาความรู ๎
                 ด๎วยตนเอง  รักเรียนรู๎  และพัฒนา 
                 ตนเองอยํางตํอเนือ่ง               

    
 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเ๎รียนมีความสามารถในการคิดอยําง
เป็นระบบคิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแกป๎ัญหา
ได๎อยํางมสีติ สมเหตผุล                                          

    
 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเ๎รยีนมคีวามรู๎และทกัษะที่จ าเป็นตาม 
                      หลักสตูร 

    
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
                   ท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎  
                 และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสจุริต         

    
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
    

 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน๎าที่อยํางม ี
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ ๘ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที ่
                   อยํางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล           

 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครอง 
                 ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยําง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   

  

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู๎ และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ๎รียน
อยํางรอบด๎าน 

   
  

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อม 
                   และการบริการทีส่ํงเสริมให๎ผู๎เรียน 
                      พัฒนาเต็มศักยภาพ                                  

   
  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ  
                      ภายในของ สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
                   กฎกระทรวง 

   
  



 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๕ 
ดีเยี่ยม 

๔ 
ดีมาก 

๓ 
ดี 

๒ 
พอใช๎ 

๑ 
ปรับปรงุ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร๎าง สงํเสรมิ 
สนับสนุน  ใหส๎ถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎      

  
   

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรล ุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นที่ก าหนดข้ึน 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบรุี                                  

  
   

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น  
แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพฒันาและสํงเสริมให๎
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบรุี มีระดบั
คุณภาพการศึกษาสูงข้ึนและเป็นมาตรฐานสากล                                               

  

   

สรุปคุณภาพโดยรวม      
ผลคะแนนรวม (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ๘๖.๖๑    

 

สรปุผลการประเมินมาตรฐานภายในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบรุี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มาตรฐานท่ี น้ าหนัก 
ผลประเมิน 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
๑ ๕ ๔.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 
๒ ๕ ๔.๑๘ ๔ ดีมาก 
๓ ๕ ๓.๙๙ ๔ ดีมาก 
๔ ๕ ๔.๖๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๕ ๕ ๓.๔๑๘ ๓ ดี 
๖ ๕ ๔.๖๙ ๕ ดีเยี่ยม 

รายด๎าน ๓๐ ๒๕.๙๐ ๔ ดีมาก 
๗ ๑๐ _๘.๔๓ ๔ ดีมาก 
๘ ๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๙ ๕ ๓.๓๙๔ ๓ ดี 

๑๐ ๑๐ ๘.๖๙๒ ๔ ดีมาก 
๑๑ ๑๐ _๘ ๔ ดีมาก 
๑๒ ๕ ๔.๒ ๕ ดีเยี่ยม 

รายด๎าน ๕๐ ๔๒.๗๑ ๔ 
ดีมาก 

 



 
 

 

มาตรฐานท่ี น้ าหนัก 
ผลประเมิน 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
๑๓ ๑๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก 

รายด๎าน ๑๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก 
๑๔ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รายด๎าน ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๑๕ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รายด๎าน ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
รวม ๑๐๐ ๘๖.๖๑ 4 ดีมาก 

สรุปผลภาพรวมของ
สถานศึกษา  คะแนนท่ีได้ 

  
๘๖.๖๑ 

 

ระดับคุณภาพ 
 ระดับ ๑  ระดับ ๒ ระดับ ๓  ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
(ปรบัปรุง) (พอใช๎) (ดี) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   คือ ระดับ
คุณภาพ ดีมาก  มีคะแนนเท่ากับ   ๘๖.๖๑ 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
     - จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และข๎อแสนอแนะ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหนํวยงานต๎นสังกัด 
จุดเด่น :   
  ๑. นักเรียนใหม๎ีสขุภาวะทีด่ีและมสีุนทรียภาพ ท าให๎มีสุขภาพกายและสุขภาพจติทีแ่ข็งแรง   มีทักษะ
ด๎าน ดนตรี กีฬา ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความเป็นเลิศทางด๎านดนตรี  กีฬา มีผลงานด๎านดนตรีและกีฬาทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค   มีการจัดให๎มีระบบดูแลนักเรียน เพื่อปูองกันแก๎ไขและติดตามปัญหาตํางๆ ของ
นักเรียน 

 ๒. โรงเรียนได๎ด าเนินงานเกี่ยวกับการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน และสาธารณสถาน ด๎วยความเต็มใจและเต็มศักยภาพ ดังที่เห็น
ใน Best Practice “สืบสานวัฒนธรรมไทย น๎อมน าดวงใจสูํจิตอาสา”     
 ๓. จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู๎ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการได๎ตามศักยภาพของผู๎เรียน ผลการ
ด าเนินการดังกลําว ท าให๎ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียนสูงข้ึนกวําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งระดับ
สถานศึกษา และระดับชาติ  อีกทั้งยังชํวยพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนให๎
พัฒนาข้ึนได๎   

 



 
 

 

 ๔. ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํอ
อาชีพสุจริต ขยัน  อดทน  สามารถท างานอยํางมีความสุข  รํวมกับผู๎อื่นได๎ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ   
          ๕. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู๎น า ใช๎หลักการบริหารอยํางมีสํวนรํวม สามารถจัดการศึกษาให๎บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ มีการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจมี
การจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพื่อตอบสนองความต๎องการและความสนใจของนักเรียนจัด
สภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ 

 ๖. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครอง และชุมชน ให๎ความรํวมมือพัฒนาโรงเรียน และมีสํวน
รํวมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง   โดยการเข๎ารํวมประชุม
ตามที่โรงเรียนก าหนด  เข๎ารํวมกิจกรรมส าคัญของโรงเรียน 
 ๗. โรงเรียนมีโครงการพัฒนาหลักสูตร   ได๎จัดท าหลักสูตร ประกาศนียบัตรรํวมกับวิทยาลัยการอาชีพ
หนองแค  ได๎แกํ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาชําง  มีโครงการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  โดยสนับสนุนให๎ครูผู๎สอนทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
จริงของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎    
 ๘. ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน   การบริหารจัดการห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ และห๎องกิจกรรมตํางๆ ให๎มีจ านวนเพียงพอตํอจ านวนผู๎เรียน  มีความปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีการตรวจสอบและบ ารงุรกัษาอยํางเป็นระบบให๎พรอ๎มใช๎การได๎ มีการจัดสภาพแวดล๎อมให๎รํม
รื่น สวยงาม  สะอาด  และเอื้อตํอการเรียนรู๎   

๙. กิจกรรมตามจุดเน๎นและปรัชญา ของโรงเรียนได๎แกํ กิจกรรมตามอัตลักษณ์ คือจิตอาสา 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สิ่งแวดล๎อมดี ส าหรับอัตลักษณ์ โรงเรียนได๎จัดเป็น แนวปฏิบัติที่ดี ( Best 
Practice) เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมไทยน๎อมน าดวงใจสูํจิตอาสา” สํวนเอกลักษณ์ โรงเรียนได๎จัดกิจกรรม 5 
ส ซึ่งโรงเรียนให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติทุกคน   
จุดท่ีควรพัฒนา :  
 ๑. การพัฒนางานระบบดูแลชํวยเหลอืผู๎เรยีนให๎เข๎มแข๎ง ให๎ความส าคัญกับกิจกรรมทักษะชีวิตในการ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอยํางเป็นระบบ  เพื่อให๎โอกาสผู๎เรียนได๎พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให๎มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยี และภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ 
และน าเสนอผลงานได๎อยํางเหมาะสม และสร๎างสรรค์   
 ๒. ควรมีนโยบายและมาตรการอยํางชัดเจนในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือที่หลากหลาย ตามความต๎องการและความจ าเป็นของผู๎เรียน แตํละ
กลุํมสาระฯ จัดให๎ห๎องกลุํมสาระเป็นแหลํงสืบค๎นของแตํละวิชา และจัดบรรยากาศแหลํงเรียนรู๎ทุกแหํงใน
โรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ทั้งในห๎องเรียน โรงเรียน 
 ๓. ควรมีแผนพัฒนาครูเพือ่ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท๎ี่เน๎นทกัษะการคิด เพื่อ
พัฒนานักเรียนใหม๎ีทักษะการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปญัหาได๎อยํางมีสตสิมเหตผุล 
สนับสนุนการสอนแบบโครงงาน 
 ๔. สํงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู๎ เรียนแตํละระดับ มีการคัด
กรองและจัดกลุมํผูเ๎รียน เพื่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู๎ใหเ๎หมาะสมกับศักยภาพของผูเ๎รียน 



 
 

 

 ๕. การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ และการท าวิจัยในช้ันเรียนให๎มีประสิทธิภาพและได๎ประสิทธิผล โดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน หรือรํวมกับหนํวยงานอื่น  อีกทั้งควรมีการติดตามนิเทศการสอนของ
ครูอยํางเป็นระบบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ :   
  ๑. พัฒนากจิกรรมรกัการอํานครบทกุช้ัน ทกุกลุมํสาระ  สงํเสริมการเรียนการสอนแบบโครงการที่
บูรณาการกบัไอซทีี  โดยใหผ๎ู๎เรียนทกุคนท าโครงการหรอืการค๎นคว๎าอสิระ 

๒. น าผลการประเมินตําง ๆ มาพัฒนาแนวการจัดการศึกษาและนโยบายของโรงเรียนใหม๎ากขึ้น  
๓. ก าหนดให๎ครมูีการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย เพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
๔. การด าเนินการของโรงเรียนควรก ากับ ติดตาม ให๎เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และประเมิน

โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อน าไปสูํการพัฒนา 



 

 

บทท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
ทิศทางและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2559 
วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู๎เรียน ให๎เป็นคนดี บนพื้นฐานความเป็นไทย พร๎อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู๎เรียนใหม๎ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณลักษณะของผู๎เรียนให๎พร๎อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา เน๎นการมสีํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและการสร๎างภาคี
เครือขํายกบัองค์กร 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
 2. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย 
 3.ผู๎เรียนมีคุณลกัษณะพร๎อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
 4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถจัดการเรียนการสอนและพฒันาผลงานทางวิชาการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 5. โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการศึกษาแบบมสีํวนรํวมจากทกุภาคสํวนและการสร๎างภาคีเครือขําย
กับองค์ทกุระดับ 
อัตลักษณ์ผู้เรียน    
 คนดี มีน้ าใจ  หมายถึง  คนที่ด ารงชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทัง้ด๎านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชํน มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีเหตุผล 
รู๎หน๎าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู๎อื่น มี
ความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล๎อม มีจิตอาสา สามารถอยูํรํวมกับบุคคลอื่นอยํางสันติสุข  
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 รักษ์สิง่แวดล๎อม  หมายถึง   
 ความมีระเบียบวินัย ให๎เกิดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อมอยูํเสมอ  ใช๎สิ่งแวดล๎อมอยํางฉลาด 
โดยใช๎ให๎น๎อย เพื่อใหเ๎กิดประโยชนส์ูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช๎ให๎ยาวนาน และกํอให๎เกิดผล
เสียหายตํอสิง่แวดล๎อมนอ๎ยที่สุด  รวมทั้งต๎องมีการกระจายการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางทั่วถึง การเก็บ
รักษา  สงวน  ซํอมแซม  ปรบัปรุง  และใช๎ประโยชน์ตามความต๎องการอยํางมเีหตผุลตํอสิง่แวดล๎อม  เพื่อ
เอื้ออ านวยใหเ๎กิดคุณภาพสูงสุดในการบรหิารงาน 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
 

 1. สํงเสรมิผูเ๎รียนให๎มีความรู๎และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2. สํงเสรมิใหผ๎ู๎เรียนเป็นคนดี ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สํงเสรมิใหผ๎ู๎เรียนมีความสามารถในการคิด 
 4. สํงเสรมิใหผ๎ู๎เรียนมีทกัษะชีวิต 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ 
 6. พัฒนาระบบบรหิารและธรรมมาภิบาลของสถานศึกษา 
 7. พัฒนาเครือขํายความรู๎ความรํวมมือของชุมชุนและสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  
ใช้หลักคุณธรรม  8 มาตรฐาน ดังน้ี 

 มาตรฐานท่ี 1 รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 
 ตัวช้ีวัด 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 1.2 ธ ารงไว๎ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 ตัวช้ีวัด 1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลกัของศาสนา 
 ตัวช้ีวัด 1.4 เคารพ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
 ตัวช้ีวัด 1.5 รํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนก าหนดทกุครั้ง 
 มาตรฐานท่ี 2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ตัวช้ีวัด 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตอํตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 ตัวช้ีวัด 2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตอํผู๎อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 ตัวช้ีวัด 2.3 ท าการบ๎านหรืองานที่ครูมอบหมายด๎วยตนเองไมํลอกผู๎อื่น 
 ตัวช้ีวัด 2.4 รักษาค ามั่นสญัญา 
 ตัวช้ีวัด 2.5 ปฏิบัติตามค าพูด 
 ตัวช้ีวัด 2.6 ไมํหลอกขํมขํูเอาเงินหรือทรพัย์สินจากผูอ๎ื่น 
 มาตรฐานท่ี 3 มีวินัยและความรับผิดชอบ 
 ตัวช้ีวัด 3.1 ปฏิบัติตามข๎อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข๎อบังคับ ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
 ตัวช้ีวัด 3.2 รับผิดชอบตํองานที่มอบหมายและท างานทีม่อบหมายด๎วยความเต็มใจ 
 ตัวช้ีวัด 3.3 ยอมรบัผิดตํอการกระท าของตนและปรบัปรุงใหด๎ีข้ึน 
 ตัวช้ีวัด 3.4 แตํงกายถูกต๎องตามระเบียบของโรงเรียน 
 ตัวช้ีวัด 3.5 ท าเวรประจ าวันสะอาด จัดห๎องเรียน โต๏ะเก๎าอีเ้ป็นระเบียบ 
 ตัวช้ีวัด 3.6 มีมารยาทและสัมมาคารวะตํอคร ูผู๎ปกครองและรุํนพี ่
 ตัวช้ีวัด 3.7 มีความรู๎รักสามัคคี ไมํทะเลาะวิวาท 
 มาตรฐานท่ี 4 ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัด 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข๎ารํวมกจิกรรมการเรียนรู๎ 
 ตัวช้ีวัด 4.2 แสวงหาความรูจ๎ากแหลงํเรียนรู๎ตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด๎วยการ 
เลือกใช๎สื่ออยํางเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู๎และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 ตัวช้ีวัด 4.3 รํวมกิจกรรมการสอนซํอมเสรมิ/คลินิกเพื่อการเรียนรูส๎ัปดาห์ละ1คาบอยํางน๎อย 80 % 



 

 

 ตัวช้ีวัด 4.5 เข๎าห๎องสมุดอยํางน๎อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
 ตัวช้ีวัด 4.6 สืบค๎นข๎อมลูจากเอกสาร สื่อ หนังสือ อินเตอรเ์น็ตอยํางน๎อยสปัดาหล์ะ 2 ครั้ง 
 มาตรฐานท่ี 5 อยู่อย่างพอเพียง 
 ตัวช้ีวัด 5.1 ด าเนินชีวิตอยํางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 ตัวช้ีวัด 5.2 มีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพือ่อยูํในสงัคมได๎อยํางมีความสุข 
 ตัวช้ีวัด 5.3 ปลูกผักสวนครัวที่บ๎านคนละ 1 แปลง 
 ตัวช้ีวัด 5.4 จัดท าบญัชีครัวเรอืนทุกเดือน 
 ตัวช้ีวัด 5.5 มีเงินฝากกบัธนาคารโรงเรียนทุกเดือน 
 มาตรฐานท่ี 6 มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 ตัวช้ีวัด 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าทีก่ารงาน 
 ตัวช้ีวัด 6.2 ท างานด๎วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให๎งานส าเรจ็ตามเปูาหมาย 
 ตัวช้ีวัด 6.3 สนใจรํวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีวัด 6.4 ไมํปลํอยงานให๎ค๎างและท างานเต็มความสามารถ 
 ตัวช้ีวัด 6.5 สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กบัสมาชิกในกลุํมและเพื่อน 
 ตัวช้ีวัด 6.6 สบืค๎นข๎อมลูจากเอกสาร สื่อ หนังสือหรอืงานทีค่รูมอบหมาย 
 ตัวช้ีวัด 6.7 จัดท าบันทึกยํอ สรุป องค์ความรู๎เป็นแผนที่ความคิดจากการเรียนและการปฏิบัติงาน
ทุกหนํวยการเรียนรู ๎
 มาตรฐานท่ี 7 รักความเป็นไทย 
 ตัวช้ีวัด 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูญญู
กตเวท ี
 ตัวช้ีวัด 7.2 เห็นคุณคําและใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม 
 ตัวช้ีวัด 7.3 อนุรักษ์ สบืทอด ภูมิปัญญาไทย 
 ตัวช้ีวัด 7.4 ไมํประพฤติสํอไปในทางช๎ูสาว 
 มาตรฐานท่ี 8 มีจิตสาธารณะ 
 ตัวช้ีวัด 8.1 ชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วยความเต็มใจโดยไมํหวังผลตอบแทน 
 ตัวช้ีวัด 8.2 เข๎ารํวมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 ตัวช้ีวัด 8.3 ปลอดอบายมุขทกุชนิดและไมสํูบบุหรี ่
 ตัวช้ีวัด 8.4 มีน้ าใจชํวยเหลือและบริการคร ูเพื่อน โดยไมํหวังผลตอบแทน 
 ตัวช้ีวัด 8.5 รํวมกิจกรรมพฒันาโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 ตัวช้ีวัด 8.6 รํวมกิจกรรมพฒันาชุมชน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

ทิศทางและกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท 
  กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎ทั่วถึง ครอบคลุมผู๎เรียนให๎ได๎รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ 
วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน
สูํมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม เพื่อเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพ
การศึกษา 
เป้าประสงค์ 
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางทั่งถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
  2. ครู ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธ์ิ 

  3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ข้ันพื้นฐานสูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

  4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บูรณาการการท างาน เน๎นการบริหารแบบมี
สํวนรํวม กระจายอ านาจและความรับผิชอบสูํสถานศึกษากลยุทธ์ 

  จากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี   จึงได๎ก าหนดสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไว๎ดังตํอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
งบประมาณ/ กรอบแผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
ตารางแสดงรายรบั ปีงบประมาณ  2559 

 

รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ท่ี รายการ 
ม.ต้น ม.ปลาย 

รวมเงิน ภาค ภาค 
2/2558 1/2559 2/2558 1/2559 

1 เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ยอดยกมา         100,000  
  1.1 เงินอุดหนุน    528,500   472,500  381,900    305,900    1,688,800  
  รวม    1,788,800  

2 
เงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 136,500 136,500     

         
273,000  

3 เงินโครงการโรงเรียนในฝัน           

4 
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟร ี
15 ป ี           

  ยอดยกมา          500,000  
  4.1 คําหนังสือเรียน    206,912    170790  377,702  
  4.2 คําอุปกรณ์การเรียน    96,640      78,300   46,230     37,030    258,200  
  4.3 คําเครื่องแบบนักเรียน 

 
 121,500  

 
  80,500       202,000  

  4.4 คํากิจกรรมพฒันาผูเ๎รียน     91,200    128,250    95,475    76,475    391,400  
5 เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ           
  รวมเงิน 1,229,302  
6 เงินรายไดส๎ถานศึกษา           

 
ยอดยกมา            350,000  

 
เงินรายไดส๎ถานศึกษา  276,000     218,500  172,500    172,500     839,500  

  6.1 เงินบ ารงุการศึกษา           
  6.2 เงินบรจิาค           
  6.3 เงินระดมทรพัยากร           
  รวมเงิน 1,128,840  1,362,462  696,105  843,195    
  รวมท้ังสิ้น  2,491,302    1,539,300  4,030,602.00  

 
 



 

 

การจัดสรรงบประมาณ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได๎จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 เพื่อใช๎ในการ
บรหิารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ซึ่งแยกออกเป็น  
3  สํวนดังนี ้
 1. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา            1,788,800  บาท 
          2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  273,000  บาท 
 3. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี           1,229,302     บาท 
 4. เงินรายได๎สถานศึกษา                839,500  บาท 
 5. เงินนอกงบประมาณ อื่น ๆ           
  รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น                     4,130,602 บาท 

 ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการใน
รูปแบบของโครงการ กิจกรรมตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ์ จุดเน๎น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
ตาราง   สัดส่วนการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2559 

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา               630,800 บาท 
หลงัหักคําไฟฟูา     90,000   บาท  
คงเหลือ           540,800 บาท 
 

ฝ่าย สัดส่วนการจัดสรร จ านวนเงิน จัดสรรจริง คิดเป็นร้อยละ 
1. ฝุายวิชาการ 60  324,480.00   402,480.00  74.42 
2. ฝุายบรหิารทั่วไป 10    54,080.00     13,000.00  2.40 
3. ฝุายงบประมาณ 10    54,080.00     10,000.00  1.85 
4. บุคคล 10    54,080.00     50,620.00  9.36 
5. ส ารองจําย 10    54,080.00     64,700.00  11.96 

 รวม 100  540,800.00   540,800.00  100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 

โครงการ กิจกรรม อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกเสือ 

ระดม
ทรัพย์ 

1. โครงการอําน
เขียนทุกวัน
สร๎างสรรค์ปัญญา 

- รักการอํานสานสูํฝัน 14397.6         

  - สอนเสริมพิเศษเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการอําน (จาก ปฐม 
ก กา ถึง PISA) 

4328         

  - อบรมครู การใช๎ส่ือ DLIT  53250       
  - ก าจัดจุดอํอน (0 ร มส) 19202.4         
2. โครงการพัฒนา
หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู๎
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 

- พัฒนาหลักสูตรกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ และหลักสูตร
ท๎องถิ่น 

29625.6         

  - การเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

250610.4         

  - กิจกรรมคํายวิชาการ   24370       
  - กิจกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศแสวงหาความรู๎   
    56000     

  - เตรียมเยาวชนเพื่อทักษะ
งานอาชีพ (หลักสูตรคูํขนาน
การอาชีพ,โครงงานOCOP) 

  93685       

3. โครงการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ 

- พัฒนาแหลํงเรียนรู๎  96657.6         

  - บุคคลแหํงการเรียนรู๎ 26400.8         
  -สร๎างแหลํงเรียนรู๎(หอพระ)        1593000 
4. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ICT 
เพื่อการเรียนรู๎ 

- พัฒนาระบบเครือขําย ICT  56000    

 - พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสูํ
มาตรฐาน 

  4000       

 - จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการ
สอน ICT 

   135350     

  - พัฒนาครูและบุคลากรด๎าน 
ICT 

        

  - สํงเสริมผู๎เรียนสูํความเป็น
เลิศด๎าน ICT 

   51400    



 

 

โครงการ กิจกรรม อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกเสือ 

ระดม
ทรัพย์ 

5.โครงการ สํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  

- กิจกรรมวันลอยกระทง          3000 

  - คํายคุณธรรม   10000       
  - วันพํอแหํงชาติ 2400         
  - วันคริสต์มาส 

และวันขึ้นปีใหมํ 
11744   

 
      

  - วันเด็กแหํงชาติ 4000         
  - ทัศนศึกษา   56000       
  - วันปัจฉิมนิเทศ   30000       
  - กิจกรรมปฐมนิเทศ   21000       
  - ประดับเข็มประเก้ียวและ

พิธีไหว๎ครู 
  21000       

  - วันเข๎าพรรษา 1600       2000 
  - วันแมํแหํงชาติ 6160         
  - กิจกรรมเจ๎าสัวน๎อย 18611.2         
  - ลูกเสือ-เนตรนารี 23639.2 115500   10000  
  - กิจกรรมแนะแนว 29179.2         
  - กิจกรรมสรุปงาน 1920         
6.โครงการเตรียม
พัฒน์ ฯ รัก
ประชาธิปไตย 

- กิจกรรมสภานักเรียน 4311.2         

  - อบรมเยาวชประชาธิปไตย           
  -อบรมผู๎น าเครือเตรียมพัฒน์   12000       
7.โครงการเตรียม
พัฒน์ ฯ อาสารักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

-กิจกรรม 5ส 24648         

  - กิจกรรมแยกขยะ 6328         
  - กิจกรรมจิตอาสา 952         
  - กิจกรรมปลูกปุา ปลุกใจ 

ให๎รักษ์โลก 
7360         

 - กิจกรรมลดใช๎พลังงานเรา
ท าได๎ 

1728         

8.โครงการเตรียม
พัฒน์รักษ์
วัฒนธรรมไทย 

- โขนรากวัฒนธรรมน๎อมน า
ภูมิปัญญาไทย 

119520         

 - โขนเทิดพระเกียรต ิ 21200         
 - ศึกษาดูงานการแสดงโขน 12800         
 - โขน วัฒนธรรมน๎อมน า

เศรษฐกิจพอเพียง 
24000         

 - จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ 19128         



 

 

โครงการ กิจกรรม อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกเสือ 

ระดม
ทรัพย์ 

9.โครงการหยดน้ า
แหํงความคิด 

 -กิจกรรมสร๎างสรรค์
โครงงานพัฒนาการคิด 

4568         

  - คํายหยดน้ าแหํงความคิด 4000         
  - เวทีความคิด 2304         
10.โครงการ Get 
English 

- จ๎างครูชาวตํางชาติ 3072   240000     

  - English and Chinese  
Speaking Day 

1416         

11.โครงการ
โรงเรียนสีขาว 

- ขับขี่ปลอดภัย 440         

  - อบรมนักเรียนแกนน า กลุํม
เสี่ยง 

12800         

  - ลูกเสือตํอต๎านยาเสพติด       1400   
  - กิจกรรมรณรงค์  ตํอต๎าน – 

คัดกรองสารเสพติด 
12000         

    - TO BE NUMBERONE 5596.8         
12.โครงการคลินิก
สุขภาพ 

- เพื่อนใจวัยใส 1068         

  - ตรวจสุขภาพ 2465.6         
  - อย น๎อย 10580         
13.โครงการเวทีคน
กล๎า 

- ศุกร์หรรษา 3360         

  -ลานดนตรี ศิลปะ   300000       
14.โครงการระบบ
ดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

- กิจกรรมรู๎จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

17936         

  - สํงเสริมพัฒนาผู๎เรียน 9732         
  - ยกยํอง เชิดชู ครูผู๎ดูแล

ชํวยเหลือนักเรียนดีเดํน 
288         

15.โครงการ
ห๎องเรียนคุณภาพ 

  70975.2 99928       

16.โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

อบรมประชุมสัมมนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

56440         

  -ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 96000         
  -ตรวจสุขภาพประจ าปี 1600         
17.โครงการบริหาร
จัดการด๎วยระบบ
คุณภาพ 

- กลุํมงานวิขาการ 9028.8         

  - กลุํมงบประมาณ 630404   400000     



 

 

โครงการ กิจกรรม อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกเสือ 

ระดม
ทรัพย์ 

  - กลุํมงานบุคคล 98,240         
  - กลุํม งานธุรการ 24,335.42         
 - กลุํมบริหารทั่วไป     50,000 
18.สนับสนุน
คําใช๎จํายใน
การศึกษา 

- หนังสือเรียนฟรี   49,8100   

 - เครื่องแบบนักเรียน   23,6400   
 - คําอุปกรณ์   21,9264   
 - พัฒนาผู๎เรียน   45,6710   
 - ปัจจัยพื้นฐาน   630,000   
19.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
สูํศตวรษที่ 21 

- การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2,568         

  - การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

1,856         

  - นวัตกรรมการบริหารงาน 4,000         
20.โครงการพัฒนา
งานอาคารสถานที่ 

-กิจกรรมจัดจ๎างบุคลากร     180,000     

  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ 87,736         
  -พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

และยานพาหนะ 
160,000         

21.โครงการสายใย
เตรียมพัฒน์ 

-ชมรมครูผู๎ปกครองศิษย์เกํา         1,000 

  -คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

        4,000 

  -สัมนาเครือเตรียมพัฒน์ 90,400         
  -เตรียมพัฒน์รักองค์กร 11,952         
  - แลกเปลี่ยน AFS 0   61975     

 รวมงบประมาณ 1,768,008.8 896,733 1,124,725 11,400 1,603,000 
รวมงบส ารองจ่าย  54,080   64,700     

รวมทั้งสิ้น  950,813  1,189,425   
 

 



 

 

กรอบแผนกลยุทธ ์ โรงเรียนเตรยีมอุดมศกึษาพัฒนาการสระบุรี 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ มาตรฐาน ตบช.สมศ, 
1. สํงเสรมิผูเ๎รียนให๎มีความรู๎และทกัษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎ได๎ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. โครงการอํานเขียนทุกวันสร๎างสรรค์
ปัญญา 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ๎รียน 
3. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎

 

มฐ. 10 

ตบช.2 

 2. สํงเสริมนกัเรียนให๎มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
บรรลผุลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  

มฐ. 5 

3.สํงเสริมและยกระดับสูํความเป็นเลิศทางความรู๎
และทักษะพื้นฐาน 

มฐ. 5 

4.สํงเสริมและสนบัสนุนการใช๎กระบวนการวิจัย 
สื่อ นวัตกรรม เพื่อพฒันานักเรียน อยํางตํอเนื่อง 

มฐ. 7 

5.สํงเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช๎ใน
การเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู ๎ 

มฐ. 11 

2. สํงเสรมิใหผ๎ู๎เรียนเป็นคนดี ด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

6.สํงเสริมนักเรียนให๎มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย มี 
จิตส านึกในความเป็นไทย และการมจีิตสาธารณะ 

1. โครงการเตรียมพัฒน์ ฯ สงํเสรมิคุณธรรม  
    จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
2. โครงการเตรียมพัฒนร์ักษ์วัฒนธรรมไทย 
3. โครงการเตรียมพัฒน์ ฯ รักประชาธิปไตย 

มฐ. 2 

ตบช.1 
ตบช.15 
ตบช.17 

 
7.สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ บูรณาการ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-กิจกรรมเจ๎าสัวน๎อย 
-กิจกรรมเตรียมเยาวชนเพื่อพฒันาทักษะ
อาชีพ(หลกัสูตรคํูขนาน,OCOP) 

มฐ. 15 
 

8.ปลูกฝังจิตส านึกให๎นักเรียน ตระหนกัและ เห็น
ความส าคัญในการอนรุักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

3.โครงการเตรียมพฒัน์ ฯ อาสารักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
 

มฐ.14 ตบช.18 
 



 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ มาตรฐาน ตบช.สมศ, 

3. สํงเสรมิใหผ๎ู๎เรียนมีความสามารถใน
การคิด 
 

9.สํงเสริมให๎นกัเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และสือ่ความได๎อยํางมีเหตผุล 

โครงการหยดน้ าแหงํความคดิ 
 

มฐ.4 ตบช.3 

10.สํงเสริมให๎นกัเรียนสามารถใช๎ภาษาในการ
สื่อสารได๎อยํางมปีระสทิธิภาพ 

โครงการ Get Foreign Languages  มฐ.3 ตบช.19 

4. สํงเสรมิใหผ๎ู๎เรียนมีทกัษะชีวิต 
 
 
 

11.พัฒนานักเรียนใหม๎ีความสมบูรณ์ทั้งด๎าน
รํางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด๎าน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 

โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการคลินิกสุขภาพ 
โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 

มฐ.1 
 

ตบช.4 
ตบช.16 12.นักเรียนมีทักษะ การเรียนรู๎ การท างานและ

ผลิตงานอยําง สร๎างสรรค์ พัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง จากแหลงํ
เรียนรู๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได๎อยํางถูกวิธี
และเหมาะสม 

โครงการเวทีคนกล๎า มฐ.6 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎มีคุณภาพ 

13.พัฒนาครูใหม๎ีความรู๎ ความสามารถ ในการ
จัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตร 

โครงการห๎องเรียนคุณภาพ 
 

มฐ.7 

ตบช.5 
ตบช.7 

14.พัฒนาครูใหม๎ีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

ตบช.8 

15.จัดบรรยากาศทีเ่อื้อตํอการเรียนรู๎รํวมกัน 
และการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

ตบช.6 

16.การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน ตบช.12 

 
17.สํงเสริมบทบาทการมีสํวนรํวมของเครือขําย
ผู๎ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง 

สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

มฐ.9 ตบช.9 



 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ มาตรฐาน ตบช.สมศ, 

 

18.พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเพื่อรองรับการ
ประกัน คุณภาพทางการศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํศตวรษ
ที่ 21 

มฐ.12 ตบช.9 

19.พัฒนาการบรหิารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ โครงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ มฐ.8 
20.ระบบการจัดการความรู๎และการปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศ 

กิจกรรมวิจัยองค์กร มฐ.8 

21.โรงเรียนมเีครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบการนเิทศ ก ากบั ติดตามที่มี 
ประสิทธิภาพ  

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) 
เพื่อการเรียนรู ๎

มฐ.11 

22.พัฒนาสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศใน
โรงเรียนให๎เป็นสงัคมแหํงการเรียนรู ๎

โครงการพัฒนางานอาคารสถานที ่
 

มฐ.13 

23.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให๎ถูกสุขลักษณะ 
และเพียงพอ อยํางมีประสทิธิภาพ 

มฐ.11 

7. พัฒนาเครือขํายความรู๎ความรํวมมือ
ของชุมชุนและสงัคม 
 

24.สํงเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวํางโรงเรียน นักเรียน ครู ผูป๎กครอง 
ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ 

โครงการสายใยเตรียมพฒัน์ 
 

มฐ.13 ตบช.13 

 25.เสริมสร๎างสมรรถนะการจัดการศึกษาและ
พัฒนานักเรียนใหม๎ีคุณภาพ 

 ตบช.14 

 26.เสริมสร๎างเครือขํายบุคคล องค์กร และแหลํง
เรียนรู๎ภูมิปัญญาไทยทีเ่อื้อตํอการเรียนรู๎ ของ
นักเรียน 

มฐ.15 ตบช.20 

 

 



 

 

กรอบกลยุทธร์ะดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพศิษย์ 
เป้าประสงค์/

มาตรฐานการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปี
ฐาน 

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

59 60 61 62 59 60 61 62 
1. ผู๎เรียนมีความร๎ูและ
ทักษะจ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตบช.2 ร๎อยละของ
ผู๎เรียนที่มีความร๎ู
ความสามารถตาม
หลักสูตรอยูํใน
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.40 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีความร๎ู
และทักษะจ าเป็น
ตามหลักสตูร 
 

1. โครงการอํานเขยีนทุก
วันสร๎างสรรค์ปญัญา 
   - กิจกรรมรักการอําน
สานสูํฝัน 
   - กิจกรรมสอนเสริม
พิเศษเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการอําน (จาก 
ปฐม ก กา ถึง PISA) 
- กิจกรรมก าจัดจุดอํอน 
(0 ร มส) 
2. โครงการพฒันา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนร๎ูและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ๎รียน 
- กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรกลุํมสาระการ
เรียนร๎ู และหลักสูตร
ท๎องถิ่น 
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

    1.งานห๎องสมุด 
2.ทุกกลุํมสาระ
การเรียนร๎ู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกกลุํมสาระการ
เรียนร๎ู 
 
 
วิชาการ 
 
นายเอกชัย 
 
 



 

 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพศิษย์ 
เป้าประสงค์/

มาตรฐานการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปี
ฐาน 

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

59 60 61 62 59 60 61 62 
1. ผู๎เรียนมีความร๎ูและ
ทักษะจ าเป็นตาม
หลักสูตร (ตํอ) 
 

 
 
 
 

 

ตบช.2 ร๎อยละของ
ผู๎เรียนที่มีความร๎ู
ความสามารถตาม
หลักสูตร  

75 80 
 

85 
 
 
 

90 - กิจกรรมคํายวิชาการ 
- กิจกรรมสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศแสวงหา
ความร๎ู และสร๎างสรรค์
งานอยํางมีจรรยาบรรณ 
- กิจกรรมเตรียมเยาวชน
เพื่อทักษะงานอาชพี 
(หลักสูตรคูํขนานการ
อาชีพ,โครงงานOCOP) 
3. โครงการพฒันาแหลํง
เรียนร๎ู 
   - กิจกรรมพัฒนาแหลงํ
เรียนร๎ู จดัท าสารสนเทศ
แหลงํเรียนร๎ูภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ๎าน 
   - กิจกรรมสํงเสริมให๎
เป็นบุคคลแหงํการเรียนร๎ู 
- จัดสร๎างแหลํงเรียนร๎ู 
(หอพระ) 

กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 
นายศรัญญู 
นายภัสดาทร 
 
 
 
น.ส.ธัญญาภรณ์ 
 
 
 
น.ส.นุชจรีย์ 
จ าเริญโชค 
 
 
 
นายภัสดาทร 
เหลําวงศ ์
 
นางศศิชารักษ ์
ยงพาณิชย ์

 



 

 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพศิษย์ 

เป้าประสงค์/
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 

 

เป้าหมาย  
กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 59 60 61 62 59 60 61 62 

2, ผู๎เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
บนพื้นฐานความเป็น
ไทย 
ตัวบงํชี้ที่ 1 ผู๎เรียน
เป็นคนด ี
 
 

ร๎อยละผู๎เรียนทุก
ชั้นปีที่ท างาน ท า
กิจกรรม บ าเพญ็
ประโยชน์(นอก
หลักสูตร)  
ไมํน๎อยกวํา 50 
ชั่วโมง/ป/ีคน ตํอ
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

 85.05 85 90 90 90 2.สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
เป็นคนด ีด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.โครงการเตรียม
พัฒน์ ฯ สงํเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
- กิจกรรมวันลอย

กระทง  
- กิจกรรมวันพํอ

แหํงชาต ิ
- กิจกรรมวัน

คริสต์มาสและวัน
ขึ้นปีใหม ํ

- กิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาต ิ

- กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี 

  
 
 
 
 
 

    ครูภัสดาทร  
เหลําวงค ์

 
 

 
กลุํมสาระการงาน

อาชีพ 
กลุํมสาระสังคม + 

วิทย ์
กลุํมสาระ

ภาษาตํางประเทศ 
 

กลุํมสาระ
คณิตศาสตร์ 

นายณัฐวฒุ ิ กันร๎าย 
 

  
 
 



 

 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพศิษย์ (ตํอ) 

เป้าประสงค์/
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ข้อมูลปี
ฐาน 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 59 60 61 62 59 60 61 62 

       สํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนเป็น
คนดี ด าเนินชีวติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

- กิจกรรมทัศน
ศึกษา 

- กิจกรรมวันปัจฉิม
นิเทศ 

- กิจกรรม
ปฐมนิเทศ 

- กิจกรรมประดับ
เข็มประเก้ียวและ
พิธีไหว๎ครู 

- กิจกรรมวัน
เข๎าพรรษา 

- กิจกรรมวันแมํ
แหํงชาต ิ

- กิจกรรมเจ๎าสัว
น๎อย 
 
 
 
 
 
 

    ครูภัสดาทร  
เหลําวงค ์

งานแนะแนว 
 

งานระบบดแูล 
 

ครูภัสดาทร  
เหลําวงค ์

 
กลุํมภาษาไทย + 

การงาน 
กลุํมสาระสังคม + 

คณิต 
ครูพรทิพย ์คชาวงศ ์

 



 

 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพศิษย์ (ตํอ) 
เป้าประสงค์/

มาตรฐานการศึกษา 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

59 60 61 62 59 60 61 62 
       สํงเสริมใหผ๎ู๎เรียน

เป็นคนดี ด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

2.โครงการเตรียม
พัฒน์ ฯ รัก
ประชาธิปไตย 
 - กิจกรรมสภา
นักเรียน 
 - กิจกรรมอบรม
เยาวชน
ประชาธิปไตย 
กกต. สระบรุ ี
- อบรมผู๎น าเครือ
เตรียมพฒัน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

    ครูภัสดาทร  
เหลําวงศ์ 

 

 



 

 

ประเด็นกลยุทธ์  ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
เป้าประสงค์/

มาตรฐานการศึกษา 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ผูร้ับผิดชอบ 
59 60 61 62 59 60 61 62 

ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคต์าม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
บนพื้นฐานความเป็น
ไทย 
 
ตัวบงํชี้ที ่17 
อัตลักษณ์สถานศึกษา 
 
ตัวบงํชี้ที ่18 
เอกลักษณ์
สถานศึกษา 
 
 

-มีการประเมินผล
ผู๎เรียนที่ปรากฎ 
อัตลักษณ์ได๎
คะแนนผล
ประเมินไมํน๎อย
กวํา 80 จาก 100 
คะแนน 
- มีผลการประเมิน
ที่สะท๎อนการ
เปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้น
จากประชาคม ได๎
คะแนนผลการไมํ
น๎อยกวํา 80 จาก 
100 คะแนน 

85.05 85 90 95 100 สํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนเป็น
คนดี ด าเนินชีวติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 

3.โครงการเตรียม
พัฒน์ ฯ อาสารักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
-กิจกรรม 5ส 
-กิจกรรมแยกขยะ 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมปลูกปุา 
ปลุกใจ ให๎รักษโ์ลก 
 
 
 
 

    ครูณัฐวฒุิ กัน
ร๎าย 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพศิษย์ 
เป้าประสงค์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
59 60 61 62 59 60 61 62 

 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
บนพื้นฐานความเป็น
ไทย 
 
-มฐ.2 

 ร๎อยละของผู๎เรียน
เป็นคนด ี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย 
 

85.05  80 85 90 100  สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
เป็นคนด ีด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

 โครงการเตรียมพฒัน์
รักษ์วัฒนธรรมไทย 
- โขนรากวัฒนธรรม
น๎อมน าภูมิปัญญาไทย 
-โขนเทิดพระเกียรต ิ
- ศึกษาดูงานการแสดง
โขน 
- โขน วฒันธรรมน๎อม
น าเศรษฐกิจพอเพยีง 
- จัดซ้ือวัสด ุครุภัณฑ ์

    นางสาวสมญา  
รักษาด ี

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปฏิทินการปฏบิัติงานโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ  สระบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วัน เดือน ปี งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
17 สงิหาคม 2558 ประชุมหารือฝุายบรหิารเพื่อวางแผนการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ 
2559-2562 ปฏิบัติการประจ าป ี2559 

หัวหน๎ากลุํมบริหาร  

24-29  สิงหาคม 2557 ก าหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียน และ แนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 
ประจ าปี 2559-2562 

- ฝุายบริหาร 
- หัวหน๎ากลุํมบรหิาร/
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู ๎

  1 กันยายน 2558 ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

หัวหน๎ากลุํมบริหาร/      
กลุํมสาระฯ/หัวหน๎างาน 

19-20 กันยายน 2557 ทุกฝุาย/กลุํมสาระการเรียนรู๎/งานด าเนินการ
เขียนโครงการ/งานประจ าปี ใหส๎อดคล๎องกับ
มาตรฐานและตัวบํงช้ีมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา   แนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนปฏิบัตริาชการ 4 
ปี (ประจ าป ีพ.ศ. 2559 – 2562) 

คณะครูทุกทําน 

ตุลาคม 2558 
  

ปิดบัญชีปงีบประมาณ 2558 
รายงานการใช๎ใบเสรจ็รบัเงิน 

กลุํมบรหิารงบประมาณ 

ทุกฝุาย/กลุํมสาระการเรียนรู๎/งาน สํงโครงการ
งานที่พิมพเ์สรจ็แล๎วพรอ๎มสํงไฟล์ใหฝ๎ุาย
ยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา 
อยํางช๎าภายในวันที่  10 ตุลาคม 2558 

- ทุกกลุํมงาน 
- ทุกกลุํมสาระการเรียนรู ๎
- ทุกงาน 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

-งานแผนงาน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

สัมนาศึกษาดูงานทีจ่ังหวัดเชียงใหม ํ กลุํมบุคลากร/วิชาการ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุํมบรหิารทั่วไป 
ปิดภาคเรียนที่ 1/2558  
เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 

กลุํมบรหิารวิชาการ 

ประชุมครูเปิดภาคเรียน กลุํมบรหิารทั่วไป 
 ประเมินระบบควบคุมภายใน กลุํมยทุธศาสตร์ ฯ 

ปรับปรงุพื้นทีร่องรบักิจกรรมเวทีคนกล๎า กลุํมบรหิารทั่วไป 



 

 

วัน เดือน ปี งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
อบรมพัฒนาครูวัดและประเมินผลด๎วย
โปรแกรม  SGS 

กลุํมบรหิารวิชาการ 

 อบรมพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผํานระบบ DLIT  

กลุํมบรหิารบุคลากร/งาน
ระบบสารสนเทศ 

พฤศจิกายน  2558 
 

ประชุมผู๎ปกครองประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 

 
งานกิจการนักเรียน 

แขํงขันทักษะศิลปหัตถกรรมระดบัเขตพื้นที่ กลุํมบรหิารวิชาการ 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง กลุํมสาระการเรียนรู๎การ

งานอาชีพฯ 
พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี
กิจกรรมคํายคุณธรรม งานสํงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 
10 พฤศจิกายน 2558 รายงานข๎อมลูนักเรียน งานสารสนเทศ 

 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุํมบรหิารบรหิารทั่วไป 
 เปิดกจิกรรม อํานทกุวันสร๎างสรรค์ปัญญา งานห๎องสมุด 
 รายงานการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี งานพัสด ุ

ธันวาคม 2558 
 
 
 

 กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ กลุํมสาระฯสังคมศึกษา 
 กิจกรรมทอดผ๎าปุาการศึกษา กลุํมบรหิารทั่วไป 
 การแขํงขันกีฬาตํอต๎านยาเสพติด สระบุรเีกมส์ กลุํมสาระฯสุขศึกษา พล

ศึกษา 
 แขํงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.
อํางทอง 

กลุํมบรหิารวิชาการ 

กิจกรรมคริสตม์าส กจิกรรมปีใหมํ กลุํมสาระฯ
ภาษาตํางประเทศ 

เริ่มกิจกรรมเวทีคนกล๎า  ครั้งที่ 1 กลุํมสาระฯศิลปะ 
นิเทศภายใน ครั้งที่ 1 กลุํมบรหิารวิชาการ 
สอบธรรมศึกษา กลุํมสาระฯสังคมศึกษา 

มกราคม 2559 กิจกรรมคํายลูกเสือ-เนตรนาร ี งานลูกเสือ-เนตรนาร ี
กิจกรรมวันเด็กแหงํชาติ กลุํมสาระฯคณิตศาสตร ์
กิจกรรมวันคร ู กลุํมบรหิารบุคลากร 
สอบกลางภาคเรียน 2/2558 กลุํมบรหิารวิชาการ 

 ติวโค๎งสุดท๎าย O-NET กลุํมบรหิารวิชาการ 
กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-NET ม. 6 กลุํมบรหิารวิชาการ 

กิจกรรมเปิดประตูสูํโลกกว๎าง(ทัศนศึกษา) กิจกรรมนกัเรียน 
นิทรรศการหนึ่งหอ๎งเรียนหนึ่งโครงงาน กลุํมบรหิารวิชาการ 



 

 

วัน เดือน ปี งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
สอบ O-NET ม. 3 กลุํมบรหิารวิชาการ 

 จัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐาน งานแนะแนว 
กุมภาพันธ์ 2559 นิเทศภายใน ครั้งที่ 2 กลุํมบรหิารวิชาการ 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 กลุํมบรหิารวิชาการ 
 จัดท าคุณลักษณะจัดซื้อหนังสือ 

และอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
กลุํมบรหิารวิชาการ/ 
บรหิารทั่วไป 

   
มีนาคม 2559 กิจกรรมวันเกียรติยศ งานแนะแนว/วิชาการ 

จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2558 กลุํมยทุธศาสตร์ฯ 
ปิดโครงการก าจัดจุดออํน กลุํมบรหิารวิชาการ 
กิจกรรม OCOP ในเครือเตรียมพฒัน ์ กลุํมบรหิารวิชาการ 
รับนักเรียนช้ันม.1 และ ม.4 งานสารสนเทศ 
อนุมัติผลการเรียน ปีการศึกษา 2558  
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุํมบรหิารบุคลากร 

เมษายน 2559 รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 กลุํมบรหิารวิชาการ 
 ประชุมผู๎ปกครอง ม.1 และ ม.4 กลุํมบรหิารทั่วไป 

2 พฤษภาคม 2559 ประชุมครูเปิดภาคเรียน 1/2559 คณะครูทุกทําน 
5-6 พฤษภาคม 2559 คํายปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 งานกิจการนักเรียน 
9-13 พฤษภาคม 2559 คํายปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุํมบรหิารวิชาการ 
16 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 กลุํมบรหิารวิชาการ 

 รับสมัครชุมนมุ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 มอบหนังสือเรียน  กลุํมบรหิารวิชาการ 
 จํายเงินคําอปุกรณ์การเรียน เครื่องแบบ

นักเรียน 
กลุํมบํรหิารงบประมาณ 

มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุํมบรหิารทั่วไป 
ประชุมผู๎ปกครอง ระดมทรัพยากร กลุํมบรหิารทั่วไป 
กิจกรรมไหว๎ครูและพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว งานกิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมวันสุนทรภํู 
วันตํอต๎านยาเสพติด 

กลุํมสาระฯภาษาไทย/งาน
กิจการนักเรียน 

นิเทศภายในครั้งที่ 1 กลุํมบรหิารวิชาการ 
กรกฎาคม 2559 พิธีสวนสนามเนื่องวันสถาปนาลูกเสือแหงํชาติ ลูกเสือ-เนตรนาร ี

กิจกรรมแหํเทียนเข๎าพรรษา กลุํมสาระฯการงานอาชีพ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 กุํมบริหารวิชาการ 



 

 

วัน เดือน ปี งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
อบรมผู๎น านักเรียนเครือเตรียมพัฒน์ฯ งานกิจกรรมนักเรียน 
อบรมเตรียมพฒัน์ฯรักองค์กร กลุํมบรหิารบุคลากร 
วันภาษาไทยแหํงชาติ กลุํมสาระฯภาษาไทย 

สิงหาคม 2559 วันแมํแหํงชาติ กลุํมสาระฯสังคมศึกษา/ 
คณิตศาสตร์ 

คํายวิชาการ กลุํมสาระฯตํางประเทศ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ กลุํมสาระฯวิทยศาสตร ์
สัปดาหห์๎องสมุด งานห๎องสมุด 
กีฬาภายใน กลุํมสาระฯสุขศึกษา 

พลศึกษา 
 จัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐาน งานแนะแนว 
 นิเทศภายในครั้งที่ 2 กลุํมบรหิารวิชาการ 

กันยายน 2559 เลือกตั้งประธานนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน 
 ประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรครั้งที่ 2 กลุํมบรหิารบุคลากร 
 แตํงตั้งคณะกรรมตรวจสอบพสัดุประจ าปี กลุํมบรหิารงบประมาณ 
 แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินระบบควบคุม

ภายใน 
กลุํมยทุธศาสตร์ฯ 

 แตํงตั้งคณะกรรมการท าแผนปฏิบัตริาชการ 
2560 

กลุํมยทุธศาสตร์ฯ 

 สรปุโครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2559 กลุํมยทุธศาสตร์ฯ 
 สรปุวันลาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
กลุํมบรหิารบุคลากร 

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 กลุํมบรหิารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
ท่ี 159 /2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 
----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.  2542 ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น    
เพื่อให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎ด าเนินไปอยํางมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน   ด าเนินการ บริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา   ข้ัน
พื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2279    ลงวันที่  16 
ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช๎จํายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  คําใช๎จํายรายหัว
จัดสรรให๎สถานศึกษาเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  ให๎ได๎ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียน  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จึงได๎มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรยีบร๎อยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 มาตรา 39 (1) จึงได๎แตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2559  ดังนี ้

 

คณะกรรมการอ านวยการ  
     1. นางพรทิพย์  บุญเจริญ  ผู๎อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวนันท์นภัส  ชะฎาจิตร รองผู๎อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
     3. นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี      กรรมการ 
     4. นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์      กรรมการ 
     5. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล      กรรมการ 
     6. นางสาวสมญา  รักษาดี      กรรมการ 
     7. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    กรรมการ 
     8. นางยุพิน  หอมสุข       กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการแผนงานวิชาการ   

1. นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี      หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ      หัวหน๎ากลุํมสาระวิชาสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
3. นางสาวอาภรณ์  ก าเนิดชาติ    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย กรรมการ 
4. นางยุพิน  หอมสุข       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. นายภัสดาทร  เหลําวงศ์      หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวนิชดา  บุญชิด     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาภาษาตํางประเทศกรรมการ 



 

 

7. นางหนึ่งนภา  ใจผํอง       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาฯ กรรมการ 
8. นายศุภกฤต   หอมขจร           หัวหน๎ากลุํมสาระการเรยีนรู๎วิชาศิลปะ  กรรมการ 
9. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาการงานอาชีพฯ กรรมการ 
10. นายเอกชัย  โสกสินธ์ุ       กิจกรรมพฒันาผูเ๎รียนและงานวัดผลฯ  กรรมการ 
11. นางสาวอาภรณ์  ก าเนิดชาติ    งานทะเบียนนักเรียน   กรรมการ 

     12. นางสาวจริยาพร  บัวโชติ       งานห๎องสมุด    กรรมการ 
     13. นางสาวธัญญาภรณ์   เครืออ๎น  งานวัดผลและประเมินผล   กรรมการ 

          คณะกรรมการแผนงานบริหารท่ัวไป 
1. นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์  หัวหน๎ากลุํมบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐวุฒิ  กันร๎าย  งานอาคารสถานที่ฯ   กรรมการ 

      3. นายศุภกฤต  หอมขจร  งานโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
      4. นางหนึ่งนภา  ใจผํอง  งานอนามัยและโภชนาการ  กรรมการ 
        5. นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ  งานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กรรมการ 

     6. นางสาวจริยาพร  บัวโชติ  งานห๎องสมุด    กรรมการ 
      7. นายภัสดาทร   เหลําวงศ์  งานกิจกรรมนักเรียน   กรรมการ 
      8. นายศรัญญู  ศรีพูล   งานพัฒนาระบบและเครือขํายสารสนเทศ กรรมการ 
      9. นางสาวนชิดา  บุญชิด  งานระบบดูแลชํวยเหลอืนักเรียน  กรรมการ 
      10. นายสิทธิชัย  วงศ์สถิตจิรกาล งานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
      11. นางสาววชิราพร  ภักค์คุณพันธ์ งานพัสดฝุุายบริหารทั่วไป   กรรมการ 

คณะกรรมการแผนงานบริหารงบประมาณ 
     1. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล  หัวหน๎ากลุํมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
     2. นางหนึ่งนภา  ใจผํอง  งานการเงินและบญัชี   กรรมการ 
     3. นายศรัญญู  ศรีพูล   งานพัสดแุละสินทรัพย ์   กรรมการ 
     4. นางสาววิไลรัตน์  ชาญพฤติ  งานพัสด ุ    กรรมการ 
 

คณะกรรมการแผนงานบริหารบุคลากร 
     1. นางสาวสมญา  รักษาดี  หัวหน๎ากลุํมบริหารบุคลากร ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวณภัทร  อินโสม       กรรมการ 
     3. นางสาวพรทพิย์  คชาวงศ์       กรรมการ 
 

คณะกรรมการแผนงานยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ 
     1. นางยุพิน  หอมสุข   หัวหน๎างานยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวนุจรีย์  จ าเริญโชค  งานสารสนเทศและรับนกัเรียน  กรรมการ 
     3. นางสาวธันยา  พาอยูํสุข  งานธุรการ    กรรมการ 

          คณะกรรมการจัดท าเอกสารและประชาสัมพันธ ์
      1. นางยุพิน  หอมสุข       ประธานกรรมการ 
      2. นางสาวนุจรีย์  จ าเริญโชค       กรรมการ 
      3. นางสาวธันยา  พาอยูํสุข       กรรมการ 



 

 

มีหน้าท่ี  
     1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์ ของ

โรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  พ.ศ.2559-2562  ตามกลยุทธ์ด๎านการมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา 
                2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559  น าข๎อมูลผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได๎มาปรับปรงุพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ปีงบประมาณ 2559ของฝุาย/หมวด/งาน 
                3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝุาย/กลุํมสาระฯ/งาน ที่รบัผิดชอบใหส๎อดคล๎องกบัแผนพฒันาคุณภาพ 
การศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559-2562  สอดคล๎องกลยุทธ์ของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา  2559 แผน
ยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียนและโรงเรียนในฝันทัง้ 5 แผนหลัก 
       4.  พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได๎รับและเงินอื่นๆ ในงาน/โครงการตํางๆแตํ
ละฝุาย/หมวด/งาน อยํางเหมาะสม 

      5. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได๎รบัในงาน/โครงการตําง  ๆ
แตํละฝุาย/หมวด/งาน อยํางเหมาะสม 

      6. ครูทุกทํานสงํโครงการ/งาน/กิจกรรม  ด าเนินการใหแ๎ล๎วเสร็จ พร๎อมทั้งไฟลง์านและเอกสาร
พร๎อมเย็บเลมํ ในวันท่ี 10 ตุลาคม  2558   โดยสํงให๎คณะกรรมการจัดท าเอกสารพมิพ์ ส าเนาเอกสารพร๎อม
ทั้งเยบ็เลํมให๎เรียบร๎อยและสํงตอํหัวหน๎ากลุํมงาน/กลุํมสาระ  
       7. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได๎เสนอและไดร๎ับพจิารณาไว๎ในแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
งบประมาณ 2559  โดยใช๎จํายงบประมาณที่ได๎การจัดสรรอยํางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลตํอการด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรปุผลการด าเนนิงาน  รายงานผลการด าเนินงาน ของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 2559  ของโรงเรียนตามงานที่รบัผิดชอบ   

 

          ทั้งนี้  ให๎ผู๎ที่ได๎มอบหมายปฏิบัตหิน๎าที่ให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ  
  

สั่ง  ณ  วันที่  18 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

         ลงช่ือ      
      ( นางพรทิพย์  บุญเจริญ) 

   ผู๎อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบรุี 
 
 

 

 

 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ข๎าพเจ๎าและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี   ได๎
ศึกษารายละเอียดของแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559   ของโรงเรียนแล๎ว  เห็นวําโรงเรียนได๎ก าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มี
ความรู๎  และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตํอไป 
 ข๎าพเจ๎าและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร สระบุรี  จึง
ขอให๎ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2559ของโรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนากร  สระบุรีขอให๎
ทางโรงเรียนได๎ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว๎  เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตํอไป 
 

     (ลงช่ือ)                
                                    ( นายธนกฤต  อัตถะสัมปุณณะ ) 
               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 


