แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ฉบับนี้ เป็นเครื่องกาหนดทิศทางดาเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ในระยะเวลา
4 ปีเป็นเครื่องมือกาหนดผลสาเร็จของการดาเนินงานตามระบบงบประมาณที่มุํงเน๎นผลงาน ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ได๎มีการปฏิบัติตามลาดับ ขั้นตอน มี การแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกอบด๎วย หัวหน๎ากลุํมงาน หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขําย
ผู๎ปกครอง ชุมชน ได๎รํวมวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก (SWOT) กาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ
เปูาประสงค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนและจัดทากรอบกลยุทธ์ของโรงเรียนแผนปฏิบัติราชการ
ของโรงเรียนดังกลําวนี้ ถือเป็นข๎อตกลงเบื้องต๎นในการพัฒนาโรงเรียนในชํวงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.25592562) โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานของโรงเรีย น ขอขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการทุกทํานและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการให๎สาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี

(นางพรทิพย์ บุญเจริญ)
(ผู๎อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร)ี
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บทที่ 1
บทนา
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ประจาปี
งบประมาณ 2559-2562 ดาเนินการโดยคานึงถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผาํ นมา และบริบทของ
สภาพแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอการศึกษาทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง สิ่งแวดล๎อมและ
พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบกับแผนการศึกษาแหํงชาติ การปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคม
อาเซียนและสังคมโลก เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จะ
ดาเนิน ไปสูํเ ปูาหมายที่ก าหนด โดยมี การศึก ษาเอกสารตํางๆ เพื่อใช๎เ ป็นกรอบแนวคิดในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังตํอไปนี้
1. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 2555-2559
3. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2552-2559
4. กรอบทิศทางพัฒนาการศึกษาชาติ 2554-2559
5. มาตรฐานวิชาชีพครู

6. พ.ร.บ. การศึกษา ฉบับแก๎ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2545
7. การปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2552-2561
8. สมศ. รอบ 3 พ.ศ. 2554-2558 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
9. การวิเคราะห์ SWOT การดาเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน
10. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอก
11. การเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of Southeast Asian Nations)
12. อัตลักษณ์โรงเรียน และเอกลักษณ์โรงเรียน
คณะกรรมการจัดทาแผนได๎ศึกษาเอกสารกรอบแนวคิด และวิเคราะห์ออกมาเป็นประเด็นสาคัญ
ตํางๆ เพื่อนาไปสูํการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา เป็นทิศทางใน
การดาเนินงาน เพื่อการบรรลุเปูาหมายที่กาหนด โดยจัดทาเป็นตารางเชื่อมโยงให๎เห็นความสัมพันธ์ระหวําง
กรอบแนวคิดกับประเด็นสาคัญทีจ่ ะนาไปสูํการกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง
ฝ่ายวิชาการ
งานสานักงาน
งานพัฒนาหลักสูตร
งานรับนักเรียน
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
งานทะเบียน
งานวิจัยและพัฒนา
งานวัดผล ประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
งานห๎องสมุด
งานการเรียนการสอน
งานนิเทศภายใน
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ
งานสานักงาน
งานจัดทาและเสนอของบประมาณ
งานจัดสรรงบประมาณ
งานระดมทรัพยากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย

สมาคมผู๎ปกครองและศิษย์เกําโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ฝ่ายบุคคล
งานสานักงาน
งานวางแผนอัตรากาลัง
งานบรรจุและแตํงตั้ง
งานทะเบียนประวัติ
งานสํงเสริมวินัยและจรรยาบรรณ
งานลาออกจากราชการ
งานพัฒนาบุคลากร
งานประกันอุบัติเหตุ
งานสวัสดิการข๎าราชการ
งานกองทุนกู๎ยืม กยศ.
งานรักษาความปลอดภัย
งานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายยุทธศาสตร์
และการประกันคุณภาพ

งานสานักงาน
งานสานักงาน
งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
งานกิจการนักเรียน
งานสารบรรณ
งานสาธารณูปโภค
งานแผนงาน
งานอนามัยและโภชนาการ
งานประกันคุณภาพ
งานสวัสดิการครู
งานสารสนเทศ
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานควบคุมภายใน
งานกิจกรรมนักเรียน
งานเลขาคณะกรรมการ
งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
งานอื่น ๆ ที่ได๎รับ
งานโสตทัศนศึกษา
มอบหมาย
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม
งานผู๎ปกครองเครือขําย
งานร๎านค๎าสวัสดิการ
งานสํงเสริมวินัยและพฤติกรรมอันพึงประสงค์
งานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม เปิดทา
การเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2502 เกิดขึ้นมาได๎ด๎วยความรํวมมือรํวมใจของ
ชาวตาบลคชสิทธิ์และตาบลใกล๎เคียงในการที่จะขยาย ขอบเขตทางการศึกษาให๎มีถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 4-6(ในขณะนั้น) โดยมีหลวงพํอพระครูกัลยาณกิตติคุณรํวมมือกับประชาชนกลุํมหนึ่งซึ่งนาโดยนาย
สุขบุญนุชเป็นประธาน (ขณะนั้นเป็นกานันตาบลคชสิทธิ์) ได๎ขอจัดตั้งโรงเรียนจนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2502 ทางหัวหน๎ากองโรงเรียนรัฐบาลและคณะได๎มาตรวจสถานที่กํอสร๎างและอนุญาตให๎เปิดโรงเรียนโดย
ใช๎ชื่อโรงเรียนวํา "โรงเรียนคชสิทธิ์"
ตํอมาในปี พ.ศ.2522 ทางโรงเรียนได๎ทาเรื่องขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มชื่อโรงเรียนโดย
ใช๎ชื่อ ฉายานามของพระครูกัลยาณกิตติคุณ เจ๎าอาวาสวัดขอนชะโงกเพิ่มเติมเป็น"โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณ
วิทยาคม"ทั้งนี้เนื่องจากหลวงพํอเป็นผูร๎ วํ มกํอตั้งและเป็นผูอ๎ ุปการะโรงเรียนมาตลอดและเป็นผู๎อุปการะพื้นที่
ในปีการศึกษา 2555ได๎รับความเห็นชอบคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ และสมาคมผู๎ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให๎เข๎าเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และเพิ่มชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษาพัฒนาการ สระบุรีโ ดยใช๎ อักษรยํอ ต.อ.พ.บ. และได๎รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให๎ใช๎ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจาโรงเรียน ในวันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ.2555 เป็นต๎นมา ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 42ไรํ 2งาน 68 ตารางวา

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
4 (ปทุมธานี – สระบุรี)
ตั้ง อยูํเ ลขที่ 1/1 หมูํ 10 ถนนสุวรรณศร ตาบลคชสิท ธิ์ อาเภอหนองแค จัง หวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18250
โทรศัพท์ 0-3636-3020 โทรสาร 0-3636-3020
Website http://www.tupsrb.ac.th/
E-mail triamudom-pat.srb@hotmail.com
โรงเรียนเตรียมอุ ดมศึก ษาพัฒ นาการ สระบุรี มี พื้นที่ ทั้ งหมด 42 ไรํ 2งาน 68 ตารางวาได๎จัด
แบํงเป็นสํวนดังนี้
สํวนที่ 1 เป็นสนามฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร๎อ และวอลเลํย์บอล 15 ไรํ
สํวนที่ 2 เป็นพื้นทีเ่ กษตรกรรม 10 ไรํ
สํวนที่ 3 เป็นแหลํงเรียนรู๎ธรรมชาติ 10 ไรํ
สํวนที่ 4 ใช๎กํอสร๎างอาคารเรียน 7 ไรํ 2 งาน 68 ตารางวา

แผนที่ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

แผนผังโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องหมายประจาโรงเรียน
อักษรยํอโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
คติพจน์ประจาโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน
ดอกไม๎ประจาโรงเรียน
เพลงประจาโรงเรียน

ตราพระเกี้ยวน๎อย
ต.อ.พ.สบ.
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
อตฺตนาโจทยตฺตนาน
จงเตือนตนด๎วยตัวเอง
ชมพู – น้าเงิน
ดอกชมพูพันธ์ทิพย์
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1) นายจิบ ทองเกิด
2) นายธงชัย พิมพ์ทน
3) นายชลอ แสงวิฑูรย์
4) นายถาวร จามน๎อยพรหม
5) นายเงิน คาเขียน
6) นายอุดม เกตุวิวัฒน์
7) นายสัญชัย สุอุทัย
8) นายทวี หามนตรี
9) นายจตุรงค์ เกิดปั้น
10) นายอนุสรณ์ มาสกรานต์
11) นายรัก ธนสัตย์สถิตย์
12) นายวัชรินทร์ มัสเจริญ
13) นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์
14) วําที่ ร.ต.เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์
15) นางพรทิพย์ บุญเจริญ

รักษาการในตาแหนํงครูใหญํ
รักษาการในตาแหนํงครูใหญํ
ครูใหญํ
รักษาการในตาแหนํงครูใหญํ
รักษาการในตาแหนํงครูใหญํ
ครูใหญํ
ครูใหญํ
อาจารย์ใหญํ
อาจารย์ใหญํ
อาจารย์ใหญํ
อาจารย์ใหญํ
อาจารย์ใหญํ,ผู๎อานวยการสถานศึกษา
ผู๎อานวยการสถานศึกษา
ผู๎อานวยการสถานศึกษา
ผู๎อานวยการสถานศึกษา

ปี พ.ศ. 2502-2505
ปี พ.ศ. 2505-2507
ปี พ.ศ. 2507-2512
ปี พ.ศ. 2512-2513
ปี พ.ศ. 2513-2514
ปี พ.ศ. 2514-2518
ปี พ.ศ. 2518-2530
ปี พ.ศ. 2530-2537
ปี พ.ศ. 2537-2540
ปี พ.ศ. 2540-2544
ปี พ.ศ. 2544-2546
ปี พ.ศ. 2546-2552
ปี พ.ศ. 2552-2554
ปี พ.ศ. 2554-2557
ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

เกียรติประวัติของโรงเรียน
1. ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจาอาเภอ รุํนที่ 3 ในวันที่
29 ธันวาคม 2554
2. ผํานการประเมิ นคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 3 จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2555 ได๎รับผลการ
ประเมินในระดับดี
3. ได๎รับรางวัลเหรียญทองในการแขํงขันประเภทเดี่ยว ระนาดทุ๎ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ใน
การแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 64 ปีการศึกษา
2557
4. ได๎ รับ รางวั ล เหรีย ญทองแดงในการแขํ ง ขั นประเภทเดี่ ย ว ระนาดฆ๎อ งวงใหญํ ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
5. ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น
มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย ในการแขํง ขั นทั ก ษะวิชาการงานศิล ปหัต ถกรรมนัก เรีย น ภาคกลางและภาค
ตะวันออกครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
6. ปีการศึกษา 2557 ได๎รับการสํงเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ได๎รับรางวัล รากวัฒนธรรม
จังหวัดสระบุรี
7. ได๎รับ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศในการแขํงขันประเภทเดี่ยว ระนาดฆ๎องวงใหญํ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558
8. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแขํงขันประเภทเดี่ยว ระนาดทุ๎ม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ในการแขํงขันทั กษะวิชาการงานศิล ปหัตถกรรมนัก เรียน ครั้ง ที่ 65 ระดับ เขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558
9. ได๎ รับ รางวัล เหรี ยญทอง รองชนะเลิศ อัน ดับ ที่ 2 ในการแขํง ขัน ภาพยนตร์สั้ น ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558
10. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขํงขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558
11. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขํงขันการสร๎างการ์ตูนแอมิเนชัน(2D
Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558
12. ได๎รับ รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ในการแขํง ขันหุํนยนต์ สพฐ. ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558

13. ได๎รับ รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดั บ ที่ 1 ในการแขํง ขันจัก สานไม๎ ไผํ ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558
14. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขํงขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558
15. ได๎รับ รางวัลเหรียญทอง ในการแขํง ขันท าอาหาร น้าพริก ผัก สด เครื่องเคียง ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558
16. ได๎รับ รางวัลเหรียญทอง ในการแขํง ขันท าอาหาร น้าพริก ผัก สด เครื่องเคียง ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2558

2. สภาพแวดล้อม
2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ตั้งอยูํเลขที่ 1/1 หมูํที่ 10 ตาบลคชสิทธิ์
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีอาณาเขตติดตํอดังนี้
ทิศเหนือ : ที่ดินเอกชน
ทิศใต๎ : ไปรษณีย์และที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก : ติดถนนสุวรรณศร
ทิศตะวันตก : ติดที่ดินเอกชน
2.2 สภาพแวดล้อมทั่วไป
มีความรํมรื่นและสวยงามด๎วยแหลํงเรียนรู๎ทจี่ ัดเป็นสวน ได๎แกํ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวน
ประดูํและสวนหยํอมตามบริเวณพื้นที่ตําง ๆ ของโรงเรียน มีไม๎ดอกไม๎ประดับ และไม๎ยืนต๎นชนิดตํางๆจัด
ม๎าหินอํอนให๎เป็นที่นั่งอํานหนังสือ/ทางานของนักเรียน ตามบริเวณรํมไม๎และทางเดิน ตามอาคารตําง ๆ มี
ลานใต๎รํมไม๎ที่ให๎รํมเงาและมีบรรยากาศที่ดี ทาให๎นักเรียนมักใช๎เป็นที่นงั่ อํานหนังสือและพักผํอนอยูํเป็น
ประจา

3. โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นทีเ่ ปิดสอนตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.1 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโครงสร๎างหลักสูตรที่มงุํ เน๎นพัฒนาผูเ๎ รียนให๎มี
การพัฒนาตามศักยภาพโดยให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อให๎ผู๎เ รียนพั ฒ นาเต็ม ตามศัก ยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู๎เ รียน ในปีก ารศึก ษา 2558
โรงเรียนเปิดโครงสร๎างนี้จานวน 8 ห๎องเรียน คือห๎อง ม.1/1 -1/3 ห๎องม.2/2-2/3 ห๎อง ม.3/1-3/3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กาหนดสาระการเรียนรู๎เป็น 8 กลุํม
ซึ่งสาระการเรียนรู๎ทงั้ 8 กลุํมนี้ประกอบด๎วยองค์ความรู๎ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎ และคุณลักษณะหรือ
คํานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู๎เรียน สาระการเรียนรู๎ 8 กลุํม มีดังนี้
1. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
2. กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
3. กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
4. กลุํมสาระการเรียนรู๎สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
6. กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
7. กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
สาระการเรียนรูท๎ ั้ง 8 กลุํมนีเ้ ป็นพื้นฐานสาคัญที่ผู๎เรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎
3.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) โครงสร๎างที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นโครงสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความสนใจและความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห๎องเรียน ในระดับชั้นม. 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2) โครงสร๎างที่ 2 ศิลป์ทั่วไป จานวน 1 ห๎องเรียน ในระดับชั้นม. 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3) โครงสร๎างที่ 3 ศิลป์ภาษา จ านวน 1 ห๎องเรียน ในระดับ ชั้นม.4-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.3 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน โรงเรียนจัดตามข๎อกาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กาหนดให๎นกั เรียนทุกคนต๎องเรียนสาระการเรียนรู๎ทงั้ 8 กลุํมสาระ
3.4 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นสาระการเรียนรูท๎ ี่จัดเพือ่ เพิม่ พูนความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านอัน
เป็นประโยชน์ตํอการศึกษาตํอ โดยแบํงการจัดสาระการเรียนรู๎ออกเป็น 2 กลุํมใหญํดงั นี้
3.4.1 สาระเพิม่ เติมเลือกตามความถนัด
1) กลุํมสาระการเรียนรูท๎ ี่เน๎น
วิทย์ – คณิต
2) กลุํมสาระการเรียนรูท๎ ี่เน๎น
ภาษา – คณิต (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
3.4.2 สาระเพิม่ เติม บังคับเลือก
1) รายวิชาคอมพิวเตอร์เบือ้ งต๎น
2) รายวิชาโครงงาน

การจัดการเรียนการสอนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษาพัฒ นาการ สระบุรี ดาเนินการตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ให๎ครอบคลุมในสาระการเรียนรู๎พื้นฐานแตํจัด
สาระการเรียนรู๎เพิ่มเติมเพื่อสํงเสริมให๎มีความรู๎ความสามารถตามศักยภาพ เนื้อหาสาระเพื่อความเป็นเลิศ
ทางด๎านวิชาการ และคุณธรรม ตลอดจนโรงเรียนเข๎ารํวมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดังนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุํงเน๎น ให๎นักเรียนมีศักยภาพด๎านตํางๆ ด๎วยกิจกรรม
การจัดการศึกษาค๎นคว๎าด๎ายตนเอง(Independent Study : IS) ได๎แกํ
IS ๑ การศึกษาค๎นคว๎าสร๎างองค์ความรู๎
IS ๒ การสื่อสารและการนาเสนอ
IS ๓ การนาองค์ความรู๎ไปใช๎บริการสังคม
ซึ่ ง โรงเรี ยนจั ดไว๎ ในรายวิช าเพิ่ ม เติ ม ขั้ น ตอนของการศึก ษาค๎น คว๎า ด๎วยตนเอง 5ขั้ นตอน จะ
สอดคล๎องกับธรรมชาติวิชาของกลุํมสาระการเรียนรู๎ฯ ตามตาราง และนักเรียนต๎องมีความสามารถด๎านการ
ใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ เพื่อให๎การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองมีความสมบูรณ์
4. เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2558
มีเขตพื้นทีบ่ ริการเพื่อการรับนักเรียนเข๎าศึกษาตํอ ในตาบลคชสิทธิ์ ตาบลบัวลอย ตาบลโคกตูม
ตาบลโพนทองและตาบลใกล๎เคียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์
อุปถัมภ์) โรงเรียนวัดโคกกลาง โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร โรงเรียนวัดสันติวหิ าร โรงเรียนวัดโพนทอง
ร๎อยละ 80 และโรงเรียนใกล๎เคียงเขตพื้นที่บริการ ร๎อยละ 20
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจากนักเรียนทีจ่ บจากชั้นมัธยมศึกษาในปีท3ี่ เดิมร๎อยละ 50
และรับจากนักเรียนโรงเรียนอื่นร๎อยละ 50
5. ข้อมูลนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2558
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ………94………คน
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……504………คน จาแนกตามระดับชั้นทีเ่ ปิดสอน
ระดับชั้น/เพศ
ม.1
ม.2
ม.3
รวมมัธยมต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
รวมทั้งหมด

ชาย
45
46
74
165
21
18
41
80
245

หญิง
32
43
64
139
27
36
57
120
259

6. ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558
จานวนบุคลากรในโรงเรียน แยกตามเพศ และตาแหนํง

รวม
77
89
138
304
48
54
98
200
504

ห้องเรียน
2
3
3
8
2
2
2
6
14

เฉลี่ยรวมต่อห้อง
39
29
46
38
24
27
49
33
36

ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ
รองผู๎อานวยการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครู
ครูผู๎ชํวย
ครูอัตราจ๎าง
ครูอัตราจ๎างชาวตํางชาติ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ลูกจ๎างประจา
ลูกจ๎างชั่วคราว
รวม

ชาย
0
0
1
3
2
1
1
0
0
1
2
17

จานวนครูและบุคลากร
หญิง
1
1
6
1
1
7
0
1
1
0
0
14

รวม
1
1
7
4
4
8
1
1
1
1
2
31

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 4
ที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4

นางพรทิพย์ บุญเจริญ
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร
นางศศิชารักษ์ ยงพาณิชย์
นางสาวสมญา รักษาดี

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล
นางสาวนิรมล ฤกษ์ดี
นางสาวอาภรณ์ กาเนิดชาติ
นางยุพิน หอมสุข
นางสาวพรทิพย์ คชาวงศ์
นายณัฐวุฒิ กันร๎าย
นายองอาจ เอื้อสันเทียะ
นายศุภกฤต หอมขจร
นายสิทธิชยั วงศ์สถิตจิรกาล
นายศรัญญู ศรีพูล
นางสาวนิชดา บุญชิด
นายนพดล เหลําวงศ์
นางสาววัชรีย์ บุดสาเดช
นางสาวนุชจรีย์ จาเริญโชค
นางสาวจริยาพร บัวโชติ

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ
การศึกษา

วิชาเอก

วัน/เดือน/ปี เกิด

วัน/เดือน/ปี บรรจุเข้า
รับราชการ

ผ.อ./ชานาญการพิเศษ
รอง ผ.อ./ชานาญการ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ

กศ.ม.
วท.ม.
อ.บ.
ค.บ.

การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

1 พฤษภาคม 2499
23 มีนาคม 2522
7 กุมภาพันธ์ 2500
25 กันยายน 2501

17 กรกฎาคม 2521
14 ธันวาคม 2547
9 มกราคม 2524
13 พฤษภาคม 2524

ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ครู/ครู/ครู/ครูผู๎ชํวย/ครูผู๎ชํวย/ -

ค.บ.
กศ.ม
ค.บ.
กศ.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ศษ.ม.
กศ.บ.
กศ..บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ภาษาไทย
เคมี

30 มกราคม 2507
24 พฤศจิกายน 2513
31 กรกฎาคม 2499
22 มิถุนายน 2514
15 กุมภาพันธ์ 2506
10 สิงหาคม 2508
2 กันยายน 2507
10 มิถุนายน 2515
29 เมษายน 2515
7 สิงหาคม 2529
6 สิงหาคม 2529
1 กันยายน 2530
19 พฤษภาคม 2523
21 ตุลาคม 2533
19 สิงหาคม 2553

12 กันยายน 2529
16 มิถุนายน 2536
8 พฤษภาคม 2521
28 มิถุนายน 2537
1 กุมภาพันธ์ 2531
30 กรกฏาคม 2533
30 กรกฏาคม 2533
16 พฤษภาคม 2538
5 กันยายน 2537
1 สิงหาคม 2554
1 สิงหาคม 2554
23 กรกฎาคม 2555
1 ธันวาคม 2554
19 พฤษภาคม 2557
19 พฤษภาคม 2557

การเงินและการธนาคาร

อุตสาหกรรมศิลป์
สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ระบบสารสนเทศคอมฯ
ภาษาอังกฤษ
การสอนคณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์
ภาษาไทย

ที่
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
นางหนึ่งนภา ใจผํอง
นายเอกชัย โสกสินธ์
นางสาวนภัทร อินโสม
นางสาวธัญญาภรณ์ เครืออ๎ น
นางสาววิไลรัตน์ ชาญพฤติ
นางสาววชิราพร ภักดิค์ ุณพันธ์

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
ครูผู๎ชํวย/ ครูผู๎ชํวย/ครูผู๎ชํวย/ ครูผู๎ชํวย/ ครูผู๎ชํวย/ ครูผู๎ชํวย/ -

วุฒิ
การศึกษา
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
คบ.
คบ.
คบ.

วิชาเอก

วัน/เดือน/ปี เกิด

พลศึกษา
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
ฟิสิกส์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

24 กรกฏาคม 2519
7 กันยายน 2529
2 กุมภาพันธ์ 2516
5 มิถุนายน 2535
13 ตุลาคม 2534
4 กรกฎาคม 2534

วัน/เดือน/ปี บรรจุเข้า
รับราชการ
1 กันยายน 2557
20 ตุลาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
21 พฤษภาคม 2558
14 กรกฎาคม 2538
23 พฤศจิกายน 2558

ข้อมูลสภาพชุมชน
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะชุมชนเป็นชนบท เป็นชุมชนด๎านบริการและที่อยูํอาศัย
เนื่องจากใกล๎เคียงแหลํงอุตสาหกรรม และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียนมี
อาณาเขตติดตํอดังนี้ ทิศเหนือ : ที่ดินเอกชน ทิศใต๎ : ไปรษณีย์และที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก : ติดถนน
สุวรรณศร ทิ ศตะวันตก : ติดที่ดินเอกชน อาชีพหลักของชุมชนมีลัก ษณะการประกอบอาชีพหลักด๎าน
เกษตรกรรม ทานา ทาสวน รับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพสํวนตัว เชํน การค๎าขายเป็น
สํวนใหญํ ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/วัฒนธรรมท๎องถิ่นเป็นที่รู๎จักคือ ประเพณีลอย
กระทง นมัสการหลวงพํอสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ นมัสการพลวงพํอพุทธนิโรธรังสี วัดขอนชะโงก เป็นต๎น
เทศบาลตาบลคชสิทธิ์
ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลคชสิท ธิ์ตั้ง อยูํในตาบลคชสิท ธิ์ อาเภอหนองแค จัง หวัดสระบุรี ระยะทางจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 97 กิโลเมตร และอยูํใกล๎เคียงกับ จังหวัด พระนคร-พระนครศรีอยุธยา
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดกับตาบลโคกตูมและโพนทอง อาเภอหนองแค
ทิศใต๎
ติดกับหมูํ 13 ตาบลคชสิทธิ์
ทิศตะวันออก ติดกับหมูํ 12 และหมูํ 3 ตาบลคชสิทธิ์
ทิศตะวันตก ติดกับตาบลระโสม อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตการปกครอง ประชากร และลักษณะชุมชน
เขตพื้นที่การปกครองทัง้ หมด 1 ตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือน 312 ครัวเรือน และมีประชากร
โดยเฉลี่ยประมาณ 1,291 คน แยกเป็นชาย 640 คน หญิง 651 คน (ข๎อมูล ณ เดือนเมษายน 2549)
ลักษณะชุมชนในท๎ องถิ่น เทศบาลตาบลคชสิท ธิ์มีพื้นที่ 1 ตารางกิโ ลเมตรครองคลุม 7 หมูํบ๎า น
แบกเป็น 4 ชุมชน ได๎แกํ
1. ชุมชนบ๎านขอนชะโงกพัฒนา มี 61 ครัวเรือน มีหมูํ 8 (บางสํวน) หมูํ9 และหมูํ 10
2. ชุมชนตลาดเหนือสามัคคี มี 105 ครัวเรือน มีหมูํ7 และหมูํ8 (บางสํวน)
3. ชุนชนระพีพัฒน์รวมใจ มี 66 ครัวเรือน มีหมูํ3 หมูํ 11 และหมูํ12(บางสํวน)
4. ชุมชนอาสาพัฒนาตลาดใต๎ 80 ครัวเรือน มีหมูํ12(บางสํวน)
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศทางเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ เป็นที่ราบลุํม ลักษณะภูมิอากาศ มีสภาพดินฟูาอากาศ
เหมือนท๎องที่โ ดยทั่วไปในจัง หวัดสระบุรี คือ มี 3 ฤดู ในฤดูแล๎ง อากาศจะร๎อน ระหวํางเดือนมีนาคม –
เดือนพฤษภาคม ในฤดูฝน ฝนตกชุกระหวํางเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ในฤดูหนาว อากาศจะแห๎ง
และหนาวเย็นในระหวํางเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิสูงประมาณ 33.2° เทศบาลตาบลคชสิทธิ์
มีลักษณะการประกอบอาชีพหลักด๎านเกษตรกรรม ทานา ทาสวน และประกอบอาชีพสํวนตัว เชํน การค๎า
ขาย เป็นสํวนใหญํ
ด้านการศึกษา
การศึกษาของประชากร มีระดับการศึกษาขั้นต่าสุดระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึ งระดับปริญญาตรี
มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 1 แหํง คือ โรงเรียนวัดขอนชะโงก และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 1
แหํง คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

การสาธารณสุข
สถานสุขภาพของประชาชนอยูํในเกณฑ์ดีพอสมควร มีสถานีอนามัยตาบลคชสิทธิ์ จานวน 1 แหํง
การสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ
สถานที่สงเคราะห์ในพื้นทีเ่ ขตเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ไมํมี เนื่องจากมีสถานสงเคราะห์บ๎านสามวัยอยูํ
ในบริเวณใกล๎เคียงเขตเทศบาลอยูํแล๎ว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้า เทศบาลตาบลคชสิทธิ์มีแหลํงน้าที่สาคัญ 1 แหํง คือ มีลาน้าคลองระพีพัฒน์ไหล
ผําน ซึ่ง เป็นคลองชลประทาน ใช๎ห ลํอเลี้ยงเกษตรกรรมในพื้นที่ แถบนี้ และใช๎ในการทาน้าประปาและ
โรงงานอุตสาหกรรม
ทรัพยากรป่าไม้ ไมํมีปุาไม๎เนื่องจากบริเวณเทศบาลตาบลคชสิทธิ์เป็นที่ลุํม ดังนั้นจึงเป็นไม๎ผลและ
พืชสํวนใหญํ
ทรัพยากรธรณี พื้นที่สํวนใหญํเขตเทศบาลตาบลคชสิทธิ์เป็นที่นา จึงไมํมีทรัพยากรธรณี
สิ่งแวดล้อม คุณภาพแหลํงน้าที่ดีและสะอาด เนื่องจากเป็นคลองชลประทานใช๎เพื่อการทาเกษตร
ใช๎น้าประปา มีอากาศที่บริสุทธิ์เพราะเป็นชุมชนชานเมือง ปริมาณขยะอยูํในระดับปานกลางเทศบาลมีการ
จัดเก็บขยะและทาความสะอาดบริเวณชุมชนเป็นประจาทุกวัน มีการรักษาความสะอาดดูแลเรื่องน้าเสีย
โดยการรักษาคลองระพีพัฒน์ และการสร๎างบรรยากาศความรํมรื่นโดยการปลูกต๎นไม๎
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทางเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ ได๎มีการให๎คาแนะนาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต๎น มีการจัดเวรยามรักษาการตรวจสอบภายในเขต เพื่อดูแลความสงบเรียบร๎อยของประชาชน
และเฝูาระวังเกตุอัคคีภัย และวาตภัย มีสถานีตาบล สปอ. ตาบลคชสิทธิ์ เพื่อคอยดูแลและรับเรื่องราวแจ๎ง
เหตุด๎วน เหตุร๎าย ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล๎เคียง
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม/ขนส่ง การคมนาคมสะดวกสบาย มีรถเมล์สายอยุธยา-สระบุรี และ นครราชสีมาอยุธยา วิ่งผําน มีถนนลาดยางเข๎าถึงทุกหมูํบ๎าน และถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ นอกจากนี้ยังมีเส๎นทางเชื่อม
ระหวํางหมูํบ๎านอยํางทั่วถึง
การไฟฟ้า ไฟฟูาเข๎าถึงทั่วทุกหมูํบ๎าน และมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน
การประปา จานวนครัวเรือนที่ใช๎น้าประปา ประมาณ 90 ครัวเรือน ปริมาณการใช๎น้าประปา
ประมาณเดือนละ 15 หนํวย ตํอ 1 หลังคาเรือนและกาลังจะมีการขยายเขตการประปาเพิ่มขึ้นอีก
การสื่อสารและโทรคมนาคม การสื่อสารและโทรคมนาคมสะดวก มีไปรษณีย์โทรเลข 1 แหํง และ
มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมูํ
การจราจร มีถนนสายหลักอยูํ 3 สาย การจราจรคับคั่งในชํวงเช๎า-เย็นและวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือ
มีตลาดนัด
การใช้ที่ดิน ที่ดินสํวนใหญํเป็นที่นาในชุมชนเมืองยังขาดการวางผังเมืองที่ดีจาเป็นต๎องหาพื้ นที่
สาธารณะ เพื่อใช๎จัดสร๎างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามกีฬา ไว๎พักผํอนหยํอนใจ
ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชาชน เป็นชุมชนด๎านบริการและที่อยูํอาศัย เนื่องจาก
ใกล๎เคียงแหลํง อุตสาหกรรม และมีโ รงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทาให๎ประชาชนในพื้นที่มี รายจากการ

ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณวันละ 162 บาท และประชากรยังมีรายได๎จากการประกอบอาชีพ
สํวนตัว เชํน การเกษตรกรรม พานิชยกรรมทาให๎ประชาชนมีรายได๎พอกินพอใช๎ในการดารงชีวิต
การเกษตรกรรม ประชากรมีรายได๎จากการให๎เชําที่นา อาชีพทาสวนทาไรํ และอาชีพเลี้ยงปลา
การอุตสาหกรรม มีโรงสีข๎าว 1 แหํง รับซื้อข๎าวเปลือกจากชาวนาในพื้นที่และตาบลใกล๎เคียง มี
โรงงานจานวน 1 แหํง คือโรงงานถุงมือ มีจานวนแรงงานประมาณ 160 คน
การพานิชยกรรม/การบริหาร มีร๎านค๎าชุมชน และของเอกชนจานวน52 ร๎านซึ่งสํวนใหญํจ า
หนํวยสินค๎าอุปโภค บริโภค และผลิตภัณฑ์ OTOP และมีตลาดสดจานวน 2 แหํง
การท่องเที่ย ว ภายในเขตเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ที่ส าคัญได๎แกํ หลวงพํอสาเร็จ ศัก ดิ์สิทธิ์ ตั้งอยูํ
บริเวณถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝงั่ ขวา อยูํที่หมูํ 3 ตาบลคชสิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชุมชนบ๎านหนอง
ตาโลํ และประชาชนทั่ วไป มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยมี ง านนมั ส การหลวงพํอส าเร็จศัก ดิ์สิท ธิ์
ระหวํางเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นประจาทุกปี
การปศุสัตว์ มีก ารเลี้ยงปศุสัตว์ไว๎เพื่ออุป โภคและการค๎า พื้นที่การปศุสั ตว์สํวนใหญํเ ลี้ยงอยูํใน
บริเ วณบ๎านของเกษตรกรเอง จ านวนครัวเรือนที่ มี การเลี้ยงสัตว์ มี ประมาณ 10 หลังคาเรือน ผลผลิต
ทางการปศุสัตว์ที่สาคัญ คือ การเลี้ยงโค,หมูํ,ไกํและเป็ด
การบริหารงาน
มีนายกเทศมนตรีตาบลคชสิทธิ์ เป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบและวางนโยบายในการบริห ารกิจการของ
เทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู๎บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างเทศบาล
ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตาบลคชสิทธิ์
ด้านประเพณีประจาปี ทางเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ได๎จัดประเพณีสงกานต์ ในงานจะมีการรดน้าขอ
พรผู๎สูงอายุ และประเพณีลอยกระทงซึ่งจะจัดรํวมกับมูลนิธิหลวงพํอ สาเร็จศักดิ์ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี
ด้านการทานุบารุงศาสนา ทางเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ได๎รํวมกับวัดขอนชะโงกจัดโครงการบรรพชา
สามเณรหมูํภาคฤดูร๎อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เสด็จครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได๎จัดโครงการอบรมจริยธรรมให๎กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงก
ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ได๎ให๎การสนับสนุนชุมชนทั้ง 4 ชุมชนเรียนรู๎การผลิตและจัด
จาหนํายสินค๎า OTOP โดยมีการไปดูงานทางภาคเหนือ และเมื่อกลับมาทางชุมชนได๎ทาสินค๎า OTOP คือ
การผลิตและจัดจ าหนํายแคบหมูไร๎มัน ผลิตของชารํวยและผลิตภัณฑ์ น้ายาล๎างจาน และกลุํมสตรีอาสา
พัฒนาคชสิทธิ์ได๎ผลิตและจัดจาหนําย ดอกไม๎ประดิษฐ์จากดินญี่ปุน และดอกไม๎จากผ๎าใยบัว
การดาเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได๎จัดตั้งกลุํมฝึกอาชีพนวดแผนโบราณ และคนที่มา
ฝึกอาชีพนั้นก็คือประชาชนในชุมชน
การจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ได๎มีการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุและผู๎พิการ
การสร้างความปลอดภัยแก่คนในตาบล ได๎มี การติดตั้งไฟฟูาสัญ ญากระพริบตามจุดที่ตั้งชลอ
ความเร็ว
คาขวัญเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ คชสิทธิ์เมืองนําอยูํ รํวมเชิดชูคุณธรรมสายน้าระพีพฒ
ั น์ เย็นฉ่า
คุณคําล้าหลวงพํอสาเร็จศักดิ์สทิ ธิ์

องค์การบริหารส่วนตาบลคชสิทธิ์
ที่ตั้ง
องค์ ก ารบริห ารสํว นต าบลคชสิ ท ธิ์ ตั้ง อยูํ ในต าบลคชสิ ท ธิ์ อ าเภอหนองแค จั ง หวั ด สระบุ รี
ระยะหํางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 94 กิโลเมตร และอยูํใกล๎เคียงกับจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดกับตาบลโคกตูมและตาบลโพนทอง อาเภอหนองแค
ทิศใต๎
ติดกับบ๎านหัวทอง ตาบลหนองปลิง
ทิศตะวันออก ติดกับตาบลบัวลอยและตาบลหนองปลาหมอ
ทิศตะวันตก ติดกับตาบลระโสม อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตการปกครองประชากรและลักษณะชุมชน
เขตพื้นที่การปกครองทั้งหมด 24.15 ตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือน 887 ครัวเรือน และมี
ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 2,845 คน แยกเป็นชาย 1,430 คน หญิง 1,415 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 31
มีนาคม 2547 )
ลัก ษณะชุ ม ชนในท๎ อ งถิ่น องค์ ก ารบริ ห ารสํวนตาบลคชสิท ธิ์มี พื้ นที่ 24.15 ตารางกิ โ ลเมตร
ครอบคลุม 12 หมูํบ๎านในตาบลคชสิทธิ์ คือ หมูํที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 และ13 การตั้งบ๎านเรือนไป
ตามแนวคลองระพีพัฒน์และตามถนนสายหลัก
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริห ารสํวนตาบลคชสิทธิ์เ ป็นที่ราบลุํมน้าทํวมถึงในฤดู น้าหลาก
ลักษณะภูมิอากาศ มีสภาพดินฟูาอากาศเหมือนท๎ องที่โดยทั่วไปในจังหวัดสระบุรีคือมี 3 ฤดู ในฤดูแล๎ง
อากาศจะร๎อนอบอ๎าวมากระหวํางเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมในฤดูฝน ฝนจะตกชุก ระหวํางเดือน
มิถุนายน – เดือ นกั นยายน ในฤดูห นาวอากาศจะแห๎งแล๎ง และหนาวเย็น ระหวํางเดือนตุล าคม – เดือน
กุมภาพันธ์ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33.2 องศาเซลเซียสต่าสุดประมาณ 23.4 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ย
ประมาณ 31.2 องศาเซลเซียส องค์การบริหารสํวนตาบลคชสิทธิ์ มีลักษณะการประกอบอาชีพหลัก ด๎าน
เกษตรกรรม ทานา ทาสวน
การศึกษา
การศึกษาของประชากร มีระดับการศึกษาขั้นต่าสุดระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรี
มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 1 แหํง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 1 แหํง
การสาธารณสุข (สถานสุขภาพของประชาชน, จานวนสถานพยาบาล)
สถานสุขภาพของประชาชนอยูํในเกณฑ์ดีพอสมควร มีสถานีอนามัยตาบลคชสิทธิ์ จานวน 1 แหํง
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สถานที่สงเคราะห์ในพื้นที่เขตองค์การบริหารสํวนตาบลคชสิทธิ์ มีสถานสงเคราะห์บ๎านสามวัย
อยูํในหมูํที่ 5 จานวน 1 แหํง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้า (ประเภท/จานวน/สภาพแหล่งน้าและการใช้ประโยชน์)
องค์การบริหารสํวนตาบลคชสิทธิ์มีแหลํงน้าที่สาคัญ 1 แหํง คือมีลาน้าคลองระพีพัฒน์ ไหลผํานซึ่ง
เป็นคลองชลประทานใช๎หลํอ เลี้ยงเกษตรกรรมในพื้นที่แ ถบนี้และใช๎ในการจัดท าน้าประปาและโรงงาน
อุตสาหกรรม

ทรัพยากรป่าไม้
ไมํมีปุาไม๎เนื่องจากบริเวณองค์การบริหารสํวนตาบลคชสิทธิ์เป็นที่ลุํม ดังนั้นจึงเป็นไม๎ผล และพืช
สวนเป็นสํวนใหญํ
ทรัพยากรธรณี (ปริมาณ / ชนิดแร่ธาตุ)
พื้ น ที่ สํ ว นใหญํ ใ นเขตองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลคชสิ ท ธิ์ เ ป็ น ที่ น าจึ ง ไมํ มี ท รั พ ยากรธรณี
สิ่งแวดล้อม
คุณภาพแหลํง น้าที่ ดีและสะอาด เนื่องจากเป็นคลองชลประทานใช๎เ พื่อท าการเกษตรใช๎ท า
น้าประปา มีอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะเป็นชุมชนชานเมืองปริมาณขยะอยูํในระดับ ปานกลาง ประชาชน
กาจัดขยะด๎วยตนเอง โดยวิธีเผาและฝังกลบ ประชาชนรํวมกันรักษาความสะอาดดูแลเรื่ องน้าเสียโดยการ
รักษาคลองระพีพัฒน์และการสร๎างบรรยากาศความรํมรื่นโดยการปลูกต๎นไม๎
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีส ถานีตารวจ สปอ. ตาบลคชสิท ธิ์ คอยดูแลและรับ เรื่องราวแจ๎ง เหตุดํวน เหตุร๎าย ในเขต
องค์การบริหารสํวนตาบลคชสิทธิ์และพื้นที่ใกล๎เคียง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีสถานีตารวจ สปอ. ตาบลคชสิทธิ์ คอยดูแลและรับเรื่องราวแจ๎งเหตุดํวนเหตุร๎าย ในเขตองค์การ
บริหารสํวนตาบลคชสิทธิ์และพื้นทีใกล๎เคียง
2. ผู้ปกครอง จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีสํวนน๎อย สํวนใหญํจบการศึกษาต่ากวําปริญญาตรี
สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพหลัก คือ ค๎าขายและเกษตรกรรม รองลงมา คืออาชีพรับจ๎างใน
โรงงานอุ ต สาหกรรม มี ร ายได๎จ ากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณวันละ 300 บาท และ
ประชากรยังมีรายได๎จากการประกอบอาชีพสํวนตัว เชํน การเกษตรกรรม พานิชยกรรมทาให๎ประชาชนมี
รายได๎พอกินพอใช๎ในการดารงชีวิต
3. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นชุมชนชนบทและวิถีชีวิตเป็นแบบดั้งเดิม เป็นแหลํงวัฒ นธรรมท๎องถิ่นที่
เป็นลาวพวน ชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ๎างและประกอบอาชีพสํวนตัว
ขนาดเล็ก สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดขอนชะโงก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพํอพุทธนิโรธรังสี
และวิหารหลวงพํอสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ ดูแลโดยมูลนิธิหลวงพํอสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์
และมีชื่อเสียงโดํงดัง เป็นที่ยอมรับและสักการะบูชาของคนในชุมชนใกล๎เคียงและจังหวัดใกล๎เคียง ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดภูมิปัญญา เชํน การนวดแผนโบราณ การทานาแบบเกษตรอินทรีย์ การ
ปลูกแคนตาลูป โดยใช๎ปุ๋ยชีวภาพ/น้าหมักชีวภาพ เป็นต๎น
แหลํ ง เรี ย นรู๎ ใ นชุ ม ชนในด๎ า นตํ า ง ๆ ได๎ แ กํ วั ด ขอนชะโงก วิ ห ารหลวงพํ อ ส าเร็ จ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจาตาบลคชสิทธิ์ สวนวาสนาเป็นสวนปลูกแคนตาลูปในชุมชนที่ สํงออก
ตํางประเทศอยํางเดียว การทานาแบบเกษตรอินทรีย์ แหลํงวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนในบ๎าน
หนองตาโลํ สถานีวิทยุเอเชียเสรี ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน(นวดแผนโบราณ) ของเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ คลอง
ระพีพัฒน์ โรงงานอุตสาหกรรมทีอ่ ยูํใกล๎โรงเรียนและสถานประกอบการอืน่ ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อยูํใกล๎กับแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแหลํงที่
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ขนบธรรมเนียมประเพณีตําง ๆ โดยการประสานความรํวมมือระหวํางโรงเรียน วัด
และหนํวยงานในชุม ชนเชํนเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ สานักงานบริสํวนตาบลคชสิท ธิ์ โรงพยาบาลสํง เสริม
สุขภาพตาบลคชสิทธิ์ ฯลฯ ได๎แกํ ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา ประเพณีล อยกระทง เป็นต๎น และได๎รับ

ความรํวมมือจากสถานีตารวจอาเภอหนองแค สานักงานเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
เรื่องยาเสพติด โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได๎จัดทาโครงการพัฒนานักเรียนและบุคลการ
รํวมกันทั้ง 12 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถนาความรู๎มาใช๎ในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ภายในโรงเรียนและ
ชุมชนรอบโรงเรียนรัศมี 1 กิโลเมตรเป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับ สิ่งแวดล๎อมชุมชน อันได๎แกํ สวนปุา ทุํงนา
สวนสาธารณที่ อ ยูํใกล๎โ รงเรียน ตลอดจนแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนได๎แกํ สวนประดูํ สวนสมุนไพร สวน
วรรณคดี เพื่ อ ให๎ นัก เรี ย นได๎ศึ ก ษาธรรมชาติ พรรณไม๎ เพื่อ ตระหนัก ถึง ความส าคั ญ ของสิ่ง แวดล๎ อ ม
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลคชสิทธิ์ เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านสุขอนามัยและมีโครงการดูแลสุขภาพของ
นักเรียน และโรงเรียนรํวมกัน

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. คอมพิวเตอร์ มีจานวนทั้งหมด 50 เครื่อง
- ใช๎เพื่อการเรียนการสอน และสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตได๎ 37 เครื่อง
- ใช๎สืบค๎นทางอินเทอร์เน็ตอยํางเดียว 5 เครื่อง
- ใช๎ในการบริหาร 8 เครื่อง
2. เว็บไซต์โรงเรียน http://www. .tupsrb.ac.th
3. ห๎องสมุดมีขนาด.......179........ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห๎องสมุด …5,000……… เลํม
- การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ ………อิเล็กทรอนิกส์……(pls 5)
- จานวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในรอบปีการศึกษา เฉลี่ย...20... คน /วัน คิดเป็นร๎อยละ...3.92.
ของนักเรียนทั้งหมด และเฉลี่ย....100..... คน /สัปดาห์ คิดเป็นร๎อยละ....19.64.......ของนักเรียนทัง้ หมด
4. ห๎องปฏิบัตกิ าร
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน 4 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการทางภาษาตํางประเทศ
จานวน 1 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการงานอาชีพ
จานวน 1 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
จานวน 1 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการทางภาษาไทย
จานวน 1 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา(อาเซียน)
จานวน 1 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา(จริยศึกษา) จานวน 1 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการดนตรี
จานวน 1 ห๎อง
5. พื้นที่ปฏิบัติกจิ กรรม/นันทนาการ ได๎แกํ ลานกีฬาต๎านยาเสพติด สนามฟุตบอล หอประชุม
อเนกประสงค์ ห๎องประชุมอัตถะสัมปุณณะ ห๎องสมุด

แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน
1. สวนวาสนาเมลอน
2. สวนพรรณไม๎ยอดเมือง
3. วัดขอนชะโงก
4. คลองระพีพฒ
ั น์
5. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจาตาบล
6. สิ่งแวดล๎อมในชุมชนรัศมี 1 กม.
7. วิหารหลวงพํอสาเร็จศักดิส์ ิทธิ์

8. การทานาแบบเกษตรอินทรีย์
9. แหลํงวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนในบ๎านหนองตาโลํ (ตลาดเกําหนองตาโลํ)
10. สถานีวิทยุเอเชียเสรี
11. ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน(นวดแผนโบราณ)

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูหรือนักเรียนในปีการศึกษา 2558
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน
1. สทต.คชสิทธิ์
2. กกต.สระบุรี
3. บริษัทวัชรธุรกิจเซ็นเตอร์จากัด
4. นายสันติเวช โสภา
6. นางลัดดา ศิริพานิช
7. พระอาจารย์จากวัดขอนชะโงก

เรื่อง/เนื้อหา
การฝึกอาชีพ ระยะสั้น
ลูกเสือ กกต.
โครงการขับขี่ปลอดภัย
การแสดงโขน
งานใบตอง
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา

จานวน
นักเรียน 30 คน
นักเรียน 40 คน
นักเรียน 408 คน
นักเรียน 50 คน
นักเรียน 50 คน
นักเรียน 284 คน

ข้อมูลอาคารสถานที่: อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากา สระบุรี มีเนื้อที่ 42 ไรํ 2 งาน 86 ตารางวา
ประกอบด๎วย อาคารเรียนและอาคารประกอบตํางๆ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อาคารเรียน
และอาคารประกอบ
อาคารเรียน
โรงฝึกงาน
หอประชุม
บ๎านพักครู
อาคารชั่วคราว
ส๎วม
สนามฟุตบอล
บ๎านพักภารโรง
รวม

จานวน
(หลัง)
3
1
1
4
1
2
1
1
14

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

*ห้องพิเศษ

14
2
16

8
8

11
11

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา
1. เครือขํายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จานวน 16 โรงเรียน เพื่อพัฒนาด๎านวิชาการและ
พัฒนาบุคลากร
2. เครือขํายสหวิทยเบญจมิตร
3. MOU กับโรงเรียนการอาชีพหนองแค เพื่อเปิดแผนการเรียนการสอนสาขาอาชีพชํางตําง ๆ

บทที่ 2
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพ
ความพร้อมของโรงเรียน
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST)
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ด๎านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-culteral factors : S)
ด๎านเทคโนโลยี (Technology :T)
ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ (Economic factors:E)
ด๎านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P)
น้าหนักรวม

น้าหนัก
0.41
0.16
0.18
0.25
1.0

ตารางที่ 2 กาหนดน้าหนักประเด็นตัวชี้วัดของสภาพแวดล้อมภายนอก
ประเด็นตัวชี้วัด
น้าหนัก
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-culteral factors : S)
S1 มีแหลํงบริการสถานที่ทอํ งเที่ยว
0.06
S2 สถานที่บริการด๎านเทคโนโลยี
0.07
S3 องค์กรภาครัฐและเอกชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียน
0.09
S4 สืบสานวัฒนธรรมและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล๎อม จัดกิจกรรมสาคัญในการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น
0.11
S5 ท๎องถิ่นเป็นสังคมเกษตรและอุตสาหกรรม มีรายได๎ที่แนํนอน มี
อาชีพที่มั่นคง สนับสนุนสํงเสริมให๎ลูกหลานมีการศึกษาอุปสรรคทาให๎
เป็นสังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวอํอนแอ ไมํอบอุํน ไมํมีเวลาในการ
อบรมสัง่ สอนบุตรหลานเทําที่ควร
0.14
S6 คํานิยม สภาพชุมชนรอบโรงเรียน
0.09
S7 ประชากรลดลง ทาให๎ขนาดประชากรในวัยเรียนลดลง
0.08
S8 การคมนาคมสะดวกทาให๎นักเรียนไปเรียนในโรงเรียนที่มขี นาดใหญํ
และมีชื่อเสียง
0.11
S9 การแพรํระบาดของสิง่ เสพติดให๎โทษการยอมรับศรัทธาตํอสังคมและ
ชุมชน
0.13
S10 การยอมรับศรัทธาตํอสังคมและชุมชน
0.10
น้าหนักรวม
1.0

ประเด็นตัวชี้วัด
ด้านเทคโนโลยี (Technology :T)
T1 ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและโครงสร๎างพื้นฐานเอื้อตํอการ
พัฒนาด๎านการศึกษา
T2 ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสงํ ผลกระทบตํอการบริโภคสื่อ
T3 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎านหลากหลายสํงผลให๎โรงเรียน
สามารถใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎
T4 เทคโนโลยีทที่ ันสมัยมีมลู คําลดลง ทาให๎สามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ไร๎
พรมแดนได๎งํายขึ้น
น้าหนักรวม
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors:E)
E1 สถานประกอบการเปิดโอกาสให๎นักเรียนหารายได๎ระหวํางเรียน
E2 รายได๎ของผู๎ปกครองและชุมชนอยูํในระดับทีม่ ั่นคง
E3 สถานประกอบการด๎านอุตสาหกรรมมีแนวโน๎มขยายตัวมากขึ้น
สามารถให๎การสนับสนุนการศึกษาแกํโรงเรียน
E4 การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นแรงผลักดันให๎โรงเรียน
พัฒนาผูเ๎ รียนให๎พร๎อมเข๎าสูํตลาดแรงงาน
น้าหนักรวม
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P)
P1 นโยบายของสพม. สพฐ. ที่สนับสนุนการให๎โอกาสทางการศึกษา
P2 พรบ.การศึกษาที่สงํ เสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเข๎าศึกษาภาคบังคับโดย
ไมํเสียคําใช๎จําย
P3 สํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ
P4 นโยบายการสนับสนุนอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา
P5 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสํงผลตํอนโยบายการจัดการการศึกษา
ไมํตํอเนื่อง
P6 นโยบายของสพฐ. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุํงสูํคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน
น้าหนักรวม

น้าหนัก
0.30
0.25
0.21
0.24
1.0
0.24
0.25
0.25
0.26
1.0
0.16
0.19
0.15
0.17
0.18
0.15
1.0

การกาหนดน้าหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
S1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย
S2 ด้านผลผลิตและการบริการ
M1 ด้านบุคลากร
M2 ด้านประสิทธิภาพการเงิน
M3 ด้านวัสดุและอุปกรณ์
M4 ด้านการบริหารจัดการ
น้าหนักรวม

น้าหนัก
0.20
0.14
0.16
0.12
0.10
0.28
1.0

ตารางที่ 4 การกาหนดน้าหนักประเด็นตัวชี้วัดของสภาพแวดล้อมภายใน
ประเด็นตัวชี้วัด
ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1)
S11 โครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียน
S12 การจัดคนปฏิบัติงานตามโครงสร๎างอยํางเหมาะสม
S13 ภาระงานของบุคคลตามตาแหนํงในโครงสร๎าง
S14 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
S15 นโยบายของโรงเรียนสอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด
S16 การถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติมีความสอดคล๎องกับนโยบายของ
โรงเรียน
S17 การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น้าหนักรวม
ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2)
S21 คุณภาพของนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา มีความรู๎ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสอบ O-net และข๎อเสนอแนะจาก สมศ. รอบ 3
S22 มีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ โดยใช๎วิธีสอนที่
หลากหลาย ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสือ่ ในการจัดการเรียนการสอน
ให๎ได๎มาตรฐาน มีการวัดและประเมินผล สํงเสริมการใช๎ภาษาอาเซียน
S23 มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รวมถึงคํานิยม 12 ประการ
น้าหนักรวม

น้าหนัก
0.14
0.17
0.18
0.13
0.12
0.14
0.12
1.0

0.32
0.34
0.34
1.0

ประเด็นตัวชี้วัด
ด้านบุคลากร (Man : M1)
M11 จานวนบุคลากรมีเพียงพอและเหมาะสมกับความต๎องการของโรงเรียน
M12 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะการปฏิบัตงิ าน
M13 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
M14 ภาระงานของบุคลากรที่ได๎รับมอบหมาย
น้าหนักรวม
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2)
M21 ความเพียงพอ
M22 ความคลํองตัวในการเบิกจํายเงิน
M23 ประสิทธิภาพของการใช๎เงินที่เน๎นผลผลิต
M 24 การระดมทรัพยากรและการใช๎เงินของสถานศึกษา
น้าหนักรวม
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3)
M31 ความเพียงพอ
M32 มีความคุ๎มคํา
M33 มีคุณภาพ
M34 มีกระบวนการบารุงรักษา
น้าหนักรวม
ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4)
M41 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู๎นาความสามารถในการบริหารจัดการ
M42 การกระจายอานาจตัดสินใจให๎บุคลากรใช๎ศักยภาพที่มอี ยูํปฏิบัติงาน
อยํางเต็มที่
M43 การใช๎รูปแบบบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมในการบริหารงาน
M44 การคิดค๎นระบบงานและเทคนิคการบริหารเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานมุํง
สูํวิสัยทัศน์
M45 ความเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากร(คน อุปกรณ์ งบประมาณ
เวลา) ในทุกด๎าน
M46 เป็นจุดแข็งที่เอื้ออานวยให๎โรงเรียนใช๎พัฒนาคุณภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
M47 การติดตามประเมินผล และนาผลไปใช๎พัฒนางาน
น้าหนักรวม

น้าหนัก
0.23
0.22
0.30
0.25
1.0
0.26
0.23
0.28
0.23
1.0
0.27
0.25
0.29
0.20
1.0
0.15
0.16
0.15
0.13
0.15
0.13
0.12
1.0

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST)
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ด๎านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-culteral factors : S)
ด๎านเทคโนโลยี (Technology :T)
ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ (Economic factors:E)
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P)
น้าหนักรวม

น้าหนัก
0.41
0.16
0.18
0.25
1.0

ด้านสังคม-วัฒนธรรม
ปัจจัยที่เป็นโอกาส
1. สืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม จัดกิจกรรมสาคัญในการอนุรักษ์สงิ่ แวดล๎อมและ
2. มีแหลํงบริการสถานที่ทํองเที่ยว
3. องค์กรภาครัฐและเอกชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนวัฒนธรรมท๎องถิ่น
4. สถานที่บริการด๎านเทคโนโลยี
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
1. ท๎องถิ่นเป็นสังคมเกษตรและอุตสาหกรรม มีรายได๎ที่แนํนอน มีอาชีพที่มั่นคง สนับสนุนสํงเสริม
ให๎ลูกหลานมีการศึกษาอุปสรรคทาให๎เป็นสังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวอํอนแอ ไมํอบอุํน ไมํมีเวลาในการ
อบรมสัง่ สอนบุตรหลานเทําที่ควร
2. การแพรํระบาดของสิง่ เสพติดให๎โทษ
3. คํานิยม สภาพชุมชนรอบโรงเรียน
4. ประชากรลดลง ทาให๎ขนาดประชากรในวัยเรียนลดลง
5. การยอมรับศรัทธาตํอสังคมและชุมชน
6. การคมนาคมสะดวกทาให๎นักเรียนไปเรียนในโรงเรียนที่มขี นาดใหญํและมีชื่อเสียง
ด้านเทคโนโลยี
ปัจจัยที่เป็นโอกาส
1. ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและโครงสร๎างพื้นฐานเอื้อตํอการ พัฒนาด๎านการศึกษา
2. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎านหลากหลายสํงผลให๎โรงเรียนสามารถใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎
3. ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสํงผลกระทบตํอการบริโภคสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีมูลคํา
ลดลง ทาให๎สามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ไร๎พรมแดนได๎งํายขึ้น
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ด๎านความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสํงผลกระทบตํอการบริโภคสื่อ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยที่เป็นโอกาส
1. รายได๎ของผู๎ปกครองและชุมชนอยูํในระดับที่มั่นคง
2. การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นแรงผลักดันให๎โรงเรียนพัฒนาผูเ๎ รียนให๎พร๎อมเข๎าสูํ เป็น
3. สถานประกอบการเปิดโอกาสให๎นักเรียนหารายได๎ระหวํางเรียน

4. สถานประกอบการด๎านอุตสาหกรรมมี แนวโน๎ม ขยายตัวมากขึ้น สามารถให๎การสนับ สนุน
การศึกษาแกํโรงเรียนโอกาสในการพัฒนาโรงเรียน
ด้านการเมืองและกฎหมาย
ปัจจัยที่เป็นโอกาส
1. ในด๎านนโยบายของสพม. สพฐ. ที่สนับสนุนการให๎โอกาสทางการศึกษา
2. พรบ.การศึกษาที่สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเข๎าศึกษาภาคบังคับโดยไมํเสียคําใช๎จําย
3. สํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
4. นโยบายการสนับสนุนอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสํงผลตํอนโยบายการจัดการการศึกษาไมํตํอเนื่อง
2. นโยบายของสพฐ. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุํงสูํคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
และโรงเรียนในฝัน
การกาหนดน้าหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
ตารางที่ 6 สรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
น้าหนัก
S1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย
0.20
S2 ด้านผลผลิตและการบริการ
0.14
M1 ด้านบุคลากร
0.16
M2 ด้านประสิทธิภาพการเงิน
0.12
M3 ด้านวัสดุและอุปกรณ์
0.10
M4 ด้านการบริหารจัดการ
0.28
น้าหนักรวม
1.0
ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
1. ด๎านโครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียน
2. การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. นโยบายของโรงเรียนสอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด
4. การจัดคนปฏิบัติงานตามโครงสร๎างอยํางเหมาะสม
5. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
1. ภาระงานของบุคคลตามตาแหนํงในโครงสร๎าง
2. การถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติมีความสอดคล๎องกับนโยบายของโรงเรียน
ด้านผลผลิตและการบริการ
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
1. มีการวัดและประเมินผล สํงเสริมการใช๎ภาษาอาเซียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงคํานิยม 12 ประการ

2. การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ โดยใช๎วิธีสอนที่หลากหลาย ใช๎นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให๎ได๎มาตรฐาน
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
1. ด๎านคุณภาพของนักเรียนที่ สาเร็จ การศึกษา มี ความรู๎ และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสอบ O-net
และข๎อเสนอแนะจาก สมศ. รอบ 3
ด้านบุคลากร
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
1. ด๎านจานวนบุคลากรมีเพียงพอและเหมาะสมกับความต๎องการของโรงเรียน
2. บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะการปฏิบัตงิ าน
3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพสํวนในด๎านครู
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
ภาระงานของบุคลากรที่ได๎รบั มอบหมาย
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
1. ความคลํองตัวในการเบิกจํายเงิน
2. มีความเพียงพอ
3. ประสิทธิภาพของการใช๎เงินที่เน๎นผลผลิต
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
การระดมทรัพยากรและการใช๎เงินของสถานศึกษา
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
มีความเพียงพอ มีคุณภาพ มีความคุ๎มคํา
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
การกระบวนการบารุงรักษา
ด้านการบริหารจัดการ
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
1. การคิดค๎นระบบงานและเทคนิคการบริหารเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานมุํงสูํวิสัยทัศน์
2. มีการกระจายอานาจตัดสินใจให๎บุคลากรใช๎ศักยภาพที่มีอยูํปฏิบัติงานอยํางเต็มที่
3. เป็นจุดแข็งที่เอื้ออานวยให๎โรงเรียนใช๎พัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
4. ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู๎นาความสามารถในการบริหารจัดการ
5. การใช๎รูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสมในการบริหารงาน
6. การติดตามประเมินผล และนาผลไปใช๎พัฒนางาน สํวนด๎าน
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
ความเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากร(คน อุปกรณ์ งบประมาณ เวลา) ในทุกด๎าน

สถานภาพของโรงเรียน
การวิเคราะห์สถานภาพแวดล๎อมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี ดาเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะทางานได๎นาผลจาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไป
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์แบํงออกเป็น 3
ประเด็น คือ
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน
3. การประเมินสถานภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ตารางที่ 7 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
คําคะแนน
คะแนนจริง
น้าหนัก
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนน
โอกาส (+) อุปสรรค (-)
โอกาส (+) อุปสรรค (-)
คะแนนเต็ม 1
1-4
5-10
1. ด๎านสังคม-วัฒนธรรม (S)
0.41
3.70
3.65
1.52
1.50
2. ด๎านเทคโนโลยี ( T )
0.16
3.85
3.38
0.62
0.54
3. ด๎านเศรษฐกิจ (E )
0.18
3.54
0.00
0.64
0.00
4. ด๎านการเมืองและกฎหมาย( P)
0.25
4.05
3.65
1.01
0.91
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
3.78
2.95
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
0.41

สรุป
ผลการ
วิเคราะห์
0.02
0.07
0.64
0.10
0.83

จากการวิเคราะห์ข๎อมูลสามารถสรุปได๎วํา ด้านสังคม-วัฒนธรรม ในด๎าน มีแหลํงบริการสถานที่
ทํองเที่ยวสถานที่บริการด๎านเทคโนโลยีองค์กรภาครัฐและเอกชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนสืบสาน
วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม จัดกิจกรรมสาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น เป็น
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน สํวนด๎าน ท๎องถิ่นเป็นสังคมเกษตรและอุตสาหกรรม มีรายได๎ที่
แนํนอน มี อาชีพที่มั่นคง สนับสนุนสํงเสริมให๎ลูกหลานมีการศึกษาอุปสรรคทาให๎เ ป็นสังคมเมืองมากขึ้น
ครอบครัวอํอนแอ ไมํอบอุํน ไมํมีเวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานเทําที่ควร คํานิยม สภาพชุมชนรอบ
โรงเรียน ประชากรลดลง ทาให๎ขนาดประชากรในวัยเรียนลดลงการคมนาคมสะดวกทาให๎นักเรียนไปเรียน
ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญํและมีชื่อเสียง การแพรํระบาดของสิ่งเสพติดให๎โทษการยอมรับศรัทธาตํอสังคม
และชุมชนการยอมรับศรัทธาตํอสังคมและชุมชนเป็นอุปสรรคในการพัฒนา ด้านเทคโนโลยี ในด๎าน ความ
เจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและโครงสร๎างพื้นฐานเอื้อตํอการ พัฒ นาด๎านการศึกษาภูมิ ปัญญาท๎องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ๎านหลากหลายสํงผลให๎โรงเรียนสามารถใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีมูลคําลดลง
ทาให๎สามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ไร๎พรมแดนได๎งํายขึ้น เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน สํวน
ในด๎านความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสงํ ผลกระทบตํอการบริโภคสื่อ เป็นอุปสรรค ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สถานประกอบการเปิดโอกาสให๎นักเรียนหารายได๎ระหวํางเรียนรายได๎ของผูป๎ กครองและชุมชนอยูํในระดับที่
มั่นคงสถานประกอบการด๎านอุตสาหกรรมมีแนวโน๎มขยายตัวมากขึ้น สามารถให๎การสนับสนุนการศึกษาแกํ
โรงเรียนการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นแรงผลักดันให๎โรงเรียนพัฒนาผู๎เรียนให๎พร๎อมเข๎าสูํ เป็น
โอกาสในการพัฒนาโรงเรียน

ด้านการเมืองและกฎหมาย ในด๎านนโยบายของสพม. สพฐ. ที่สนับสนุนการให๎โอกาสทางการศึกษาพรบ.
การศึกษาที่สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเข๎าศึกษาภาคบังคับโดยไมํเสียคําใช๎จํายสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียน
ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพนโยบายการสนับสนุนอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นโอกาสในการพัฒนาโรงเรียน สํวนในด๎านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสํงผลตํอนโยบายการ
จัดการการศึกษาไมํตํอเนื่องนโยบายของสพฐ. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุํงสูํคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน เป็นอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียน
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก สรุปในภาพรวมได๎วํา ปัจจัยตําง ๆ ดังกลําว เป็นปัจจัยที่
เอื้อตํอ การพั ฒ นาและการให๎ บ ริก ารทางการศึก ษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษาพัฒ นาการ สระบุ รี
โรงเรียนมีสภาพสังคม วัฒนธรรมที่ดีงาม แข็งแกรํง มีการพัฒนาภูมิปัญญาทั้งถิ่น มีแหลํงเรียนรู๎ และแหลํง
วัฒนธรรมชุมชน หนํวยงานภาครัฐและเอกชนให๎การสํงเสริมสนับสนุนด๎านเทคโนโลยี และงบประมาณ แตํ
ยัง มี บ างปัจ จั ยที่ เ ป็น อุ ป สรรคในการพัฒ นา อัน ได๎แกํ สัง คม-วัฒ นธรรมท๎ อ งถิ่นเป็นสัง คมเกษตรและ
อุตสาหกรรม คํานิยม สภาพชุมชนรอบโรงเรียน ประชากรในวัยเรียนลดลง การยอมรับศรัทธาตํอสังคม
และชุมชนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสํงผลตํอนโยบายการจัดการการศึกษาไมํตํอเนื่องนโยบายของสพฐ.
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุํงสูํคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาโรงเรียน
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ตารางที่ 8 แสดงค่าน้าหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน(2S4M)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําคะแนน
คะแนนจริง
ประเด็นตัวชี้วัด
จุดแข็ง (+) จุดอํอน (-)
จุดแข็ง (+) จุดอํอน (-)
1-5
1-5
ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย
1.36
3.33
0.27
0.67
ด๎านผลผลิตและการบริการ
3.56
3.54
0.50
0.50
ด๎านบุคลากร
3.87
3.77
0.62
0.60
ด๎านประสิทธิทางการเงิน
3.76
3.46
0.45
0.42
ด๎านวัสดุ และอุปกรณ์
3.63
1.69
0.36
0.17
ด๎านการบริหารจัดการ
3.61
3.65
1.01
1.02
3.21
3.37
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)
-0.08
น้าหนัก
คะแนน
คะแนนเต็ม 1
0.20
0.14
0.16
0.12
0.10
0.28

สรุป
ผลการ
วิเคราะห์
-0.39
0.00
0.02
0.04
0.19
-0.01
-0.16

การวิเ คราะห์ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายใน จากการวิเคราะห์ข๎อมู ล สามารถสรุปได๎วํา ด้า น
โครงสร้างและนโยบาย ซึ่งพิจารณาด๎านโครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียน การจัดคนปฏิบัติงานตาม
โครงสร๎างอยํางเหมาะสม นโยบายการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียน นโยบายของโรงเรียน
สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นจุดแข็งของสถานศึกษาที่เอื้ออานวยให๎โรงเรียนใช๎พัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน และภาระงานของบุคคลตามตาแหนํงในโครงสร๎าง การถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติมีความ
สอดคล๎องกับ นโยบายของโรงเรียน เป็นจุดอํอน ที่ไมํเ อื้ออานวยให๎โรงเรียนดาเนินภารกิจ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ด้านผลผลิตและการบริการ พิจารณาด๎านคุณภาพของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา มีความรู๎ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลสอบ O-net และข๎อเสนอแนะจาก สมศ. รอบ 3 เป็นจุดอํอน การจัดการเรียนการสอนที่
เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ โดยใช๎วิธีสอนที่หลากหลาย ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียน
การสอนให๎ได๎มาตรฐาน มีการวัดและประเมินผล สํงเสริมการใช๎ภาษาอาเซียนมีระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงคํานิยม 12 ประการ เป็นจุดแข็ง
ที่เอื้ออานวยในการพัฒนาโรงเรียนด้านบุคลากรพิจารณาด๎านจานวนบุคลากรมีเพียงพอและเหมาะสมกับ
ความต๎องการของโรงเรียน บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพสํวนในด๎านครูภาระงานของบุคลากรที่ได๎รับมอบหมายเป็นจุดอํอนที่ไมํเอื้อ อานวยใน
การพัฒนาโรงเรียน ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน มีความเพียงพอ ความคลํองตัวในการเบิกจํายเงิน
ประสิทธิภาพของการใช๎เงินที่เน๎นผลผลิตเป็นจุดแข๎งที่เอื้ออานวยการพัฒนาโรงเรียน สํวนในด๎านการระดม
ทรัพยากรและการใช๎เ งินของสถานศึก ษาเป็นจุดอํอนที่ ไมํ เ อื้ออานวยตํอการพัฒ นาโรงเรียน ด้านวัส ดุ
อุปกรณ์ มีความเพี ยงพอ ความคุ๎มคําคุณภาพ เป็นจุดแข็ง แตํขาดการกระบวนการบ ารุงรักษา ซึ่งเป็น
จุดอํอนตํอการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ พิจารณาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู๎นาความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีการกระจายอานาจตัดสินใจให๎บุคลากรใช๎ศักยภาพที่มีอยูํปฏิบัติงานอยํางเต็มที่ การใช๎
รูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสมในการบริหารงานการคิดค๎นระบบงานและเทคนิคการบริหารเพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานมุํ งสูํวิสัยทัศน์เป็นจุดแข็ง ที่เอื้ออานวยให๎โรงเรียนใช๎พัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานการติดตามประเมิ น ผล และนาผลไปใช๎พัฒ นางาน สํวนด๎านความเหมาะสมในการจัดสรร
ทรัพยากร(คน อุปกรณ์ งบประมาณ เวลา) ในทุกด๎าน เป็นจุดอํอนที่ไมํเอื้อตํอการพัฒนาโรงเรียน
3. การประเมินสถานภาพของโรงเรียน
ภาพแสดงตาแหน่งสถานภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ปีงบประมาณ 2559-2562
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ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีดังกลําวข๎างต๎น สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได๎อยูํ

ในลักษณะ “ เอื้อและคํอนข๎างอํอน ” (QUESTION MARK) เครื่องหมายคาถาม กลําวคือ โรงเรียนมี
โอกาสที่จะขยายภารกิจในการจัดการศึกษา และให๎บริการทางการศึกษากับชุมชนหรือกลุํมเปูาหมายได๎
อยํางเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ตรงตามความรู๎ความสามารถของตนเอง และมีการ
พัฒนาตนเองอยํางสม่าเสมอ กํอให๎เกิดการปฏิบัติหน๎าที่ที่มปี ระสิทธิภาพ การบริหารการจัดการที่เป็นระบบ
ชัดเจน เป็นจุดแข็งในการพัฒนา แตํโรงเรียนมีสมรรถนะภายในมีปัญหาต๎องแก๎ไข จุดอํอนภายในโรงเรียน
ได๎แกํ ภาระงานของบุคคลตามตาแหนํงในโครงสร๎าง การถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติมีความสอดคล๎อง
กับนโยบายของโรงเรียน คุณภาพ ด๎านผลผลิตและการให๎บริการ การระดมทรัพยากรและการใช๎เงินของ
สถานศึกษา ความเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากร(คน อุปกรณ์ งบประมาณ เวลา) ในทุกด๎าน เป็นต๎น

บทที่ 3
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
“พัฒนาผู๎เรียน ให๎เป็นคนดี บนพื้นฐานความเป็นไทย พร๎อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาคุณลักษณะของผู๎เรียนให๎พร๎อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและการสร๎างภาคี
เครือขํายกับองค์กร
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
2. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย
3.ผู๎เรียนมีคุณลักษณะพร๎อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและการสร๎างภาคีเครือขําย
กับองค์ทุกระดับ
อัตลักษณ์ผู้เรียน
คนดี มีน้าใจ หมายถึง คนที่ดารงชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ทั้ งด๎านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชํน มี วินัย มี ความเอื้อเฟื้อเกื้ อกู ล มี
เหตุผล รู๎หน๎าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิ
ของผู๎อื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล๎อม มีจิตอาสา สามารถอยูํรํวมกับบุคคลอื่นอยํางสันติสุข
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
รักษ์สิ่งแวดล๎อม หมายถึง ความมีระเบียบวินัย ให๎เกิดจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อมอยูํเสมอ
ใช๎สิ่ง แวดล๎อมอยํางฉลาด โดยใช๎ให๎น๎อย เพื่อให๎เ กิดประโยชน์สูง สุด โดยคานึงถึงระยะเวลาในการใช๎ให๎
ยาวนาน และกํ อ ให๎ เ กิ ด ผลเสี ย หายตํ อ สิ่ ง แวดล๎ อ มน๎ อ ยที่ สุ ด รวมทั้ ง ต๎ อ งมี ก ารกระจายการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอ ยํางทั่วถึง การเก็บรักษา สงวน ซํอมแซม ปรับปรุง และใช๎ประโยชน์ตามความ
ต๎องการอยํางมีเหตุผลตํอสิ่งแวดล๎อม เพื่อเอื้ออานวยให๎เกิดคุณภาพสูงสุดในการบริหารงาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ใช้หลักคุณธรรม 8 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วัด 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ
ตัวชี้วัด 1.2 ธารงไว๎ซึ่งความเป็นชาติไทย
ตัวชี้วัด 1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
ตัวชี้วัด 1.4 เคารพ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด 1.5 รํวมกิจกรรมวันสาคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนกาหนดทุกครั้ง
มาตรฐานที่ 2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตํอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
ตัวชี้วัด 2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตํอผู๎อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ตัวชี้วัด 2.3 ทาการบ๎านหรืองานที่ครูมอบหมายด๎วยตนเองไมํลอกผู๎อื่น
ตัวชี้วัด 2.4 รักษาคามั่นสัญญา
ตัวชี้วัด 2.5 ปฏิบัติตามคาพูด
ตัวชี้วัด 2.6 ไมํหลอกขํมขูํเอาเงินหรือทรัพย์สินจากผูอ๎ ื่น
มาตรฐานที่ 3 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 3.1 ปฏิบัติตามข๎อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข๎อบังคับ ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ตัวชี้วัด 3.2 รับผิดชอบตํองานที่มอบหมายและทางานทีม่ อบหมายด๎วยความเต็มใจ
ตัวชี้วัด 3.3 ยอมรับผิดตํอการกระทาของตนและปรับปรุงให๎ดีขึ้น
ตัวชี้วัด 3.4 แตํงกายถูกต๎องตามระเบียบของโรงเรียน
ตัวชี้วัด 3.5 ทาเวรประจาวันสะอาด จัดห๎องเรียน โต๏ะเก๎าอีเ้ ป็นระเบียบ
ตัวชี้วัด 3.6 มีมารยาทและสัมมาคารวะตํอครู ผู๎ปกครองและรุํนพี่
ตัวชี้วัด 3.7 มีความรู๎รักสามัคคี ไมํทะเลาะวิวาท
มาตรฐานที่ 4 ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัด 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎
ตัวชี้วัด 4.2 แสวงหาความรูจ๎ ากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด๎วยการ
เลือกใช๎สื่ออยํางเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู๎และสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
ตัวชี้วัด 4.3 รํวมกิจกรรมการสอนซํอมเสริม/คลินิกเพื่อการเรียนรูส๎ ัปดาห์ละ1คาบอยํางน๎อย 80 %
ตัวชี้วัด 4.5 เข๎าห๎องสมุดอยํางน๎อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ตัวชี้วัด 4.6 สืบค๎นข๎อมูลจากเอกสาร สื่อ หนังสือ อินเตอร์เน็ตอยํางน๎อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
มาตรฐานที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด 5.1 ดาเนินชีวิตอยํางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด 5.2 มีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพือ่ อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
ตัวชี้วัด 5.3 ปลูกผักสวนครัวที่บ๎านคนละ 1 แปลง
ตัวชี้วัด 5.4 จัดทาบัญชีครัวเรือนทุกเดือน
ตัวชี้วัด 5.5 มีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียนทุกเดือน

มาตรฐานที่ 6 มีความมุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัด 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าทีก่ ารงาน
ตัวชี้วัด 6.2 ทางานด๎วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให๎งานสาเร็จตามเปูาหมาย
ตัวชี้วัด 6.3 สนใจรํวมกิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 6.4 ไมํปลํอยงานให๎ค๎างและทางานเต็มความสามารถ
ตัวชี้วัด 6.5 สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กบั สมาชิกในกลุํมและเพื่อน
ตัวชี้วัด 6.6 สืบค๎นข๎อมูลจากเอกสาร สื่อ หนังสือหรืองานทีค่ รูมอบหมาย
ตัวชี้วัด 6.7 จัดทาบันทึกยํอ สรุป องค์ความรู๎เป็นแผนที่ความคิดจากการเรียนและการปฏิบัติงาน
ทุกหนํวยการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 7 รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูญญู
กตเวที
ตัวชี้วัด 7.2 เห็นคุณคําและใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม
ตัวชี้วัด 7.3 อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย
ตัวชี้วัด 7.4 ไมํประพฤติสํอไปในทางชู๎สาว
มาตรฐานที่ 8 มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด 8.1 ชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วยความเต็มใจโดยไมํหวังผลตอบแทน
ตัวชี้วัด 8.2 เข๎ารํวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด 8.3 ปลอดอบายมุขทุกชนิดและไมํสูบบุหรี่
ตัวชี้วัด 8.4 มีน้าใจชํวยเหลือและบริการครู เพื่อน โดยไมํหวังผลตอบแทน
ตัวชี้วัด 8.5 รํวมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด 8.6 รํวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

กลยุทธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1. สํงเสริมผูเ๎ รียนให๎มีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด
4. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทกั ษะชีวิต
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารและธรรมมาภิบาลของสถานศึกษา
7. พัฒนาเครือขํายความรู๎ความรํวมมือของชุมชุนและสังคม

นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. เรํงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระบบให๎มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลกให๎สาเร็จอยํางเป็นรูปธรรม
2. เรํงพัฒนาความแข็งแกรํงทางการศึกษา ให๎ผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และ
ด๎อยโอกาส มีความรู๎ และทักษะแหํงโลกยุคใหมํ ควบคูํกันไป โดยเฉพาะทักษะการอําน เขียน และการคิด
เพื่อให๎มีความพร๎อมเข๎าสูํการศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน
3. เรํงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ส อดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบไปด๎วย มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอนการพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล๎อม การเรียนรู๎ ยกระดับความแข็งแกรํงมาตรฐาน
วิชาชีพครูและผู๎บริหารสถานศึกษา ให๎ครูเป็นผู๎ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน ผู๎บริหารสถานศึก ษามีความสามารถในการบริห ารจัดการ และเป็นผู๎นาทางวิชาการ
4. ครูและผู๎บ ริห ารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ ดีแกํ ผู๎เ รียน สร๎างความมั่นใจและ
ไว๎วางใจ สํงเสริมให๎รับผิดชอบตํอผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล๎องกับวิชาชีพ
5. เรํ ง สร๎ างระบบให๎ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น องค์ ก รคุ ณ ภาพที่ แ ข็ ง แกรํ ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให๎บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน ได๎เป็นอยํางดี
6. เรํงรัดปรับปรุงโรงเรียนให๎เป็นองค์กรทีม่ ีความเข๎มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร๎างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข๎อมูล สารสนเทศ และ
ขําวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยํางพร๎อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอยําง
เป็นรูปธรรม
8. สร๎างวัฒนธรรมใหมํในการทางาน ให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อการให๎บริการที่ดีทั้งสํวนกลางและสํวน
ภูมิภาค เรํงรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ สํงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคสํวนเข๎ามามี
สํวนรํวม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให๎เ ป็นแบบรํวมคิดรํวมท าการมี สํวนรํวม และการ ประสานงาน
สามารถใช๎เครือขํายการพัฒนาการศึกษาระหวํางโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ กลุํมบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เรํง ปรับระบบการบริห ารงานบุคคลมุํ ง เน๎นความถูก ต๎อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให๎เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร๎างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร๎างภาวะจูงใจ
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน๎าที่
10. มุํงสร๎างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได๎ และ ทาให๎การศึกษา
นาการแก๎ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุํมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล๎าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมํได๎
คุณภาพ เพื่อไมํให๎ผู๎เรียนต๎องเสียโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย

พันธกิจ
1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รบั การศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยม
หลักของคนไทย12 ประการ
13. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ น๎นการมีสํวนรํวมเพื่อเสริมสร๎าง ความรับผิดชอบตํอคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับระดับกํอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึงมีคุณภาพ และเป็นธรรม
3. ครู ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะทีเ่ หมาะสม และทางานมุํงเน๎น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน๎นการทางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมี
สํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบ
สูํสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์
1. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กบั การพัฒนาผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ
2. สร๎างแนวรํวมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
ยุทธศาสตร์ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของระบบที่เกี่ยวข๎อง
2. เพื่อลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแลชํวยเหลือเด็กด๎อยโอกาส และเด็กที่ไมํอยูํใน
ทะเบียนราษฎร์อยํางเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎ของครู
2. สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู๎ โดยเฉพาะด๎านการวัดและประเมินผล และทักษะใน
การสื่อสารของครู ให๎มีสมรรถนะในการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ

3. สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให๎ มี ค วามสามารถทุ ก ด๎ า นอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
4. เสริมสร๎างระบบแรงจูงใจ เพื่อให๎ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
5. สนับสนุนกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. สํงเสริมและสนับสนุนให๎องค์กร คณะบุคคลและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎อง วางแผน สรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการและจาเป็นของโรงเรียน และสังคม
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
2. สํงเสริมการมีสํวนรํวม
3. สํงเสริม การใช๎ก ารวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ก ารศึกษา และ
สถานศึกษา
4. สํงเสริมให๎สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคลมีความรับผิดชอบ
ตํอผลการดาเนินงาน

จุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สูํมาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย หํางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม
3. นัก เรียนที่มี ความต๎อ งการพิเศษได๎รับ การสํง เสริม สนับ สนุนและพัฒนาเต็ม ศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูไ ด๎รั บ การพั ฒ นาองค์ ความรู๎ และทั ก ษะในการสื่ อสารมี ส มรรถนะในการสอนอยํ างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู๎บริหารสถานศึก ษา มี ความสามารถในการบริหารงานทุกด๎านให๎มีประสิทธิภาพ และเกิ ด
ประสิทธิผล
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
4. องค์ก ร คณะบุคคลและผู๎มี สํวนได๎สํวนเสียที่เ กี่ยวข๎อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของโรงเรียน และสังคม

ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการ
โดยมุํงเน๎นการกระจายอานาจ การมีสํวนรํวม และมีความรับผิดชอบ ตํอผลการดาเนินงาน
2. หนํวยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนในฝัน
ในการดาเนินงานโครงการ กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดกลยุทธ์หลักให๎โรงเรียนใช๎ดาเนินการ5
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร๎างพลังขับเคลื่อนให๎โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คลํองตัว มีประสิทธิภาพสํงผลให๎
นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเ๎ ชิงบูรณาการ ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความรู๎
ความสามารถ คุณลักษณะ
กลยุทธ์ที่ 3 สร๎างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให๎เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู๎ และบริหารจัดการให๎เกิดประโยชน์สงู สุด
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพกาลังสร๎างภาคีเครือขํายอุปถัมภ์ที่เข๎มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู๎อปุ ถัมภ์และผูร๎ ํวมคิดรํวมปฏิบัติ รํวมพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ที่
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสีย่ ง ตํอความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น
๑.๖ สร๎างผลงานจากเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ๎ ื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผูม๎ ีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง
๒.๔ ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎และสื่อตํางๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุมํ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน
๓.๔ ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริม่ และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูํในระดับ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญอยูํในระดับผํานเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวําเดิม

ที่
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
๖.๔ มีความรู๎สกึ ที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทัง้ ด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผเู๎ รียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
๗.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู๎
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีม่ ุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให๎คาแนะนา คาปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผเู๎ รียนทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพ ชีวิตด๎วย
ความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการ
สอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดขี องสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รบั มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎นา และความคิดริเริม่ ที่เน๎นการพัฒนาผูเ๎ รียน
๘.๒ ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว๎ ในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผู๎บริหารให๎คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัตหิ น๎าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตามดูแล และขับเคลือ่ นการดาเนินงานของสถานศึกษาให๎
บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย

ที่
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๙.๓ ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียนที่สงํ เสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถความถนัด และ
ความสนใจของผู๎เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรูท๎ ี่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชํวยเหลือผูเ๎ รียนที่มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ๎ รียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสงิ่ อานวยความสะดวก
พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรูส๎ าหรับผู๎เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงํ เสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน
๑๑.๓ จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ ให๎ผเู๎ รียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
๑๓.๑ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทงั้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผูเ๎ รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู๎
ที่เกี่ยวข๎อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงํ เสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน๎นของ
สถานศึกษา

ที่
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวําทีผ่ ํานมา

บทที่ 4
กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
1. สํงเสริมผูเ๎ รียนให๎มีความรู๎และทักษะ 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎ได๎ตามหลักสูตร
ที่จาเป็นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สํงเสริมนักเรียนให๎มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
3.สํงเสริมและยกระดับสูํความเป็นเลิศทางความรู๎
และทักษะพื้นฐาน
4.สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎กระบวนการวิจัย
สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียน อยํางตํอเนื่อง
5.สํงเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรู๎
6.สํงเสริมนักเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี ดาเนิน
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย มี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
จิตสานึกในความเป็นไทย และการมีจิตสาธารณะ
พอเพียง

กลยุทธ์ระดับโครงการ
1. โครงการอํานเขียนทุกวันสร๎างสรรค์
ปัญญา
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียน
3. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎

มาตรฐาน
มฐ. 10

ตบช.สมศ,

มฐ. 5
มฐ. 5

ตบช.2

มฐ. 7
มฐ. 11

1. โครงการเตรียมพัฒน์ ฯ สํงเสริมคุณธรรม มฐ. 2
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. โครงการเตรียมพัฒน์รักษ์วัฒนธรรมไทย
3. โครงการเตรียมพัฒน์ ฯ รักประชาธิปไตย
7.สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ บูรณาการ -กิจกรรมเจ๎าสัวน๎อย
มฐ. 15
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมเตรียมเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ(หลักสูตรคูํขนาน,OCOP)
8.ปลูกฝังจิตสานึกให๎นักเรียน ตระหนักและ เห็น 3.โครงการเตรียมพัฒน์ ฯ อาสารักษ์
มฐ.14
สิ่งแวดล๎อม
ความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม

ตบช.1
ตบช.15
ตบช.17

ตบช.18

กลยุทธ์ระดับองค์กร

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
9.สํงเสริมให๎นกั เรียนมีความสามารถในการคิด
3. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถใน
วิเคราะห์และสือ่ ความได๎อยํางมีเหตุผล
การคิด
10.สํงเสริมให๎นกั เรียนสามารถใช๎ภาษาในการ
สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
11.พัฒนานักเรียนให๎มีความสมบูรณ์ทั้งด๎าน
รํางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด๎าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจาก
4. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทกั ษะชีวิต
อบายมุขและสิ่งเสพติด
12.นักเรียนมีทักษะ การเรียนรู๎ การทางานและ
ผลิตงานอยําง สร๎างสรรค์ พัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง จากแหลํง
เรียนรู๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได๎อยํางถูกวิธี
และเหมาะสม
13.พัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความสามารถ ในการ
จัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
14.พัฒนาครูให๎มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15.จัดบรรยากาศทีเ่ อื้อตํอการเรียนรู๎รํวมกัน
ให๎มีคุณภาพ
และการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
16.การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

กลยุทธ์ระดับโครงการ
โครงการหยดน้าแหํงความคิด

มาตรฐาน ตบช.สมศ,
มฐ.4
ตบช.3

โครงการ Get Foreign Languages

มฐ.3

โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการคลินิกสุขภาพ
โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

มฐ.1

โครงการเวทีคนกล๎า

มฐ.6

โครงการห๎องเรียนคุณภาพ

ตบช.19

ตบช.4
ตบช.16

ตบช.5
ตบช.7
ตบช.8

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

มฐ.7

ตบช.6
ตบช.12

กลยุทธ์ระดับองค์กร

6. พัฒนาระบบบริหารและ
ธรรมมาภิบาลของสถานศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
17.สํงเสริมบทบาทการมีสํวนรํวมของเครือขําย
ผู๎ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหนํวยงานทีเ่ กี่ยวข๎อง
18.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
ประกัน คุณภาพทางการศึกษา
19.พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ
20.ระบบการจัดการความรู๎และการปฏิบัติทเี่ ป็น
เลิศ
21.โรงเรียนมีเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบการนิเทศ กากับ ติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ
22.พัฒนาสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศใน
โรงเรียนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
23.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให๎ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอ อยํางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ระดับโครงการ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

มาตรฐาน ตบช.สมศ,
มฐ.9
ตบช.9

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํศตวรษ
ที่ 21
โครงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ
กิจกรรมวิจัยองค์กร

มฐ.12

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
เพื่อการเรียนรู๎

มฐ.11

โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่

มฐ.13

มฐ.8
มฐ.8

มฐ.11

ตบช.10

กลยุทธ์ระดับองค์กร
7. พัฒนาเครือขํายความรู๎ความรํวมมือ
ของชุมชุนและสังคม

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
24.สํงเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวํางโรงเรียน นักเรียน ครู ผูป๎ กครอง
ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ
25.เสริมสร๎างสมรรถนะการจัดการศึกษาและ
พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพ
26.เสริมสร๎างเครือขํายบุคคล องค์กร และแหลํง
เรียนรู๎ภูมิปัญญาไทยทีเ่ อื้อตํอการเรียนรู๎ ของ
นักเรียน

กลยุทธ์ระดับโครงการ
โครงการสายใยเตรียมพัฒน์
- กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง/ผู๎ปกครองเครือขําย/
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/สหวิทย
ศึกษา/องค์กรท๎องถิ่น/หนํวยงานเอกชน

มาตรฐาน
มฐ.13

ตบช.สมศ,
ตบช.13
ตบช.14

มฐ.15

ตบช.20

กรอบกลยุทธ์ระดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพศิษย์
เป้าประสงค์/
ข้อมูลปี
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
59
ฐาน
การศึกษา
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ ตบช.2 ร๎อยละ 68.40 75
และทักษะจาเป็น ของผู๎เรียนที่มี
ตามหลักสูตร
ความรู๎
ความสามารถ
ตามหลักสูตร
อยูํในระดับ 3
ขึ้นไป

เป้าหมาย
60 61
80

85

62

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

90 1. สํงเสริมให๎ 1. โครงการอํานเขียนทุก
ผู๎เรียนมีความรู๎ วันสร๎างสรรค์ปญ
ั ญา
และทักษะ
- กิจกรรมรักการอําน
จาเป็นตาม
สานสูํฝนั
หลักสูตร
- กิจกรรมสอนเสริม
พิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การอําน (จาก ปฐม ก กา
ถึง PISA)
- กิจกรรมกาจัดจุดอํอน (0
ร มส)
2. โครงการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ๎ รียน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
กลุํมสาระการเรียนรู๎ และ
หลักสูตรท๎องถิ่น
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ

59

งบประมาณ
60
61

62

14,397

14,397

14,397

14,397

4328

4328

4328

4328

19202

19202

19202

19202

ผู้รับผิดชอบ
1.งานห๎องสมุด
2.ทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎

ทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎
29625

29625

29625

29625

วิชาการ
นายเอกชัย

250610

250610

250610

250610

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพศิษย์
เป้าประสงค์/
ข้อมูลปี
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
59
ฐาน
การศึกษา
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ ตบช.2 ร๎อยละ
และทักษะจาเป็น ของผู๎เรียนที่มี
ตามหลักสูตร (ตํอ) ความรู๎
ความสามารถ
ตามหลักสูตร

75

เป้าหมาย
60 61
80

85

62
90

กลยุทธ์

งบประมาณ
60
61

โครงการ/กิจกรรม

59

- กิจกรรมคํายวิชาการ
- กิจกรรมสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศแสวงหาความรู๎
และสร๎างสรรค์งานอยํางมี
จรรยาบรรณ
- กิจกรรมเตรียมเยาวชน
เพื่อทักษะงานอาชีพ
(หลักสูตรคูํขนานการ
อาชีพ,โครงงานOCOP)
3. โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎
- กิจกรรมพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ จัดทาสารสนเทศ
แหลํงเรียนรู๎ภูมปิ ัญญา
ท๎องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ๎าน
- กิจกรรมสํงเสริมให๎
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
- จัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎
(หอพระ)

24370
56000

24370
56000

93685

93685

62

ผู้รับผิดชอบ

24370
56000

24370
56000

กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเท
ศ
นายศรัญญู
นายภัสดาทร

93685

93685

น.ส.ธัญญาภรณ์

96657

96657

96657

96657

น.ส.นุชจรีย์
จาเริญโชค

นายภัสดาทร
เหลําวงศ์

26400

26400

26400

26400

1593000

1593000

1593000

1593000

นางศศิชารักษ์
ยงพาณิชย์

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพศิษย์
เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน
ความสาเร็จ
การศึกษา
2, ผู๎เรียนมี
ร๎อยละผู๎เรียนทุก
คุณลักษณะอันพึง ชั้นปีที่ทางาน ทา
ประสงค์ตามหลัก กิจกรรม บาเพ็ญ
ปรัชญาของ
ประโยชน์(นอก
เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร)
บนพื้นฐานความ ไมํน๎อยกวํา 50
เป็นไทยตัวบํงชี้ที่ ชั่วโมง/ปี/คน ตํอ
1 ผู๎เรียนเป็นคนดี จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ข้อมูลปี
ฐาน

59

เป้าหมาย
60 61

85.05

85

90

90

62

กลยุทธ์

90 2.สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเป็นคนดี
ดาเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการเตรียม
พัฒน์ ฯ สํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
- กิจกรรมวันลอย
กระทง
- กิจกรรมวันพํอ
แหํงชาติ
- กิจกรรมวัน
คริสต์มาสและวัน
ขึ้นปีใหมํ
- กิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ
- กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี

59

งบประมาณ
60
61

62

ผู้รับผิดชอบ
ครูภัสดาทร
เหลําวงค์

2400

2400

2400

2400

1174

1174

1174

1174

4000

4000

4000

4000

149139

149139

149139

149139

กลุํมสาระการงาน
อาชีพ
กลุํมสาระสังคม +
วิทย์
กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ
กลุํมสาระ
คณิตศาสตร์
นายณัฐวุฒิ กัน
ร๎าย

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพศิษย์ (ตํอ)
เป้าประสงค์/
มาตรฐาน
การศึกษา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ข้อมูลปี
เป้าหมาย (ร้อยละ)
ฐาน
59 60 61 62
(ร้อยละ)

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

59

สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
เป็นคนดี ดาเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

- ทัศนศึกษา
- วันปัจฉิมนิเทศ
- ปฐมนิเทศ
- ประดับเข็มประ
เกี้ยวและพิธีไหว๎
ครู
- วันเข๎าพรรษา
- วันแมํแหํงชาติ
- เจ๎าสัวน๎อย
- แนะแนว
- สรุปงาน

56000
30000
21000
21000

งบประมาณ
60
61
56000
30000
21000
21000

56000
30000
21000
21000

62

ผู้รับผิดชอบ

56000
30000
21000
21000

ครูภัสดาทร
เหลําวงค์
งานแนะแนว
งานระบบดูแล

1600
6160
18611

1600
6160
18611

1600
6160
18611

1600
6160
18611

ครูภัสดาทร
เหลําวงค์

29179
1920

29179
1920

29179
1920

29179
1920

กลุํมภาษาไทย +
การงาน
กลุํมสาระสังคม +
คณิต
ครูพรทิพย์
คชาวงศ์

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพศิษย์ (ตํอ)
เป้าประสงค์/
ข้อมูล
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน
ปีฐาน
ความสาเร็จ
การศึกษา
(ร้อยละ)

เป้าหมาย (ร้อยละ)
59 60 61 62

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเป็นคนดี
ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2.โครงการเตรียม
พัฒน์ ฯ รัก
ประชาธิปไตย
- สภานักเรียน
- อบรมเยาวชน
ประชาธิปไตย
กกต. สระบุรี
- อบรมผู๎นาเครือ
เตรียมพัฒน์

59

งบประมาณ
60
61

62

ผู้รับผิดชอบ
ครูภัสดาทร
เหลําวงศ์

4311

4311

4311

4311

12000

12000

12000

12000

ประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์/
มาตรฐาน
การศึกษา
ผู๎เรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย
ตัวบํงชี้ที่ 17
อัตลักษณ์
สถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 18
เอกลักษณ์
สถานศึกษา

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ข้อมูลปี
59
ฐาน

-มีการ
85.05
ประเมินผล
ผู๎เรียนที่ปรากฎ
อัตลักษณ์ได๎
คะแนนผล
ประเมินไมํน๎อย
กวํา 80 จาก
100 คะแนน
- มีผลการ
ประเมินที่
สะท๎อนการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นจากประชาคม
ได๎คะแนนผลการ
ไมํน๎อยกวํา 80
จาก 100
คะแนน

85

เป้าหมาย
60 61
90

62

กลยุทธ์

95 100 สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
เป็นคนดี ดาเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการเตรียม
พัฒน์ ฯ อาสารักษ์
สิ่งแวดล๎อม
-กิจกรรม 5ส
-กิจกรรมแยกขยะ
-กิจกรรมจิตอาสา
-กิจกรรมปลูกปุา
ปลุกใจ ให๎รักษ์โลก
- ลดใช๎พลังงาน

59

งบประมาณ
60
61

62

ผูร้ ับผิดชอบ
ครูณัฐวุฒิ
กันร๎าย

24648
6328
952
7360

24648
6328
952
7360

24648
6328
952
7360

1728

1728

1728

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพศิษย์
เป้าประสงค์/
มาตรฐานการศึกษา
ผู๎เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานความเป็น
ไทย
-มฐ.2

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร๎อยละของ
ผู๎เรียนเป็นคนดี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย

เป้าหมาย
ข้อมูล
กลยุทธ์
ปีฐาน 59 60 61 62
85.05 80 85 90 100 สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเป็น
คนดี ดาเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเตรียม
พัฒน์รักษ์
วัฒนธรรมไทย
- โขนราก
วัฒนธรรมน๎อมนา
ภูมิปัญญาไทย
-โขนเทิดพระเกียรติ
- ศึกษาดูงานการ
แสดงโขน
- โขน วัฒนธรรม
น๎อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์

59

งบประมาณ
60
61

62

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
สมญา
รักษาดี

119520

119520

119520

119520

21200
12800

21200
12800

21200
12800

21200
12800

24000

24000

24000

24000

19128

19128

19128

19128

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพศิษย์
เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
ข้อมูลปี
มาตรฐานการศึกษา ความสาเร็จ
ฐาน
3.ผู๎เรียนมี
ร๎อยละผู๎เรียนมี
คุณลักษณะพร๎อม ความสามารถ 94.36
เป็นพลเมืองใน
ในการคิด
ศตวรรษที่ 21

59
85

เป้าหมาย
60 61
90

- ตบช.3 ผู๎เรียนมี
ความสามารถในการ
คิด-- มฐ.4

-ตบช.19 มาตรการ ร๎อยละผูเ๎ รียน
สํงเสริม
มีความ
-มฐ.3
สามารถใน
การสือ่ สาร

79.72

75

80

โครงการ/
กิจกรรม
62
3. สํงเสริมให๎
โครงการหยดน้า
95 100 ผู๎เรียนมี
แหํงความคิด
ความสามารถใน - กิจกรรม
การคิด
สร๎างสรรค์
โครงงาน
- คํายหยดน้าแหํง
ความคิด
- เวทีความคิด

85

กลยุทธ์

90

โครงการ Get
English
- จ๎างครู
ชาวตํางชาติ
- English and
Chinese
Speaking Day

59

งบประมาณ
60
61

62

4568

4568

4568

4568

4000

4000

4000

4000

2304

2304

2304

2304

ผู้รับผิดชอบ
กลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์

กลุํมสาระ
ภาษาตํางประ
243072 243072 243072 243072 เทศ
1416

1416

1416

1416

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพศิษย์(ต่อ)
เป้าประสงค์/
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้อมูลปี
มาตรฐาน
กลยุทธ์
59 60 61 62
ความสาเร็จ
ฐาน
การศึกษา
3.ผู๎เรียนมี
ร๎อยละของ
98.52 90 95 100 100 4. สํงเสริมให๎
คุณลักษณะพร๎อม ผู๎เรียนที่เข๎ารํวม
ผู๎เรียนมีทักษะ
เป็นพลเมืองใน
กิจกรรม
ชีวิต
ศตวรรษที่ 21

โครงการ/กิจกรรม
โครงการโรงเรียนสี
ขาว
- ขับขี่ปลอดภัย
- อบรมนักเรียนแกน
นา กลุํมเสี่ยง
- ลูกเสือตํอต๎าน
ยาเสพติด
- รณรงค์ ตํอต๎าน –
คัดกรอง สารเสพติด
โครงการคลินิก
สุขภาพ
- เพื่อนใจวัยใส
- ตรวจสุขภาพ
- กีฬาภายใน,
ภายนอก
- อย น๎อย
โครงการเวทีคนกล๎า
-ศุกร์หรรษา
-ลานดนตรี ศิลปะ

59

งบประมาณ
60
61

62

ผู้รับผิดชอบ
นายสิทธิชัย
วงศ์สถิตย์จิรกาล

440
12800

440
12800

440
12800

440
12800

1400

1400

1400

1400

12000

12000

12000

12000
นางหนึ่งนภา
ใจผํอง

1068
2465

1068
2465

1068
2465

1068
2465

10580

10580

10580

10580
นายศุภกฤต
หอมขจร

3360
300000

3360
300000

3360
300000

3360
300000

โครงการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
- รู๎จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
- การคัดกรอง
นักเรียน
- สํงเสริมพัฒนา
ผู๎เรียน
- การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
- กิจกรรมสํงตํอ
- การนิเทศ กากับ
ติดตาม
- การจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศการดูแล
- ยกยํอง เชิดชู ครู
ผู๎ดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนดีเดํน
- วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร
ดูแลฯ
-สรุป ประเมินผล
รายงานเผยแพรํ
ผลงานตํอ
สาธารณชน

นางสาวนิชดา
บุญชิด
17936

17936

17936

17936

9732

9732

9732

9732

288

288

288

288

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณครูและบุคลากร
เป้าประสงค์/
ข้อมูล
ตัวชี้วัด
มาตรฐานการศึกษา
ปีฐาน
59
4.ครูและบุคลากร - ร๎อยละของ
80 80
ทางการศึกษามี
ห๎องเรียนที่สะอาด
ความสามารถ
สุขลักษณะ
จัดการเรียนการ
สวยงามอยูํใน
สอนและพัฒนา
เกณฑ์ระดับดีมาก
ผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์วชิ าชีครู - ห๎องเรียน/แหลํง
เรียนรู๎คุณภาพที่
เป็นต๎นแบบอยูํใน
ระดับดีมาก

เป้าหมาย
60 61
85 90

งบประมาณ
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
62
59
60
61
62
170903 170903 170903 1709 นางสาวนภัทร
95 5.พัฒนาครูและ โครงการ
03 อินโสม
บุคลากรทางการ ห๎องเรียน
ศึกษาให๎มี
คุณภาพ
คุณภาพ
-นาการ
เปลี่ยนแปลงสูํ
ห๎องเรียน
คุณภาพ
- ออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎อิง
มาตรฐาน
- วิจัยในชั้น
เรียน (CAR)
- ใช๎ ICT เพื่อ
การสอนและ
สนับสนุนการ
สอน
- สร๎างวินัยเชิง
บวก (Positive
Discipline
-บรรยากาศเอื้อ
ตํอการเรียนรู๎
กลยุทธ์

ประเด็นกลยุทธ์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
เป้าหมาย
เป้าประสงค์/
ข้อมูล
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษา
ปีฐาน 59 60 61 62
5. โรงเรียนมีระบบ ร๎อยละการจัด
100 100 100 100 100 6. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการ
บริหารและ
แบบมีสํวนรํวมจาก ด๎วยระบบ
ธรรมมาภิบาล
ทุกภาคสํวนและการ คุณภาพ
ของสถานศึกษา
สร๎างภาคีเครือขําย
กับองค์ทุกระดับ
-ตบช.10 การ
ดาเนินงานของ
ผู๎บริหาร -มฐ.8
-มฐ.12
ร๎อยละการ
84 75 80 85 90
ดาเนินงาน
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา
ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงอยูํ
ในระดับดีมาก

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบริหาร
จัดการด๎วยระบบ
คุณภาพ
- วิชาการ
- งบประมาณ
- บุคลากร
-แผนงาน
-บริหารทั่วไป
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูํ
ศตวรษที่ 21
- การประกัน
คุณภาพการศึกษา
- การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
- ควบคุมภายใน
- ธุรการและ
ประสานงาน
ราชการ
- วิจัยองค์กร
- นวัตกรรมการ
บริหารงาน

59

งบประมาณ
60
61

62

9028
9028
9028
9028
630404 630404 630404 630404
98240 98240 98240 98240
24335 24335 24335 24335
50000 50000 50000 50000

2568

2568

2568

2568

1856

1856

1856

1856

ผู้รับผิดชอบ
กลุํมบริหาร
5 กลุํม

กลุํมงาน
ยุทธศาสตร์และ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

กลุํมบริหาร 5
กลุํม
4000

4000

4000

4000

ประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์/
มาตรฐาน
การศึกษา
มีระบบบริหาร
การจัดการศึกษา
แบบมีสํวนรํวม
จากทุกภาคสํวน
และการสร๎าง
ภาคีเครือขํายกับ
องค์กรทุกระดับ

พัฒนาคุณภาพด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
เป้าหมาย
ข้อมูลปี
ตัวชี้วัด
ฐาน 59 60 61 62
คณะกรรมการ
ผู๎ปกครอง
ชุมชนเข๎ารํวม
กิจกรรม ของ
โรงเรียน
มีเครือขํายรํวม
พัฒนาทัง้ ใน
ระดับท๎องถิ่น
ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ
และระหวําง
ประเทศ

100

งบประมาณ
กลยุทธ์

100 100 100 100 7.พัฒนา
เครือขําย
ความรู๎ ความ
รํวมมือของ
ชุมชนและ
สังคม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสายใย
เตรียมพัฒน์
-ชมรมครูผู๎ปกครอง
ศิษย์เกํา
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- เครือขําย
ผู๎ปกครอง
- เครือขํายเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการสระบุรี
-เตรียมพัฒน์รัก
องค์กร
- เครือขํายสหวิทย
ศึกษา
- โครงการ
แลกเปลีย่ น AFS

59

60

61

62

1000

1000

1000

1000

4000

4000

4000

4000

90400 90400 90400 90400

ผู้รับผิดชอบ
นางศศิชารักษ์
ยงพาณิชย์

นางสาวสมญา
รักษาดี

11952 11952 11952 11952

นางสาววัชรีย์
บุดสาเดช

ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
เป้าหมาย
เป้าประสงค์/
ข้อมูลปี
ตัวชี้วัด
มาตรฐานการศึกษา
ฐาน 59 60 61
ครู -อาจารย์ มีสํวน - ร๎อยละของความ 78.86 80 85 90
รํวมในการจัด
พึงพอใจของชุมชน
กิจกรรมของชุมชน ตํอสถานศึกษา
เพื่อกํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดี
- ร๎อยละ
ความสาเร็จ
80 85 90
โครงการ /กิจกรรม
ของชุมชน เพื่อ
กํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดี

กลยุทธ์

62
95 7.พัฒนา
เครือขําย
ความรู๎ ความ
รํวมมือของ
ชุมชนและ
สังคม
95

โครงการ/
กิจกรรม
-กิจกรรม to
be number
one
-กิจกรรม
สํงเสริมความ
เป็นไทย
-จากใจถึงใจ

59

งบประมาณ
60
61

62

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.วชิราพร
ภักค์คุณพันธ์

น.ส.วิไลรัตน์
ชาญพฤติ

บทที่ 5
การกากับติดตามตรวจสอบคุณภาพและรายงาน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้บรรลุผล
1. การกากับติดตามผลการดาเนินงาน/โครงการ ให๎หัวหน๎างานแผนงานโรงเรียน หัวหน๎า
แผนงานของกลุํมบริหารและกลุํมสาระการเรียนรู๎ ดาเนินการดังนี้
1) กากับติดตามให๎การดาเนินงาน/โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของ
โรงเรียน
2) รวบรวมรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ หลังจากดาเนินงาน/โครงการเสร็จสิ้นแล๎ว
ภายใน 15 วันทาการ
3) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการเป็นรูปเลํมตามแบบที่โรงเรียนกาหนดภายใน
วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี
2. การตรวจสอบคุณภาพและรายงาน ให๎หัวหน๎างานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน
ดาเนินการดังนี้
1) ควบคุมการใช๎งบประมาณให๎เป็นไปตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจาปีของโรงเรียน
2) รวบรวมรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ จากกลุมํ บริหารและกลุํมสาระการเรียนรู๎หลัง
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล๎ว ภายใน 30 วันทาการ
3) จัดทารายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอจากการดาเนินงาน/โครงการของกลุมํ บริหาร
และกลุํมสาระการเรียนรู๎ นามาวิเคราะห์และนาเสนอผู๎อานวยการ ภายในวันที่ 25 มีนาคมของทุกปี
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานของครุและบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี วําด๎วย ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัตกิ ลุมํ บริหารงานบุคคลกลุมํ บริหาร
งบประมาณ กลุํมบริหารวิชาการ กลุํมบริหารทั่วไปและกลุํมบริหารกิจการนักเรียน และคูํมือการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การจัดทารายงานการประเมินตนเอง(SAR)
1) ให๎ข๎าราชการครูและลูกจ๎างทุกคนจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
2) ให๎คณะกรรมการประเมินภายในแตํละกลุมํ บริหารและกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดทา

