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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

 ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1/ ม.10 ต าบลคชสิทธิ์ อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนคชสิทธิ์” เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านต าบลคชสิทธิ์และต าบล
ใกล้เคียง ต้องการให้มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ส าหรับบุตรหลาน เนื่องจากการ
คมนาคมไม่สะดวก ถ้าต้องไปเรียนที่อ าเภอหรือจังหวัด จึงรวมตัวกันขอให้ทางราชการเปิดโรงเรียนขึ้นในปี 
พ.ศ.2501 โดยมีพระครูกัลยาณกิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดขอนชะโงกและนายสุข บุญนุช ก านันต าบลคชสิทธิ์ 
ในขณะนั้น เป็นประธานพร้อมด้วยประชาชนจ านวนหนึ่ง ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น โดยมีผู้บริจาคท่ีดินและ
เงิน เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น นายชม-นางสุดจา พ่วงเถื่อน บริจาคที่ดิน 2 ไร่ 72 ตารางวา นาย
จันทร์-นางหล้า มาอรุณ บริจาคที่ดิน 2 ไร่ 81 ตารางวา นอกนั้นเป็นเงินบริจาคให้โรงเรียนโดยตรง ส่วนหนึ่ง
สมทบกับของหลวงพ่อพระครูกัลยาณกิตติคุณ และจากคณะกรรมการต าบล   คชสิทธิ์ รวมมูลค่าที่ดิน 
อุปกรณ์ก่อสร้างและเงินบริจาคแล้วเป็นเงินประมาณ 800,000 บาท เมื่อวันที่       3 มีนาคม พ.ศ.2502  
หัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาลและคณะได้มาตรวจสถานที่ก่อสร้างและขออนุญาตให้เปิดโรงเรียน ใช้ชื่อ “โรง
เรียนคชสิทธิ์” นับเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลแห่งแรกของประเทศไทย เปิดการเรียนการสอน เมื่อวัน
จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2502 ในขณะที่โรงเรียนก าลังก่อสร้างอาคาร ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดขอน
ชะโงกเป็นที่เรียนจนถึงปลายปี พ.ศ.2506 อาคารจึงเสร็จสมบูรณ์ ลักษณะของอาคารเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 
แบบ 002 มีจ านวน 6 ห้องเรียน ชั้นบน 3 ห้อง ชั้นล่าง 3 ห้อง ใช้งบประมาณ 160,000 บาท ซึ่งเป็นทั้งเงิน
งบประมาณและเงินบริจาค ใน พ.ศ.2515 ได้ต่อเติมอาคารออกมาทางทิศใต้อีก 2 ห้อง รวมเป็น 8 ห้อง ใต้ถุน
โล่งใช้เป็นที่ประชุม สิ้นงบประมาณ 100,00 บาท ในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการการศึกษาประกอบด้วยหลวง
พ่อพระครูกัลยาณกิตติคุณ ก านันไวกูณฐ์ บุณนุช นายสมาน    มีสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บุญเติม อัตถะสัมปุณณะ 
ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ คงสมปรี คุณบุญยัง อัตถะสัมปุณณะ นายใจ   จันทศร และอาจารย์สัญชัย สุอุทัย อาจารย์
ใหญ่ได้ประชุมปรึกษากัน จัดหาที่ดินแห่งใหม่ เนื่องจากที่ดินเดิมคับแคบไม่สามารถขยายอาคารเรียนได้ เพราะ
นักเรียนเพ่ิมจ านวนมากขึ้น โดยได้ที่ดินแห่งใหม่อยู่ตรงข้ามกับวัดขอนชะโงก ห่างจากที่ดินเดิม 200 เมตร ซึ่ง
เป็นที่ดินของ คุณครูมหาปรุง นางมาลี แก้วปาน  นายบุญส่ง-นางขวดแก้ว เรืองฉาย นายบุญช่วย-นางสมบัติ 
ศรีอนันต์ และนางสมบูรณ์ ศรีวิหค ท่านเหล่านี้มีเจตนาสนับสนุนโรงเรียนอยู่แล้ว จึงบริจาคให้ส่วนหนึ่งและ
ขายให้ในราคาถูกอีกส่วนหนึ่งรวมได้ที่ดินในขณะนั้น 42 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา เป็นเงิน 384,800  บาท จาก
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เงินงบประมาณและการทอดผ้าป่าในงานสรงน้ าพระครูกัลยาณกิตติคุณ ประจ าปี พ.ศ.2521 ในปี พ.ศ. 2522 
โรงเรียนได้ท าหนังสือขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ิมชื่อโรงเรียนใช้ฉายานามของหลวงพ่อพระครูกัลยาณ
กิตติคุณ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียนเป็นชื่อ “โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม” โดยมีนายสัญชัย สุ
อุทัย เป็นอาจารย์ใหญ่  ปี พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ า ห้องส้วม 1 หลัง ปีพ.ศ. 
2529 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 208 ล. จ านวน 1 หลัง ปี พ.ศ. 2527 ได้น าเงินที่เหลือจาก
ราคาประมูลก่อสร้างหอถังน้ าประปา 1 ที่ สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม เสาธงชาติ 1 ที่ ถังน้ าฝนแบบ ฝ.22 
จ านวน  1 ชุด ถมถนนลูกรังภายในโรงเรียนยาว 400 เมตร และถมดินในสนามหน้าโรงเรียน        ปี พ.ศ. 
2529 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานมาตรฐานแบบ 101/21 จ านวน 1 หลัง ปีพ.ศ. 2534  นายทวี หามนตรี 
เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 208 ล. จ านวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง กลางปีได้
เกิดอุทกภัยพายุอีร่าน้ าท่วมพ้ืนที่ในโรงเรียนทั้งหมด จึงขอสนับสนุนงบประมาณจากราชการ ในการจัดท าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร มีทางเท้าข้างละ 1 เมตร ยาว 600 เมตร ใช้งบประมาณ 3,110,000
บาท พร้อมซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารชั่วคราว (ปัจจุบันเป็นโรงอาหาร) งบประมาณ 664,200  บาท 
ปรับปรุงสนามฟุตบอล 100,000 บาท ปี พ.ศ. 2535 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาได้เปิดเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5-6) ปีงบประมาณ 2540-2541นายจตุรงค์ เกิดปั้น ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้
งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล. (ปรับปรุง 29) 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จ านวนเงิน 7,118,000 บาท 
พร้อมปรับปรุงสนามหน้าอาคารเรียนเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติด แล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2514 ซึ่งเป็นปีที่นาย
อนุสรณ์ มาสกรานต์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้งบประมาณสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27 
จ านวนเงิน 3,620,000บาท   ปีพ.ศ. 2554  นายรัก ธนสัตย์สถิตย์ ต ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้งบประมาณ
สนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สร้างห้องประชุม “อัตถะสัมปุณณะ” และห้องสมุดพร้อม
อุปกรณ์  ปีพ.ศ. 2546 นายวัชรินทร์ มัสเจริญ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการได้งบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ด าเนินการจัดท าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง พร้อมคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2552 นาย
เฉลียว ไตรพิพัฒน์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
และศิษย์เก่าจัดงานท าบุญทอดผ้าป่าและงานคชสิทธิ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ฉลองโรงเรียนอายุครบ 50 ปี เพ่ือหาทุน
ปรับปรุงอาคารเรียน และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนจนได้รับการรับรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่ประจ าปีพ.ศ. 2553 พร้อมตั้งชื่ออาคารเรียนเป็น อาคารกิตติคุณ 1, อาคารกิตติ
คุณ 2, และอาคารกิตติคุณ 3 เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้พระครูกัลยาณกิตติคุณ ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน 
 ในปีการศึกษา 2555 ได้รับความเห็นชอบจาก คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  โดยใช้  อักษรย่อ  ต.อ.พ.สบ. และได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจ าโรงเรียน ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 
2555 เป็นต้นมา โรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

  “พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี บนพ้ืนฐานความเป็นไทย พร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้พร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการสร้างภาคี
เครือข่ายกับองค์กร 
 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 
 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะพร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการสร้างภาคีเครือข่ายกับ
องค์ทุกระดับ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
คนดี มีน้ าใจ  หมายถึง  คนที่ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล มีเหตุผล รู้
หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อ่ืน มี
ความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสันติสุข  

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 รักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย ให้เกิดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ  ใช้
สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน 
และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ทั่วถึงการเก็บรักษา สงวน  ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ตามความต้องการอย่างมีเหตุผลต่อ
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการบริหารงาน 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน  ต.อ.พ.สบ. 

ที่ตั้ง 1/1  หมู่ที่ 10  ต าบลคชสิทธิ์  อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 รหัสไปรษณีย์ 18250   

โทร 0-3636-3020   โทรสาร 0-3636-3020    

         Website http://www.tupsrb.ac.th/ 
         E-mail tupsrb@gmail.com 
                   Facebook https://www.facebook.com/tupsrb๑๐ 
         https://www.facebook.com/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-สระบุรี 

พื้นที่ 42 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา 

สีประจ าโรงเรียน ชมพู - น้ าเงิน 

 

 

 

 

เครื่องหมายประจ าโรงเรียน ตราพระเกี้ยว 

ปรัชญาของโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

คติพจน์ประจ าโรงเรียน อตฺตนาโจทยตฺตนาน  
    จงเตือนตนด้วยตัวเอง 

ค าขวัญของโรงเรียน “เรียนดีมีมารยาทแต่งกายสะอาดไม่ขาดวินัย” 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 

ห้องเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  3-3-3 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       2-2-2 

จ านวนทั้งหมด  15  ห้อง 

 

http://www.tupsrb.ac.th/
mailto:tupsrb@gmail.com
https://www.facebook.com/tupsrb10
https://www.facebook.com/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-สระบุรี
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ผู้อ านวยการ   

 ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นางพรทิพย์  บุญเจริญ  
 โทรศัพท์  089-765-7366  e-mail   pornthipsri/239@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.  สาขา  บริหารการศึกษา  
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗  จนถึงปัจจุบัน  

รองผู้อ านวยการ  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล   นางสาวนันท์นภัส   ชะฎาจิตร 

 โทรศัพท์  084-310-1802 e-mail    nunnaphat2010@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  10 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน   
  

ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน   2558 ) 
    1 ) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 143 คน 
    2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 503 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

3)  จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษาเรียนร่วม 1 คน 

 

 นางพรทิพย์ บุญเจริญ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี 

หัวหน้างานวิชาการ 

 

นางฉวีวรรณ  สุธรีะกลู 

หัวหน้างานงบประมาณ 

 

นางสาวสมญา  รักษาด ี

หัวหน้างานบริหารบุคลากร 

 

นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 

นางสาวนันท์นภัส  ชะฎาจิตร 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

mailto:pornthipsri/239@gmail.com
mailto:nunnaphat2010@gmail.com

