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แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔

สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ไดพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตามบันทึกการประชุม ครั้งท่ี
และครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ แลว เห็นวาโรงเรียนไดกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจะพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู  และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมตอไป

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร สระบุรี
จึงลงความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ -๒๕๖๒ ของโรงเรียนอุดมศึกษา
พัฒนาการ  สระบุรีขอใหทางโรงเรียนไดนําไปใชและปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว  เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนตอไป

(ลงชื่อ)
( นายธนกฤต  อัตถะสัมปุณณะ )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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คํานํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนมาใชเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานของ
กลุมงานบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีโดยยึดกรอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนนโยบายและจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต๔ นโยบายสํานักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

ในแผนปฏิบัติการประกอบดวยวิสัยทัศนพันธกิจเปาหมายคุณลักษณะอันพึงประสงคโครงการ
บริหารงานโรงเรียนงาน/กิจกรรม/โครงการตางๆซึ่งโรงเรียนตองนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติใหไดผล
และมีประสิทธิภาพจึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการเลมนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการ
บริหารบริหารงบประมาณและทรัพยากรทุกหนวยงานในวัดเสถียรรัตนารามใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที%กําหนดไวทุกประการ

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะครูผูปกครองนักเรียนผูปกครองเครือขาย
นักเรียนท่ีไดใหความรวมมือแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
๒๕๖๐ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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สารบัญ
หนา

บทท่ี ๑ บทนํา ๑
ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียน ๑
แผนท่ีตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ๓
โครงสรางการบริหารงาน ๕
เกียรติประวัติของโรงเรียน ๖
สภาพแวดลอมของโรงเรียน ๘
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ๙
ขอมูลนักเรียนและขอมูลบุคลากร ๑๘
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ๒๒
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบท่ี ๓ ๒๔
ผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปท่ีผานมา ๒๗

บทท่ี ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๒
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค ๓๒
อัตลักษณ เอกลักษณ ๓๒
กลยุทธโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ๓๓
คุณลักษณะทีพึงประสงคของนักเรียน ๓๓

บทท่ี ๓ งบประมาณ/กรอบแผนงาน/โครงการ ๓๖
ตารางแสดงรายรับ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ๓๖
การจัดสรรงบประมาณ ๓๗
การจัดสรรงบประมาณโครงการจําแนกตามแผนกลยุทธ ๓๘
กรอบแผนกลยุทธ ๔๒
กรอบกลยุทธระดับแผนงาน ๔๕

บทท่ี ๔ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป ๕๙
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ๖๕
ภาคผนวก ๖๙
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บทที่ ๑
บทนํา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เปนโรงเรียนประจําตําบลคชสิทธิ์ ไดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุงสูมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือเปนพลโลก ( World Citizen) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
เพ่ือใหเยาวชนของชาติเปนผูท่ีเกง ดี และดํารงชีพอยูอยางมีความสุข

โรงเรียนมี “ แผนกลยุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ปงบประมาณ ๒๕๕๙ -
๒๕๖๒ “ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียน  สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนไดวา
สภาพแวดลอมภายนอกมีลักษณะเอ้ือตอการพัฒนา   สภาพแวดลอมภายในยังเปนจุดแข็งในการปฏิบัติงาน
เพ่ือความสําเร็จสูจุดมุงหมาย  โรงเรียนมีโอกาสท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  โดย
อาศัยความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในดานการบริหารสมาคมผูปกครองและครู
และสมาคมศิษยเกาโรงเรียนใหการสนับสนุนในดานการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  โรงเรียนมีปจจัย
ทางดานโครงสรางและนโยบายท่ีดี  การใหบริการ และผลผลิตมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของชุมชน บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สภาพการเงินในโรงเรียนไมเปนอุปสรรค มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ี
รมรื่นแตยังมีจุดออนท่ีเปนปญหาตองแกไข คือ การจัดหาสื่อ และอุปกรณการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของนักเรียน  รวมท้ังการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินให
มากข้ึน  ตลอดจนการบริหารจัดการจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพใหสูงข้ึน

ในการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ โรงเรียนไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาครูอาจารย
นักเรียน ผูปกครอง และบุคลากรอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเปนอยางดีจึงถือวาแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ของโรงเรียนทําใหการปฏิบัติงานมุงไปสูจุดหมายตามแผนกลยุทธท่ีกําหนดไว
๑. ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียน

“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี” เดิมชื่อวา โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม
เปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เกิดข้ึนมาไดดวยความรวมมือรวมใจ
ของชาวตําบลคชสิทธิ์และตําบลใกลเคียงในการท่ีจะขยาย ขอบเขตทางการศึกษาใหมีถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๔-๖(ในขณะนั้น) โดยมีหลวงพอพระครูกัลยาณกิตติคุณรวมมือกับประชาชนกลุมหนึ่ง
ซึ่งนําโดยนายสุข  บุญนุชเปนประธาน (ขณะนั้นเปนกํานันตําบลคชสิทธิ)์ ไดขอจัดตั้งโรงเรียนจนเม่ือวันท่ี๓๑
มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๒ ทางหัวหนากองโรงเรียนรัฐบาลและคณะไดมาตรวจสถานท่ีกอสรางและอนุญาตใหเปด
โรงเรียนโดยใชชื่อโรงเรียนวา "โรงเรียนคชสิทธิ์"

ตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๒ ทางโรงเรียนไดทําเรื่องขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมชื่อโรงเรียนโดย
ใชชื่อฉายานามของพระครูกัลยาณกิตติคุณ เจาอาวาสวัดขอนชะโงกเพ่ิมเติมเปน "โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณ
วิทยาคม" ท้ังนี้เนื่องจากหลวงพอเปนผูรวมกอตั้งและเปนผูอุปการะโรงเรียนมาตลอดและเปนผูอุปการะพ้ืนท่ี
กอตั้งโรงเรียน
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ในปการศึกษา ๒๕๕๕ ไดรับความเห็นชอบจาก คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน สมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ใหเขาเปนโรงเรียนในเครือขายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี โดยใช อักษรยอ  ต.อ.พ.บ.
และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหใชตราพระเก้ียวเปนเครื่องหมายประจําโรงเรียน ในวันท่ี
๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เปนตนมา โรงเรียนไดพัฒนากาวหนาตลอดมาจนถึงปจจุบันและมีเนื้อท่ี
ท้ังสิ้น ๔๒ ไร ๒ งาน ๖๘ ตารางวา

๑.๑ ท่ีตั้งสถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต

๔ (ปทุมธานี – สระบุรี)
ตั้งอยูเลขท่ี ๑/๑ หมู ๑๐ ถนนสุวรรณศร  ตําบลคชสิทธิ์  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

รหัสไปรษณีย ๑๘๒๕๐
โทรศัพท ๐-๓๖๓๖-๓๐๒๐ โทรสาร ๐-๓๖๓๖-๓๐๒๐
Website http://www.tupsrb.ac.th/
E-mail triamudom-pat.srb@hotmail.com
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๔๒ ไร ๒งาน ๖๘ ตารางวาไดจัด

แบงเปนสวนดังนี้
สวนท่ี ๑ เปนสนามฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกรอ และวอลเลยบอล ๑๕ ไร
สวนท่ี ๒ เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ๑๐ ไร
สวนท่ี ๓ เปนแหลงเรียนรูธรรมชาติ ๑๐ ไร
สวนท่ี ๔ ใชกอสรางอาคารเรียน ๗ ไร ๒ งาน ๖๘ ตารางวา

http://www.tupsrb.ac.th/
mailto:srb@hotmail.com
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แผนท่ีตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี

แผนผังโรงเรียน
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๑.๒ สัญลักษณของโรงเรียน
เครื่องหมายประจําโรงเรียน ตราพระเก้ียวนอย
อักษรยอโรงเรียน ต.อ.พ.สบ.
ปรัชญาของโรงเรียน ความเปนเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจนประจําโรงเรียน อตฺตนาโจทยตฺตนานํ

จงเตือนตนดวยตัวเอง
สีประจําโรงเรียน ชมพู – น้ําเงิน
ดอกไมประจําโรงเรียน ดอกชมพูพันธทิพย
เพลงประจําโรงเรียน มารชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

๑) นายจิบ  ทองเกิด รักษาการในตําแหนงครูใหญ ป พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕
๒) นายธงชัย  พิมพทน รักษาการในตําแหนงครูใหญ ป พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗
๓) นายชลอ  แสงวิฑูรย ครูใหญ ป พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๒
๔) นายถาวร  จามนอยพรหม รักษาการในตําแหนงครูใหญ ป พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๓
๕) นายเงิน  คําเขียน รักษาการในตําแหนงครูใหญ ป พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔
๖) นายอุดม  เกตุวิวัฒน ครูใหญ ป พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘
๗) นายสัญชัย  สุอุทัย ครูใหญ ป พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๐
๘) นายทวี หามนตรี อาจารยใหญ ป พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๗
๙) นายจตุรงค  เกิดปน อาจารยใหญ ป พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐

๑๐) นายอนุสรณ  มาสกรานต อาจารยใหญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๑๑) นายรัก  ธนสัตยสถิตย อาจารยใหญ ป พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖
๑๒) นายวัชรินทร  มัสเจริญ อาจารยใหญ,ผูอํานวยการสถานศึกษา  ป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒
๑๓) นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน ผูอํานวยการสถานศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
๑๔) วาท่ี ร.ต.เริงฤทธิ์  ผดุงพันธ ผูอํานวยการสถานศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗
๑๕) นางพรทิพย  บุญเจริญ ผูอํานวยการสถานศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน
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แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี



๓๐

เกียรติประวัติของโรงเรียน
๑. ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน โรงเรียนดีประจําอําเภอ รุนท่ี ๓ ในวันท่ี

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. ผานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ี ๓ จาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๕ ไดรับผลการ
ประเมินในระดับดี

๓. ไดรับรางวัลเหรียญทองในการแขงขันประเภทเดี่ยว ระนาดทุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใน
การแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งท่ี ๖๔ ปการศึกษา
๒๕๕๗

๔. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงในการแขงขันประเภทเดี่ยว ระนาดฆองวงใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งท่ี ๖๔ ป
การศึกษา ๒๕๕๗

๕. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงในการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาค
ตะวันออกครั้งท่ี ๖๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗

๖. ปการศึกษา ๒๕๕๗ ไดรับการสงเสริมกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย ไดรับรางวัล ราก
วัฒนธรรม  จังหวัดสระบุรี

๗. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศในการแขงขันประเภทเดี่ยว ระนาดฆองวงใหญ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๘. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแขงขันประเภทเดี่ยว ระนาดทุม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๙. ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ในการแขงขันภาพยนตรสั้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๐. ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ในการแขงขันนาฎศิลปไทยอนุรักษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๑. ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ในการแขงขันการสรางการตูนแอมิเนชัน(๒D
Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี
๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๒. ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ในการแขงขันหุนยนต สพฐ. ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘
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๑๓. ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ในการแขงขันจักสานไมไผ  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๔. ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ในการแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่อง
เคียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๕. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๖. ไดรับรางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๗. โรงเรียนไดรับรางวัล โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๕๗
และ สถานศึกษาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดีเดน โลรางวัล เสมา ป.ป.ส.ปการศึกษา ๒๕๕๗
๒. สภาพแวดลอม

๒.๑ สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ตั้งอยูเลขท่ี ๑/๑ หมูท่ี ๑๐ ตําบลคชสิทธิ์

อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ : ท่ีดินเอกชน
ทิศใต : ไปรษณียและท่ีดินเอกชน
ทิศตะวันออก : ติดถนนสุวรรณศร
ทิศตะวันตก : ติดท่ีดินเอกชน

๒.๒ สภาพแวดลอมท่ัวไป
มีความรมรื่นและสวยงามดวยแหลงเรียนรูท่ีจัดเปนสวน ไดแก สวนวรรณคดี  สวนสมุนไพร สวน

ประดูและสวนหยอมตามบริเวณพ้ืนท่ีตาง ๆ ของโรงเรียน มีไมดอกไมประดับ และไมยืนตนชนิดตางๆจัด
มาหินออนใหเปนท่ีนั่งอานหนังสือ/ทํางานของนักเรียน ตามบริเวณรมไมและทางเดิน ตามอาคารตาง ๆ มี
ลานใตรมไมท่ีใหรมเงาและมีบรรยากาศท่ีดี ทําใหนักเรียนมักใชเปนท่ีนั่งอานหนังสือและพักผอนอยูเปน
ประจํา
๓. ระดับช้ันที่เปดสอน ปการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้นท่ีเปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖
๓.๑ โครงสรางหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เปนโครงสรางหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

การพัฒนาตามศักยภาพโดยใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเปดโครงสรางนี้จํานวน ๘ หองเรียน คือหอง ม.๑/๑ -๑/๓ หองม.๒/๒-๒/๓ หอง ม.๓/๑-๓/๓
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ (ภาคเรียนท่ี ๑)
หนวย
กิต

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒)
หนวย
กิต

รายวิชา / กิจกรรม รหัส เวลาเรียน
(ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม รหัส เวลาเรียน
(ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐ ๑๑.๐ รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐ ๑๑.๐
ภาษาไทย ๑ ท ๒๑๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ ภาษาไทย ๒ ท ๒๑๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
คณิตศาสตร ๑ ค ๒๑๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ คณิตศาสตร ๒ ค ๒๑๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
วิทยาศาสตร ๑ ว ๒๑๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ วิทยาศาสตร ๒ ว ๒๑๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
สังคมศึกษา ๑ ส ๒๑๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ สังคมศึกษา ๒ ส ๒๑๑๐๓ ๖๐ ๑.๕
ประวัติศาสตรไทย ๑ ส ๒๑๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ ประวัติศาสตรไทย ๒ ส ๒๑๒๐๔ ๒๐ ๐.๕
สุขศึกษา ๑ พ ๒๑๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ สุขศึกษา ๒ พ ๒๑๑๐๓ ๒๐ ๐.๕
ยิมนาสติก พ ๒๑๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ เทเบิลเทนนิส พ ๒๑๑๐๔ ๒๐ ๐.๕
ศิลปะ ๑ ศ ๒๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ศิลปะ ๒ ศ ๒๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
การงานอาชีพ ๑ ง ๒๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ การงานอาชีพ ๒ ง ๒๑๑๐๒ ๔๐ ๑
ภาษาอังกฤษ ๑ อ ๒๑๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ ภาษาอังกฤษ ๒ อ ๒๑๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ ๒.๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๒๐๐ ๒.๕
การใชคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน

ง ๒๑๒๐๑ ๒๐ ๐.๕ การจัดการเอกสาร
ออนไลน

ง ๒๑๒๐๓ ๔๐ ๐.๕

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ๒๑๒๐๑ ๒๐ ๐.๕ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ๒๑๒๐๒ ๒๐ ๐.๕
วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม ว๒๑๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ค๒๑๒๐๑ ๔๐ ๑.๐
ภาษาจีน ๑ จ๒๑๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาจีน ๒ จ๒๑๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
ทฤษฎีดนตรีไทย ศ ๒๑๒๐๓ ๔๐ ๑.๐ หนาท่ีพลเมือง ๒ ส๒๐๒๔๒ ๒๐ ๐.๕
โครงงาน ๑(ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู)

โครงงาน ๒(ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู)

รวมรายวิชา ๖๐๐ ๑๔.๐ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒ ศ๒๑๒๐๔ ๔๐ ๑.๐
รวมรายวิชา ๖๘๐ ๑๔.๕

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐
- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว ๒๐
- กิจกรรมนักเรียน - กิจกรรมนักเรียน

ลูกเสือ ๒๐ ลูกเสือ ๒๐
ชุมนุม ๒๐ ชุมนุม ๒๐

- กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน

(๑๕) กิจกรรมเพ่ือสังคมแล
สาธารณประโยชน

(๑๕)

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๖๒๐ ๗๐๐
รวม ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน



๓๐

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (ภาคเรียนท่ี ๑)
หนวย
กิต

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒)
หนวย
กิต

รายวิชา / กิจกรรม รหัส เวลาเรียน
(ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม รหัส เวลาเรียน
(ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐ ๑๑.๐ รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐ ๑๑.๐
ภาษาไทย ๓ ท ๒๒๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ ภาษาไทย ๔ ท ๒๒๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
คณิตศาสตร ๓ ค ๒๒๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ คณิตศาสตร ๔ ค ๒๒๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
วิทยาศาสตร ๓ ว ๒๒๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ วิทยาศาสตร ๔ ว ๒๒๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
สังคมศึกษา ๓ ส ๒๒๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ สังคมศึกษา ๔ ส ๒๒๑๐๓ ๖๐ ๑.๕
ประวัติศาสตรไทย ๓ ส ๒๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ ประวัติศาสตรไทย ๔ ส ๒๒๑๐๔ ๒๐ ๐.๕
สุขศึกษา ๓ พ ๒๒๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ สุขศึกษา ๔ พ ๒๒๑๐๓ ๒๐ ๐.๕
เซปคตะกรอ พ ๒๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ กระบ่ีกระบอง พ ๒๒๑๐๔ ๒๐ ๐.๕
ศิลปะ ๓ ศ ๒๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ศิลปะ ๔ ศ ๒๒๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
การงานอาชีพ ๓ ง ๒๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ การงานอาชีพ ๔ ง ๒๒๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
ภาษาอังกฤษ ๓ อ ๒๒๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ ภาษาอังกฤษ ๔ อ ๒๒๑๐๒ ๖๐ ๑.๕

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ ๓.๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ ๓.๕
ตารางการทํางาน ง ๒๒๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ งานกราฟก ง ๒๒๒๐๓ ๔๐ ๑.๐
English ๓ อ ๒๒๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ English ๔ อ ๒๒๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
ภาษาจีน ๓ จ ๒๒๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ การส่ือสารและการ

นําเสนอ
I ๒๒๒๐๒ ๔๐ ๑.๐

คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๒ ค ๒๒๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาจีน ๔ จ ๒๒๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
ทฤษฎีดนตรีไทย ๓ ศ ๒๒๒๐๓ ๔๐ ๑.๐ ทฤษฎีดนตรีไทย ๔ ศ ๒๒๒๐๔ ๔๐ ๑.๐
โครงงาน ๓(ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู)

โครงงาน ๔(ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู)
หนาท่ีพลเมือง ๔ ส ๒๐๒๔๔ ๒๐ ๐.๕

รวมรายวิชา ๖๐๐ ๑๕.๐ รวมรายวิชา ๖๐๐ ๑๕.๕
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๗๐
- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว ๒๐
- กิจกรรมนักเรียน - กิจกรรมนักเรียน

ลูกเสือ ๒๐ ลูกเสือ ๒๐
ชุมนุม ๒๐ ชุมนุม ๒๐

- กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน

๑๐

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๖๒๐ รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๖๓๐
รวม ๑,๒๖๐ ชั่วโมง/ป

- กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน

(๑๕) - กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน

(๑๕)

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๔๐ รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๔๐
รวม ๑,๑๖๐ ชั่วโมง/ป



๓๐

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ (ภาคเรียนท่ี ๑) หนวย
กิต

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒)
หนวย
กิต

รายวิชา / กิจกรรม รหัส เวลาเรียน
(ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม
รหัส

เวลาเรียน
(ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐ ๑๑.๐ รายวิชาพื้นฐาน ๔๔๐ ๑๑.๐
ภาษาไทย ๕ ท ๒๓๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ ภาษาไทย ๖ ท ๒๓๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
คณิตศาสตร ๕ ค ๒๓๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ คณิตศาสตร ๖ ค ๒๓๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
วิทยาศาสตร ๕ ว ๒๓๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ วิทยาศาสตร ๖ ว ๒๓๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
สังคมศึกษา ๕ ส ๒๓๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ สังคมศึกษา ๖ ส ๒๓๑๐๓ ๖๐ ๑.๕
ประวัติศาสตรไทย ๕ ส ๒๓๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ ประวัติศาสตรไทย ๖ ส ๒๓๑๐๔ ๒๐ ๐.๕
สุขศึกษา ๕ พ ๒๓๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ สุขศึกษา ๖ พ ๒๓๑๐๓ ๒๐ ๐.๕
ยิมนาสติก พ ๒๓๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ เทเบิลเทนนิส พ ๒๓๑๐๔ ๒๐ ๐.๕
ศิลปะ ๕ ศ ๒๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ศิลปะ ๖ ศ ๒๓๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
การงานอาชีพ ๕ ง ๒๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ การงานอาชีพ ๖ ง ๒๓๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
ภาษาอังกฤษ ๕ อ ๒๓๑๐๑ ๖๐ ๑.๕ ภาษาอังกฤษ ๖ อ ๒๓๑๐๒ ๖๐ ๑.๕
รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ ๒.๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๘๐ ๒.๐
งานนําเสนอ ๑ ง ๒๓๒๔๑ ๔๐ ๑.๐ งานนําเสนอ ๒ ง ๒๓๒๔๒ ๔๐ ๑.๐
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕ อ ๒๓๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๖ อ ๒๓๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
โครงงาน ๕(ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู)

โครงงาน ๖(ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู)

รวมรายวิชา ๕๖๐ ๑๔.๐ รวมรายวิชา ๕๖๐ ๑๔.๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐
- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว ๒๐
- กิจกรรมนักเรียน - กิจกรรมนักเรียน

ลูกเสือ ๒๐ ลูกเสือ ๒๐
ชุมนุม ๒๐ ชุมนุม ๒๐

- กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน

(๑๕) - กิจกรรมเพ่ือสังคม
และ
สาธารณประโยชน

(๑๕)

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๕๘๐ รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๕๘๐
รวม ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป

๘.๒ โครงสรางหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๐
๑) โครงสรางท่ี ๑ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  เปนโครงสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมี

ความสนใจและความถนัดทางวิทยาศาสตร จํานวน ๑ หองเรียน ในระดับชั้นม. ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

๒) โครงสรางท่ี ๒ ศิลปท่ัวไป จํานวน ๑ หองเรียน ในระดับชั้นม. ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

๓) โครงสรางท่ี ๓ ทวิภาคี จํานวน ๑ หองเรียน ในระดับชั้นม.๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทียบเคียงมาตรฐานสากล



๓๐

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ (ภาคเรียนท่ี ๑)
หนวย
กิต

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒)
หนวย
กิตรายวิชา / กิจกรรม รหัส

เวลาเรียน
(ชม.) รายวิชา / กิจกรรม รหัส เวลาเรียน

(ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน ๓๖๐ ๙.๐ รายวิชาพื้นฐาน ๓๒๐ ๘.๐
ภาษาไทย ท๓๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาไทย ท ๓๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
คณิตศาสตร ค๓๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ คณิตศาสตร ค ๓๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
ฟสิกสพ้ืนฐาน ๑ ว๓๑๑๐๑ ๘๐ ๒.๐ ชีววิทยาพ้ืนฐาน ว๓๑๑๐๓ ๖๐ ๑.๕
เคมีพ้ืนฐาน ๑ ว๓๑๑๐๒ ๖๐ ๑.๕ วิทยาศาสตร โลก ดารา

ศาสตรและอวกาศ
ว๓๑๑๐๔ ๔๐ ๑.๐

สังคมศึกษา ส๓๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ สังคมศึกษา ส ๓๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
สุขศึกษาและพลศึกษา พ๓๑๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๑๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
ศิลปะ ๑ ศ๓๑๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ ศิลปะ ศ ๓๑๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
การออกแบบเทคโนโลยี ง๓๑๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ ทักษะการดํารงชีวิต ง ๓๑๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
ภาษาอังกฤษ อ๓๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาอังกฤษ อ ๓๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๒๐ ๑๐.๕ รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐๐ ๑๐.๐
การออกแบบผลิตภัณฑ
และส่ือ

ง๓๑๒๔๓ ๔๐ ๑.๐ English๒ อ๓๑๒๐๔ ๔๐ ๑.๐

พิมพดีดไทยเบ้ืองตน ง๓๑๒๗๑ ๔๐ ๑.๐ การตัดตอวีดิโอ ง๓๑๒๔๒ ๔๐ ๑.๐
ความรูเกี่ยวกับอาชีพ ง๓๐๒๔๒ ๖๐ ๑.๕ พิมพดีดอังกฤษเบ้ืองตน ง๓๑๒๗๓ ๔๐ ๑.๐
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ง๓๐๒๖๙ ๘๐ ๒.๐ การบัญชีเบ้ืองตน ง๓๑๒๗๐ ๔๐ ๑.๐

ระบบปฏิบัติการ
เบ้ืองตน

ง๓๐๒๔๓ ๘๐ ๒.๐ คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ ง๓๑๒๗๔ ๔๐ ๑.๐

การผลิตส่ือและส่ิงพิมพ ง ๓๑๒๔๑ ๘๐ ๒.๐ การใชโปรแกรมตารางงาน ง๓๑๒๗๕ ๔๐ ๑.๐
โครงงาน ๑ ๔๐ ๑.๐ โครงงาน ๒ ๔๐ ๑.๐
รวมรายวิชา ๗๘๐ ๑๙.๕ การขาย ง๓๐๒๖๓ ๔๐ ๑.๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมรายวิชา ๖๘๐ ๑๗.๐
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมชุมนุม ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐

กิจกรรมชุมนุม ๒๐
รวม ๔๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS๓)
๑๐

กิจกรรมนักเรียน ๒๐ รวม ๕๐
รวม ๖๐ กิจกรรมนักเรียน ๒๐

รวม ๗๐
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๘๔๐ รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๗๕๐



๓๐

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕
สายวิทย-คณิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ (ภาคเรียนท่ี ๑)
หนวย
กิต

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ (ภาคเรียนท่ี ๒)

หนวย
กิต

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา เวลา
เรียน
ชม.

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา เวลา
เรียน
ชม.

รายวิชาพื้นฐาน ๒๔๐ ๖.๐ รายวิชาพื้นฐาน ๒๔๐ ๖.๐
ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
คณิตศาสตร ค ๓๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ คณิตศาสตร ค ๓๒๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
สังคมศึกษา ส ๓๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ สังคมศึกษา ส ๓๒๑๐๓ ๔๐ ๑.๐
ประวัติศาสตร ๑ ส ๓๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ ประวัติศาสตร ๒ ส ๓๒๑๐๔ ๒๐ ๐.๕
สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๒๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
ศิลปะ ศ ๓๒๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ ศิลปะ ศ ๓๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
เทคโนโลยีสารสนเทศ ง ๓๒๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี
ง ๓๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕

ภาษาอังกฤษ ๓ อ ๓๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาอังกฤษ ๔ อ ๓๒๑๐๒ ๔๐ ๑.๐

รายวิชาเพิ่มเติม ๓๘๐ ๘.๕ รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐๐ ๙.๐
การเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน

ง ๓๒๒๔๑ ๔๐ ๑.๐ การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ง ๓๒๒๔๒ ๔๐ ๑.๐

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๓ ค ๓๒๒๐๑ ๖๐ ๑.๕ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๔ ค ๓๒๒๐๒ ๖๐ ๑.๕
ฟสิกส ๒ ว ๓๐๒๐๒ ๘๐ ๒.๐ ฟสิกส ๓ ว ๓๒๒๐๓ ๘๐ ๒.๐
เคมี ๒ ว ๓๐๒๒๒ ๖๐ ๑.๕ เคมี ๓ ว ๓๐๒๒๓ ๖๐ ๑.๕
ชีววิทยา ๒ ว ๓๐๒๔๒ ๖๐ ๑.๕ ชีววิทยา ๓ ว ๓๐๒๔๓ ๖๐ ๑.๕

หนาท่ีพลเมือง ๒ ส ๓๐๒๓๒ ๒๐ ๐.๕
English ๓ อ ๓๒๒๐๓ ๔๐ ๑.๐ English ๔ อ ๓๒๒๐๔ ๔๐ ๑.๐
โครงงาน ๓ ๔๐ ๑.๐ โครงงาน ๔ ๔๐ ๑.๐
รวมรายวิชา ๖๒๐ ๑๔.๕ รวมรายวิชา ๖๐๐ ๑๖.๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐
กิจกรรมชุมนุม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ๒๐
กิจกรรมนักเรียน ๒๐ กิจกรรมนักเรียน ๒๐

รวม ๖๐ รวม ๖๐
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๖๘๐ รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๗๐๐



๓๐

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕
สายศิลป ภาษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ (ภาคเรียนท่ี ๑)

หนวย
กิต

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒)

หนวย
กิตรายวิชา / กิจกรรม รหัส

เวลา
เรียน
(ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม รหัส

เวลา
เรียน
(ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน ๒๘๐ ๖.๐ รายวิชาพื้นฐาน ๒๔๐ ๖.๐
ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
คณิตศาสตร ค ๓๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ คณิตศาสตร ค ๓๒๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
สังคมศึกษา ส ๓๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ สังคมศึกษา ส ๓๒๑๐๓ ๔๐ ๑.๐
ประวัติศาสตร ๑ ส ๓๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ ประวัติศาสตร ๒ ส ๓๒๑๐๔ ๒๐ ๐.๕
สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๒๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
ศิลปะ ศ ๓๒๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ ศิลปะ ศ ๓๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
เทคโนโลยีสารสนเทศ ง ๓๒๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี
ง ๓๒๑๐๒ ๒๐ ๐.๕

ภาษาอังกฤษ ๓ อ ๓๒๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาอังกฤษ ๔ อ ๓๒๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๒๘๐ ๗.๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๓๔๐ ๗.๕
การเขียนโปรแกรมเบื้องตน ง๓๒๒๔๑ ๔๐ ๑.๐ การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ง ๓๒๒๔๒ ๔๐ ๑.๐
ปฏิบัติการดนตรีไทย ๑ ศ ๓๒๒๐๑ ๘๐ ๒.๐ English อ๓๒๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
การโฆษณา ง ๓๐๒๖๑ ๔๐ ๑.๐ การประดิษฐของท่ีระลึก ง ๓๒๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
english อ ๓๒๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ โครงงานอาชีพ ง๓๐๒๐๖ ๔๐ ๑.๐
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม จ ๓๒๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ งานหองสมุด ง ๓๑๒๖๑ ๔๐ ๑.๐
โครงงาน ๕ ๔๐ ๑.๐ โครงงาน ๖ ๔๐ ๑.๐
ภาษาจีน ๓ ๔๐ ๑.๐ ปฏิบัติการดนตรีไทย ๒ ศ ๓๒๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
รวมรายวิชา ๕๖๐.๐ ๑๔.๐ ภาษาจีน ๔ จ ๓๒๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หนาท่ีพลเมือง ๒ ส ๓๐๒๓๒ ๒๐ ๐.๕

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ รวมรายวิชา ๕๘๐ ๑๔.๕
กิจกรรมชุมนุม ๒๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมนักเรียน ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐
รวม ๖๐ กิจกรรมชุมนุม ๒๐
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๖๒๐ กิจกรรมนักเรียน ๒๐

รวม ๖๐
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๖๔๐



๓๐

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
สายวิทย- คณิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ (ภาคเรียนท่ี ๑)
หนวย
กิต

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ภาคเรียนท่ี ๒)
หนวย
กิตรายวิชา / กิจกรรม รหัส เวลาเรียน

(ชม.) รายวิชา / กิจกรรม รหัส
เวลา
เรียน
(ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน ๒๔๐ ๖.๐ รายวิชา / กิจกรรม ๒๔๐ ๖.๐
ภาษาไทย ท ๓๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาไทย ท ๓๓๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
คณิตศาสตร ค ๓๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ คณิตศาสตร ค ๓๓๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
สังคมศึกษา ส ๓๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ สังคมศึกษา ส ๓๓๑๐๓ ๔๐ ๑.๐
ประวัติศาสตร ๓ ส ๓๓๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ ประวัติศาสตร ๔ ส ๓๓๑๐๔ ๒๐ ๐.๕
สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๓๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๓๑๐๒ ๒๐.๐ ๐.๕
ศิลปะ ศ ๓๓๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ ศิลปะ ศ ๓๓๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ง ๓๓๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ โครงงานคอมพิวเตอร ง ๓๓๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
ภาษาอังกฤษ ๕ อ ๓๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาอังกฤษ ๖ อ ๓๓๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๓๘๐ ๘.๕ รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐๐ ๙.๐
การเขียนเว็บเพจ ง ๓๓๒๔๑ ๔๐ ๑.๐ การเขียนโปรแกรม ง ๓๓๒๔๒ ๔๐ ๑.๐
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๕ ค๓๓๒๐๒ ๖๐ ๑.๕ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๖ ค๓๓๒๐๒ ๖๐ ๑.๕
ชีววิทยา ๔ ว๓๐๒๔๔ ๖๐ ๑.๕ เคมี ๕ ว๓๐๒๒๕ ๖๐ ๑.๕
ฟสิกส ๔ ว๓๐๒๐๔ ๘๐ ๒.๐ ชีววิทยา ๕ ว๓๐๒๔๕ ๖๐ ๑.๕
เคมี ๔ ว๓๐๒๒๔ ๖๐ ๑.๕ ฟสิกส ๕ ว๓๐๒๐๕ ๘๐ ๒.๐
English ๕ อ๓๓๒๐๓ ๔๐ ๑.๐ English ๖ อ๓๓๒๐๔ ๔๐ ๑.๐
โครงงาน ๕ ๔๐ ๑.๐ โครงงาน ๖ ๔๐ ๑.๐
รวมรายวิชา ๖๒๐ ๑๕.๕ หนาท่ีพลเมือง ๔ ส ๓๐๒๓๔ ๒๐ ๐.๕

รวมรายวิชา ๖๔๐ ๑๖
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐
กิจกรรมชุมนุม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ๒๐
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน

๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน

๒๐

รวม ๖๐ รวม ๖๐
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๖๘๐ รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๗๐๐



๓๐

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
สายศิลปท่ัวไป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ (ภาคเรียนท่ี ๑)
หนวย
กิต

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ภาคเรียนท่ี ๒)
หนวย
กิต

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา เวลาเรียน
(ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา เวลาเรียน
(ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน ๒๔๐ ๖.๐ รายวิชาพื้นฐาน ๒๔๐ ๖.๐
ภาษาไทย ท ๓๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาไทย ท ๓๓๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
คณิตศาสตร ค ๓๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ คณิตศาสตร ค ๓๓๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
สังคมศึกษา ส ๓๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ สังคมศึกษา ส ๓๓๑๐๓ ๔๐ ๑.๐
ประวัติศาสตร ๓ ส ๓๓๑๐๒ ๒๐ ๐.๕ ประวัติศาสตร ๔ ส ๓๓๑๐๔ ๒๐ ๐.๕
สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๓๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๓๑๐๒ ๒๐.๐ ๐.๕
ศิลปะ ศ ๓๓๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ ศิลปะ ศ ๓๓๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม

ง ๓๓๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ โครงงานคอมพิวเตอร ง ๓๓๑๐๒ ๒๐ ๐.๕

ภาษาอังกฤษ ๕ อ ๓๓๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาอังกฤษ ๖ อ ๓๓๑๐๒ ๔๐ ๑.๐

รายวิชาเพิ่มเติม ๓๐๐ ๗.๕ รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ ๖.๐
การเขียนเว็บเพจ ง ๓๓๒๔๑ ๔๐ ๑.๐ การเขียนโปรแกรม ง ๓๓๒๔๒ ๔๐ ๑.๐
ออกแบบผลิตภัณฑ ง๓๐๒๔๔ ๒๐ ๐.๕ ชางซอมคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน
ง๓๓๒๐๒ ๒๐ ๐.๕

ภูมิศาสตรกายภาพ ส๓๒๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ รักทองถิ่นรักบานเกิด ว๓๐๒๐๑ ๔๐ ๑.๐
English ๕ อ๓๓๒๐๓ ๔๐ ๑.๐ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ๓๓๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ๓๓๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ English ๖ อ๓๓๒๐๔ ๔๐ ๑.๐
ชางปูน ง๓๐๒๖๙ ๑๒๐ ๓.๐ งานนําเสนอแบบ

ส่ือผสม
ง๓๓๒๔๓ ๔๐ ๑.๐

รวมรายวิชา ๕๔๐ ๑๓.๕ หนาท่ีพลเมือง ๔ ส ๓๐๒๓๔ ๒๐ ๐.๕
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมรายวิชา ๔๘๐ ๑๒.๐
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมชุมนุม ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐
กิจกรรมนักเรียน ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ๒๐
รวม ๖๐ กิจกรรมนักเรียน ๒๐

รวม ๖๐

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๖๐๐ รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๕๔๐



๓๐

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
ศิลปภาษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ (ภาคเรียนท่ี ๑)
หนวย
กิต

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒)
หนวย
กิต

รายวิชา / กิจกรรม เวลา
เรียน
(ชม.)

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน ๔๖๐ ๑๑.๕ รายวิชาพื้นฐาน ๒๒๐ ๕.๕
ภาษาไทย ท๓๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาไทย ท ๓๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
คณิตศาสตร ค๓๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ คณิตศาสตร ค ๓๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
ฟสิกสพ้ืนฐาน ๑ ว๓๑๑๐๑ ๘๐ ๒.๐ สังคมศึกษา ส ๓๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
เคมีพ้ืนฐาน ๑ ว๓๑๑๐๒ ๖๐ ๑.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๑๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
ชีววิทยาพ้ืนฐาน ๑ ว๓๑๑๐๓ ๖๐ ๑.๕ ศิลปะ ศ ๓๑๑๐๒ ๒๐ ๐.๕
วิทยาศาสตรโลกดารา
ศาสตร ๑

ว๓๑๑๐๔ ๔๐ ๑.๐ ทักษะการดํารงชีวิต ง ๓๑๑๐๒ ๒๐ ๐.๕

สังคมศึกษา ส๓๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาอังกฤษ อ ๓๑๑๐๒ ๔๐ ๑.๐
สุขศึกษาและพลศึกษา พ๓๑๑๐๑ ๒๐ ๐.๕
ศิลปะ ศ๓๑๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ รายวิชาเพิ่มเติม ๒๖๐ ๗.๐
การออกแบบเทคโนโลยี ง๓๑๑๐๑ ๒๐ ๐.๕ ภาษาอังกฤษ อาน-

เขียน
อ๓๓๒๐๒ ๒๐ ๐.๕

ภาษาอังกฤษ อ๓๑๑๐๑ ๔๐ ๑.๐ ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด อ๓๓๒๐๔ ๒๐ ๐.๕
รายวิชาเพิ่มเติม ๒๘๐ ๗.๐ ภาษาไทย ท๓๓๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
ภาษาอังกฤษ อาน-
เขียน

อ๓๓๒๐๑ ๒๐ ๐.๕ ภาษาจีน จ๓๓๒๐๒ ๔๐ ๑.๐

ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด อ๓๓๒๐๓ ๒๐ ๐.๕ สังคมศึกษา ส๓๓๒๐๒ ๔๐ ๑.๐
ภาษาไทย ท๓๓๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ ศิลปะ ง ๓๓๒๖๔ ๔๐ ๑.๐
ภาษาจีน จ๓๓๒๐๑ ๔๐ ๑.๐ การเขียนโปรแกรม ง ๓๓๒๔๒ ๔๐ ๑.๐
สังคมศึกษา ส๓๓๒๐๑ ๔๐ ๑.๐
โครงงาน ๕ ๔๐ ๑.๐ โครงงาน ๖ ๔๐ ๑.๐
การเขียนเว็บเพจ ง ๓๓๒๔๑ ๔๐ ๑.๐ รวมรายวิชา ๕๔๐ ๑๒.๕
ศิลปะ ง ๓๓๒๖๓ ๔๐ ๑.๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมรายวิชา ๗๔๐ ๑๘.๕ กิจกรรมแนะแนว ๒๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุม ๒๐
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS๓)
๑๐

กิจกรรมชุมนุม ๒๐ รวม ๕๐
กิจกรรมนักเรียน ๒๐

รวม ๔๐ รวม ๗๐
กิจกรรมนักเรียน ๒๐
รวม ๖๐ รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๕๗๐
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๘๐๐



๓๐

๔. เขตพื้นท่ีบริการ ปการศึกษา ๒๕๖๐
มีเขตพ้ืนท่ีบริการเพ่ือการรับนักเรียนเขาศึกษาตอ ในตําบลคชสิทธิ์ ตําบลบัวลอย ตําบลโคกตูม

ตําบลโพนทองและตําบลใกลเคียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๕ โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร

อุปถัมภ)   โรงเรียนวัดโคกกลาง  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร  โรงเรียนวัดสันติวิหาร  โรงเรียนวัดโพนทอง รอย
ละ ๘๐ และโรงเรียนใกลเคียงเขตพ้ืนท่ีบริการ รอยละ ๒๐

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ รับจากนักเรียนท่ีจบจากชั้นมัธยมศึกษาในปท่ี๓ เดิมรอยละ ๗๐
และรับจากนักเรียนโรงเรียนอ่ืนรอยละ ๓๐
๕. ขอมูลนักเรียน  ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ปการศึกษา ๒๕๕๙

๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น ………๙๔………คน
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น ……๕๐๕………คน จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม หองเรียน เฉลี่ยรวมตอหอง
ม.๑ ๔๔ ๔๐ ๘๔ ๓ ๒๘
ม.๒ ๔๙ ๓๕ ๘๔ ๓ ๒๘
ม.๓ ๙๓ ๗๑ ๑๖๔ ๓ ๕๔

รวมมัธยมตน ๑๘๖ ๑๔๖ ๓๓๒ ๙ ๓๗
ม.๔ ๑๖ ๓๕ ๕๑ ๒ ๒๔
ม.๕ ๒๖ ๓๒ ๕๘ ๒ ๒๗
ม.๖ ๒๔ ๔๗ ๖๔ ๒ ๔๙

รวมมัธยมปลายและเทียบเทา ๖๖ ๑๑๔ ๑๗๓ ๖ ๒๙
รวมทั้งหมด ๒๔๕ ๒๕๙ ๕๐๕ ๑๔ ๓๖

๖. ขอมูลบุคลากร  ปการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวนบุคลากรในโรงเรียน แยกตามเพศ และตําแหนง

ตําแหนง จํานวนครูและบุคลากร
ชาย หญิง รวม

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ๐ ๑ ๑
รองผูอํานวยการ ๐ ๑ ๑
ครูชํานาญการพิเศษ ๐ ๗ ๗
ครูชํานาญการ ๓ ๑ ๔
ครู ๒ ๑ ๔
ครูผูชวย ๑ ๗ ๘
ครูอัตราจาง ๑ ๐ ๑
ครูอัตราจางชาวตางชาติ ๐ ๑ ๑
เจาหนาที่ธุรการ ๐ ๑ ๑
ลูกจางประจํา ๑ ๐ ๑
ลูกจางชั่วคราว ๒ ๐ ๒

รวม ๑๗ ๑๔ ๓๑



๓๐

ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา วิชาเอก วัน/เดือน/ป เกิด วัน/เดือน/ป บรรจุเขา

รับราชการ
๑ นางพรทิพย  บุญเจริญ ผ.อ./ชํานาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑
๒ นางสาวนันทนภัส  ชะฎาจิตร รอง ผ.อ./ชํานาญการ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗
๓ นางศศิชารักษ  ยงพาณิชย ครู/ชํานาญการพิเศษ อ.บ. ภาษาอังกฤษ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๐ ๙ มกราคม ๒๕๒๔
๔ นางสาวสมญา  รักษาดี ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ๒๕ กันยายน ๒๕๐๑ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔
๕ นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา ๓๐ มกราคม ๒๕๐๗ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๙
๖ นางสาวนิรมล  ฤกษดี ครู/ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๖
๗ นางสาวอาภรณ กําเนิดชาติ ครู/ชํานาญการ ค.บ. ภาษาไทย ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑
๘ นางยุพิน  หอมสุข ครู/ชํานาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๗
๙ นางสาวพรทิพย  คชาวงศ ครู/ชํานาญการพิเศษ บธ.บ. การเงินและการธนาคาร ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๖ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๑

๑๐ นายณัฐวุฒิ  กันราย ครู/ชํานาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๘ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๓๓
๑๑ นายองอาจ  เอ้ือสันเทียะ ครู/ชํานาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา ๒ กันยายน ๒๕๐๗ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๓๓
๑๒ นายศุภกฤต  หอมขจร ครู/ชํานาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๕ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
๑๓ นายสิทธิชัย วงศสถิตจิรกาล ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป ๒๙ เมษายน ๒๕๑๕ ๕ กันยายน ๒๕๓๗
๑๔ นายศรัญู  ศรีพูล ครู/- บธ.บ. ระบบสารสนเทศคอมฯ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑๕ นางสาวนิชดา  บุญชิด ครู/- ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๖ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑๖ นายนพดล  เหลาวงศ ครู/- กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร ๑ กันยายน ๒๕๓๐ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗ นางสาววัชรีย  บุดสาเดช ครู/- ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๘ นางสาวนุชจรีย จําเริญโชค ครูผูชวย/- กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๙ นางสาวจริยาพร  บัวโชติ ครูผูชวย/ - กศ..บ. ภาษาไทย ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๓ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗



๓๐

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา วิชาเอก วัน/เดือน/ป เกิด วัน/เดือน/ป บรรจุเขา

รับราชการ
๒๐ นางหนึ่งนภา  ใจผอง ครูผูชวย/ - ศษ.บ. พลศึกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
๒๑ นายเอกชัย  โสกสินธ ครูผูชวย/- ศศ.บ. ภาษาจีน ๗ กันยายน ๒๕๒๙ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๒ นางสาวนภัทร  อินโสม ครูผูชวย/ - ค.บ. สังคมศึกษา ๒ มิถุนายน ๒๕๑๖ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๓ นางสาวธัญญาภรณ  เครืออน ครูผูชวย/ - กศ.บ. ฟสิกส ๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๔ นางสาววิไลรัตน  ชาญพฤติ ครูผูชวย/ - คบ. ภาษาไทย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๔ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘
๒๕ นางสาววชิราพร  ภักคคุณพันธ ครูผูชวย/ - คบ. คณิตศาสตร ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒๖ นางสาวฤทัยทิพย  รอยพุทธ ครูผูชวย/ - กศ.บ วิทยาศาสตร-ชีววิทยา ๒๙ สิหาคม ๒๕๓๔ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๗ นางสาวจตุพร  นครศรี ครูผูชวย/ - ศษ.บ. พลศึกษา ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๙ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘ นางสาวจีริสุดา  จินรโหฐาน ครูผูชวย/ - วท.ม. สิ่งแวดลอม ๒๑ มกราคม ๒๕๒๗ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙



๓๐

๗. ขอมูลสภาพชุมชน
๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะชุมชนเปนชนบท เปนชุมชนดานบริการและท่ีอยู

อาศัย เนื่องจากใกลเคียงแหลงอุตสาหกรรม และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี บริเวณใกลเคียงโดยรอบ
โรงเรียนมีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ : ท่ีดินเอกชน ทิศใต : ไปรษณียและท่ีดินเอกชน ทิศตะวันออก :
ติดถนนสุวรรณศร ทิศตะวันตก : ติดท่ีดนิเอกชน อาชีพหลักของชุมชนมีลักษณะการประกอบอาชีพหลักดาน
เกษตรกรรม ทํานา ทําสวน รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพสวนตัว เชน การคาขายเปน
สวนใหญ ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/วัฒนธรรมทองถ่ินเปนท่ีรูจักคือ ประเพณีลอย
กระทง นมัสการหลวงพอสําเรจ็ศักดิ์สิทธิ์  นมัสการพลวงพอพุทธนิโรธรังสี วัดขอนชะโงก

๗.๒ ผูปกครอง จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีสวนนอย สวนใหญจบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพหลัก คือ คาขายและเกษตรกรรม รองลงมา คืออาชีพรับจางใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีรายไดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณวันละ ๓๐๐ บาท และ
ประชากรยังมีรายไดจากการประกอบอาชีพสวนตัว เชน  การเกษตรกรรม พานิชยกรรมทําใหประชาชนมี
รายไดพอกินพอใชในการดํารงชีวิต

๗.๓ โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
ชุมชนรอบโรงเรียนเปนชุมชนชนบทและวิถีชีวิตเปนแบบดั้งเดิม เปนแหลงวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปน

ลาวพวน ชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจางและประกอบอาชีพสวนตัวขนาด
เล็ก สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดขอนชะโงก ซึ่งเปนท่ีประดิษฐานของหลวงพอพุทธนิโรธรังสีและ
วิหารหลวงพอสําเร็จศักดิ์สิทธิ์  ดูแลโดยมูลนิธิหลวงพอสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนพระพุทธรูปท่ีศักดิ์สิทธิ์และมี
ชื่อเสียงโดงดัง เปนท่ียอมรับและสักการะบูชาของคนในชุมชนใกลเคียงและจังหวัดใกลเคียง ยึดม่ันใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดภูมิปญญา เชน การนวดแผนโบราณ การทํานาแบบเกษตรอินทรีย การ
ปลูกแคนตาลูป โดยใชปุยชีวภาพ/น้ําหมักชีวภาพ เปนตน

แหลงเรียนรูในชุมชนในดานตาง ๆ ไดแก วัดขอนชะโงก วิหารหลวงพอสําเร็จศักดิ์สิทธิ์โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลคชสิทธิ์ สวนวาสนาเปนสวนปลูกแคนตาลูปในชุมชนท่ีสงออกตางประเทศอยาง
เดียว  การทํานาแบบเกษตรอินทรีย  แหลงวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนในบานหนองตาโล
สถานีวิทยุเอเชียเสรี ศูนยการเรียนรูชุมชน(นวดแผนโบราณ) ของเทศบาลตําบลคชสิทธิ์ คลองระพีพัฒน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูใกลโรงเรียนและสถานประกอบการอ่ืน ๆ ท่ีเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อยูใกลกับแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ซึ่งเปนแหลงท่ี
นักเรียนสามารถเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ โดยการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน วัด
และหนวยงานในชุมชนเชนเทศบาลตําบลคชสิทธิ์ สํานักงานบริสวนตําบลคชสิทธิ์ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลคชสิทธิ์ ฯลฯ ไดแก ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีลอยกระทง เปนตน และไดรับความ
รวมมือจากสถานีตํารวจอําเภอหนองแค สํานักงานเทศบาลตําบลคชสิทธิ์ จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องยา
เสพติด โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ไดจัดทําโครงการพัฒนานักเรียนและบุคลการรวมกัน
ท้ัง ๑๒ โรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ภายในโรงเรียนและชุมชน
รอบโรงเรียนรัศมี ๑ กิโลเมตรเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมชุมชน อันไดแก สวนปา ทุงนา สวนสา
ธารณท่ีอยูใกลโรงเรียน ตลอดจนแหลงเรียนรูในโรงเรียนไดแก สวนประดู สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี
เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาธรรมชาติ พรรณไม เพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลสงเสริม
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สุขภาพตําบลคชสิทธิ์ เปนแหลงเรียนรูดานสุขอนามัยและมีโครงการดูแลสุขภาพของนักเรียน และโรงเรียน
รวมกัน
๘. แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

๘.๑ คอมพิวเตอร มีจํานวนท้ังหมด ๕๐ เครื่อง
- ใชเพ่ือการเรียนการสอน และสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได ๓๗ เครื่อง
- ใชสืบคนทางอินเทอรเน็ตอยางเดียว ๕ เครื่อง
- ใชในการบริหาร ๘ เครื่อง

๘.๒ เว็บไซตโรงเรียน http://www. .tupsrb.ac.th
๘.๓ หองสมุดมีขนาด.......๑๗๙........ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด …๕,๐๐๐……… เลม

- การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ ………อิเล็กทรอนิกส……(pls ๕)
- จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในรอบปการศึกษา  เฉลี่ย...๒๐... คน /วัน คิดเปนรอยละ...

๓.๙๒.ของนักเรียนท้ังหมด และเฉลี่ย....๑๐๐..... คน /สัปดาห คิดเปนรอยละ....๑๙.๖๔.......ของนักเรียน
ท้ังหมด

๘.๔ หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน ๔ หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการงานอาชีพ จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการคณิตศาสตร จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการทางภาษาไทย จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการสังคมศึกษา(อาเซียน) จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการสังคมศึกษา(จริยศึกษา) จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการดนตรี จํานวน ๑ หอง

๘.๕ พ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก ลานกีฬาตานยาเสพติด สนามฟุตบอล หอประชุม
อเนกประสงค หองประชุมอัตถะสัมปุณณะ หองสมุด
๙. แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน

๑. สวนวาสนาเมลอน
๒. สวนพรรณไมยอดเมือง
๓. วัดขอนชะโงก
๔. คลองระพีพัฒน
๕. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
๖. สิ่งแวดลอมในชุมชนรัศมี ๑ กม.
๗. วิหารหลวงพอสําเร็จศักดิ์สิทธิ์
๘. การทํานาแบบเกษตรอินทรีย
๙. แหลงวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนในบานหนองตาโล  (ตลาดเกาหนองตาโล)
๑๐. สถานีวิทยุเอเชียเสรี
๑๑. ศูนยการเรียนรูชุมชน(นวดแผนโบราณ)
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๑๐. ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครูหรือ
นักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดแก

ผูทรงคุณวุฒิ/ปราชญชาวบาน เรื่อง/เนื้อหา จํานวน
๑. สทต.คชสิทธิ์ ยาเสพติด นักเรียน ๙๐ คน
๒. กกต.สระบุรี ลูกเสือ กกต. นักเรียน ๔๐ คน
๓. บริษัท กลาง จํากัด โครงการขับข่ีปลอดภัย นักเรียน ๔๐๘ คน
๔. นายสันติเวช  โสภา การแสดงโขน นักเรียน ๑๔๐ คน
๖. นางลัดดา  ศิริพานิช งานใบตอง นักเรียน ๕๐ คน
๗. พระอาจารยจากวัดขอนชะโงก การสอนวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียน ๒๘๔ คน
๘. นายณัฎฐฐากร  จุฬารมย กีฬาฟุตซอล นักเรียน ๒๐ คน
๙.สถาบันพัฒนาการศึกษา สระบุรี English Camp นักเรียน ๓๓๒ คน

๑๑. ขอมูลอาคารสถานท่ี: อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ปจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากา สระบุรี มีเนื้อท่ี ๔๒ ไร ๒ งาน ๘๖ ตารางวา

ประกอบดวย อาคารเรียนและอาคารประกอบตางๆ ดังนี้

ท่ี อาคารเรียน
และอาคารประกอบ

จํานวน
(หลัง) หองเรียน หองปฏิบัติการ *หองพิเศษ

๑ อาคารเรียน ๓ ๑๔ ๘ ๑๑
๒ โรงฝกงาน ๑ ๒ - -
๓ หอประชุม ๑ - - -
๔ อาคารชั่วคราว ๑ - - -
๕ สวม ๒ - - -
๖ สนามฟุตบอล ๑ - - -
๗ บานพักครู ๔ - - -
๘ บานพักภารโรง ๑ - - -

รวม ๑๔ ๑๖ ๘ ๑๑

๑๒. การสรางเครือขายและความรวมมือทางการศึกษา
๑๒.๑ เครือขายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  จํานวน ๑๗ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาดานวิชาการและ

พัฒนาบุคลากร
๑๒.๒ เครือขายสหวิทยเบญจมิตร จํานวน ๕ โรงเรียน
๑๒.๓ MOU กับโรงเรียนการอาชีพหนองแค เพ่ือเปดแผนการเรียนการสอนสาขาอาชีพชางตาง ๆ
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จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเดน

๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
รวมท้ังรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง และความรูสึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค เปนลูกท่ีดีของพอแม เปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน มีความใฝรูใฝเรียน
และอยากเรียนรูอยางตอเนื่อง รูจักคนควาหาความรู จากการอานและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู มีการ
เรียนรูผานประสบการณตรง รวมกับผูอ่ืนท้ังในและนอกสถานท่ี มีความสามารถดานการปรับตัวเขากับสังคม
สถานศึกษากําหนดอัตลักษณ คือ ผูเรียนมีจิตอาสา รูจักบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียนและสังคม สถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาตาม สมศ.
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

นํ้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค

๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๘ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๓๒ ดี
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๘.๘๔ พอใช
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

๑๐.๐๐ ๗.๐๐ พอใช

ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา

๕.๐๐ ๔.๑๐ ดี

ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตนสังกัด

๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก

กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๕๑ ดี

ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. รอบสาม

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสมศ. จําแนกตามกลุมตัวบงช้ีระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
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มีสิ่งแวดลอมท่ีดี ซึ่งเปนเอกลักษณของสถานศึกษา รวมท้ังการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน โดยจัดทําโครงการเกษตรอินทรียตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ผูบริหารมีภาวะเปนผูนํา มีความสามารถในการบริหารท้ังในดานวิชาการ งบประมาณ งาน
บุคคลและงานบริหารท่ัวไป ใหบรรลุตามจุดหมายของการศึกษาอยางคุมคา เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกฎหมายท่ีหนวยงานตนสังกัด
กําหนด โดยเนนการมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย สงเสริม สนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน องคกรชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐ
และเอกชน มาจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อ เทคโนโลยี พัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมในโรงเรียน
ใหสะอาด รมรื่น สวยงามและเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของ สมศ.
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง โดยจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความใฝรู ใฝเรียนและมี
ความสามารถดานการคิด พัฒนาครูใหจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ ประเมินอยางหลากหลาย และเปน
การประเมินผลตามสภาพจริง และจัดทําโครงการสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา

๓. สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด รวมกันวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดย
จัดใหมีการวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือกําหนดแผนงานโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาใหครอบคลุมมาตรฐานและภารกิจงานบริหารจัดการศึกษา จัดใหมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป เพ่ือดําเนินการในแตละปการศึกษา การดําเนินงานจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษา จัดทํารายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน เพ่ือนํามารายงานหนวยงานตนสังกัด ใหบริการหนวยงานท่ีเก่ียวของละใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดท่ีควรพัฒนา

๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ําในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพล
ศึกษา วิทยาศาสตร  ภาษาไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๒. ครูบางสวนยังไมสามารถจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่อง การกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียน การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลการ
ออกแบบการสอน การใชสื่อการสอน การประเมินความกาวหนาของผูเรียน รวมท้ังการนําผลการประเมินมา
ใชในการสอนซอมเสริมและการพัฒนาผูเรียนตลอดจนการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู
ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

๑. ดานผลการจัดการศึกษา
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและ       พล
ศึกษา วิทยาศาสตร ภาษาไทย โดยผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย การเรียนรูจากโครงงาน การปฏิบัติ
จริง การอาน การสืบคนขอมูลความรูจากอินเทอรเนต การสังเกต การสัมภาษณ การจัดทํารายงานและการ
นําเสนอขอมูลควรรู โดยการบูรณาการไวในทุกกลุมสาระการเรียนรูเปนตน
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๒. ดานบริหารจัดการศึกษา
ไมมี

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ ในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการกําหนดเปาหมายท่ีตองการเกิดใหกับผูเรียน การวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล เพ่ือนํามาวางแผนการจัดการเรียนรู การออกแบการสอน การใชสื่อการสอน การประเมิน
ความกาวหนาของผูเรียน  รวมท้ังการนําผลการประเมินมาใชในการสอนซอมเสริมและการพัฒนาผูเรียน
ตลอดจนการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
ไมมี

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม
ไมมี
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ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา ปการศึกษา ๒๕๕๙

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๕
ดีเย่ียม

๔
ดีมาก

๓
ดี

๒
พอใช

๑
ปรับปรุง

มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  รักเรียนรู  และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง



มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง
เปนระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติ สมเหตุผล



มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล



มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน



มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ



มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของ สถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๕
ดีเยี่ยม

๔
ดีมาก

๓
ดี

๒
พอใช

๑
ปรับปรุง

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม
สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี



มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมให
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี มีระดับ
คุณภาพการศึกษาสูงข้ึนและเปนมาตรฐานสากล



สรุปคุณภาพโดยรวม 
ผลคะแนนรวม (เต็ม ๑๐๐ คะแนน) ๘๖.๖๑

สรุปผลการประเมินมาตรฐานภายในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ปการศึกษา ๒๕๕๗

มาตรฐานท่ี น้ําหนัก ผลประเมิน
คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพ แปลความหมาย

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

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

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

รายดาน ๕๐ ๔๒.๗๑ ๔ ดีมาก
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มาตรฐานท่ี น้ําหนัก ผลประเมิน
คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพ แปลความหมาย

๑๓ ๑๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก
รายดาน ๑๐ ๘.๐๐ ๔ ดีมาก

๑๔ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม
รายดาน ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

๑๕ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม
รายดาน ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม

รวม ๑๐๐ ๘๖.๖๑ ๔ ดีมาก
สรุปผลภาพรวมของ

สถานศึกษา คะแนนท่ีได ๘๖.๖๑

ระดับคุณภาพ
 ระดับ ๑  ระดับ ๒ ระดับ ๓  ระดับ ๔ ระดับ ๕
(ปรับปรุง) (พอใช) (ดี) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม)

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ ระดับ
คุณภาพ ดีมาก  มีคะแนนเทากับ ๘๖.๖๑
๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

- จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด
จุดเดน :

๑. นักเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ทําใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรง มีทักษะ
ดาน ดนตรี กีฬา ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศทางดานดนตรี  กีฬา มีผลงานดานดนตรีและกีฬาท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค มีการจัดใหมีระบบดูแลนักเรียน เพ่ือปองกันแกไขและติดตามปญหาตางๆ ของ
นักเรียน

๒. โรงเรียนไดดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตร  นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน และสาธารณสถาน ดวยความเต็มใจและเต็มศักยภาพ ดังท่ีเห็น
ใน Best Practice “สืบสานวัฒนธรรมไทย นอมนําดวงใจสูจิตอาสา”

๓. จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะทางวิชาการไดตามศักยภาพของผูเรียน ผลการ
ดําเนินการดังกลาว ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึนกวาปการศึกษา ๒๕๕๕ ท้ังระดับ
สถานศึกษา และระดับชาติ  อีกท้ังยังชวยพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญของผูเรียนให
พัฒนาข้ึนได



๓๐

๔. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตอ
อาชีพสุจริต ขยัน  อดทน สามารถทํางานอยางมีความสุข รวมกับผูอ่ืนได ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ

๕. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา ใชหลักการบริหารอยางมีสวนรวม สามารถจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไว มีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจมี
การจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือตอบสนองความตองการและความสนใจของนักเรียนจัด
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ นักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ

๖. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง และชุมชน ใหความรวมมือพัฒนาโรงเรียน และมีสวน
รวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง   โดยการเขารวมประชุม
ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  เขารวมกิจกรรมสําคัญของโรงเรียน

๗. โรงเรียนมีโครงการพัฒนาหลักสูตร   ไดจัดทําหลักสูตร ประกาศนียบัตรรวมกับวิทยาลัยการอาชีพ
หนองแค  ไดแก โปรแกรมศิลปท่ัวไป   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  และสาขาชาง  มีโครงการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยสนับสนุนใหครูผูสอนทุกคนจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริงของทุกกลุมสาระการเรียนรู

๘. ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูในโรงเรียน   การบริหารจัดการหองเรียน
หองปฏิบัติการ และหองกิจกรรมตางๆ ใหมีจํานวนเพียงพอตอจํานวนผูเรียน  มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยางเปนระบบใหพรอมใชการได มีการจัดสภาพแวดลอมใหรม
รื่น สวยงาม  สะอาด  และเอ้ือตอการเรียนรู

๙. กิจกรรมตามจุดเนนและปรัชญา ของโรงเรียนไดแก กิจกรรมตามอัตลักษณ คือจิตอาสา
เอกลักษณของโรงเรียน คือ สิ่งแวดลอมดี สําหรับอัตลักษณ โรงเรียนไดจัดเปน แนวปฏิบัติท่ีดี (Best
Practice) เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมไทยนอมนําดวงใจสูจิตอาสา” สวนเอกลักษณ โรงเรียนไดจัดกิจกรรม ๕
ส ซึ่งโรงเรียนใหนักเรียนไดปฏิบัติทุกคน
จุดท่ีควรพัฒนา :

๑. การพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเขมแขง ใหความสําคัญกับกิจกรรมทักษะชีวิตในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพอยางเปนระบบ เพ่ือใหโอกาสผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยี และภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
และนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และสรางสรรค

๒. ควรมีนโยบายและมาตรการอยางชัดเจนในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือท่ีหลากหลาย ตามความตองการและความจําเปนของผูเรียน แตละ
กลุมสาระฯ จัดใหหองกลุมสาระเปนแหลงสืบคนของแตละวิชา และจัดบรรยากาศแหลงเรียนรูทุกแหงใน
โรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง ท้ังในหองเรียน โรงเรียน

๓. ควรมีแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะการคิด เพ่ือ
พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
สนับสนุนการสอนแบบโครงงาน

๔. สงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับ มีการคัด
กรองและจัดกลุมผูเรียน เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน



๓๐

๕. การพัฒนาสื่อการเรียนรู และการทําวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล โดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน  อีกท้ังควรมีการติดตามนิเทศการสอนของ
ครูอยางเปนระบบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของโรงเรียนอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ :
๑. พัฒนากิจกรรมรักการอานครบทุกชั้น ทุกกลุมสาระ  สงเสริมการเรียนการสอนแบบโครงการท่ี

บูรณาการกับไอซีที  โดยใหผูเรียนทุกคนทําโครงการหรือการคนควาอิสระ
๒. นําผลการประเมินตาง ๆ มาพัฒนาแนวการจัดการศึกษาและนโยบายของโรงเรียนใหมากข้ึน
๓. กําหนดใหครูมีการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
๔. การดําเนินการของโรงเรียนควรกํากับ ติดตาม ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ และประเมิน

โครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนา



บทที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ทิศทางและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙
วิสัยทัศน

“พัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดี บนพ้ืนฐานความเปนไทย พรอมเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ

๑. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหพรอมเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี ๒๑
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและการสรางภาคี

เครือขายกับองคกร
เปาประสงค

๑. ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร
๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความ

เปนไทย
๓.ผูเรียนมีคุณลักษณะพรอมเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี ๒๑
๔.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
๕. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและการสรางภาคีเครือขายกับ

องคทุกระดับ
อัตลักษณผูเรียน

คนดี มีน้ําใจ หมายถึง คนท่ีดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ังดานจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน มีวินัย มีความเอ้ือเฟอเก้ือกูล มีเหตุผล รู
หนาท่ี ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ืน มี
ความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม มีจิตอาสา สามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนอยางสันติสุข
เอกลักษณของโรงเรียน

รักษสิ่งแวดลอม  หมายถึง
ความมีระเบียบวินัย ใหเกิดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ใชสิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดย

ใชใหนอย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใชใหยาวนาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด รวมท้ังตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางท่ัวถึง การเก็บ
รักษา สงวน ซอมแซม ปรับปรุง และใชประโยชนตามความตองการอยางมีเหตุผลตอสิ่งแวดลอม เพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหเกิดคุณภาพสูงสุดในการบริหารงาน



กลยุทธโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

๑. สงเสริมผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร
๒. สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
๔. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
๖. พัฒนาระบบบริหารและธรรมมาภิบาลของสถานศึกษา
๗. พัฒนาเครือขายความรูความรวมมือของชุมชุนและสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี
ใชหลักคุณธรรม ๘ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานท่ี ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย
ตัวชี้วัด ๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ
ตัวชี้วัด ๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
ตัวชี้วัด ๑.๓ ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
ตัวชี้วัด ๑.๔ เคารพ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ตัวชี้วัด ๑.๕ รวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริยตามท่ีโรงเรียนกําหนดทุกครั้ง
มาตรฐานท่ี ๒ มีความซ่ือสัตยสุจริต
ตัวชี้วัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ
ตัวชี้วัด ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ
ตัวชี้วัด ๒.๓ ทําการบานหรืองานท่ีครูมอบหมายดวยตนเองไมลอกผูอ่ืน
ตัวชี้วัด ๒.๔ รักษาคําม่ันสัญญา
ตัวชี้วัด ๒.๕ ปฏิบัติตามคําพูด
ตัวชี้วัด ๒.๖ ไมหลอกขมขูเอาเงินหรือทรัพยสินจากผูอ่ืน
มาตรฐานท่ี ๓ มีวินัยและความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ตัวชี้วัด ๓.๒ รับผิดชอบตองานท่ีมอบหมายและทํางานท่ีมอบหมายดวยความเต็มใจ
ตัวชี้วัด ๓.๓ ยอมรับผิดตอการกระทําของตนและปรับปรุงใหดีข้ึน
ตัวชี้วัด ๓.๔ แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
ตัวชี้วัด ๓.๕ ทําเวรประจําวันสะอาด จัดหองเรียน โตะเกาอ้ีเปนระเบียบ
ตัวชี้วัด ๓.๖ มีมารยาทและสัมมาคารวะตอครู ผูปกครองและรุนพ่ี
ตัวชี้วัด ๓.๗ มีความรูรักสามัคคี ไมทะเลาะวิวาท
มาตรฐานท่ี ๔ ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัด ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ตัวชี้วัด ๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการ

เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได



ตัวชี้วัด ๔.๓ รวมกิจกรรมการสอนซอมเสริม/คลินิกเพ่ือการเรียนรูสัปดาหละ ๑ คาบอยางนอย
๘๐ %

ตัวชี้วัด ๔.๕ เขาหองสมุดอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง
ตัวชี้วัด ๔.๖ สืบคนขอมูลจากเอกสาร สื่อ หนังสือ อินเตอรเน็ตอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง
มาตรฐานท่ี ๕ อยูอยางพอเพียง
ตัวชี้วัด ๕.๑ ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ๕.๒ มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด ๕.๓ ปลูกผักสวนครัวท่ีบานคนละ ๑ แปลง
ตัวชี้วัด ๕.๔ จัดทําบัญชีครัวเรือนทุกเดือน
ตัวชี้วัด ๕.๕ มีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียนทุกเดือน
มาตรฐานท่ี ๖ มีความมุงม่ันในการทํางาน
ตัวชี้วัด ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน
ตัวชี้วัด ๖.๒ ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัด ๖.๓ สนใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด ๖.๔ ไมปลอยงานใหคางและทํางานเต็มความสามารถ
ตัวชี้วัด ๖.๕ สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในกลุมและเพ่ือน
ตัวชี้วัด ๖.๖ สืบคนขอมูลจากเอกสาร สื่อ หนังสือหรืองานท่ีครูมอบหมาย
ตัวชี้วัด ๖.๗ จัดทําบันทึกยอ สรุป องคความรูเปนแผนท่ีความคิดจากการเรียนและการปฏิบัติงานทุก

หนวยการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๗ รักความเปนไทย
ตัวชี้วัด ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัูญูกตเวที
ตัวชี้วัด ๗.๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ตัวชี้วัด ๗.๓ อนุรักษ สืบทอด ภูมิปญญาไทย
ตัวชี้วัด ๗.๔ ไมประพฤติสอไปในทางชูสาว
มาตรฐานท่ี ๘ มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด ๘.๑ ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน
ตัวชี้วัด ๘.๒ เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด ๘.๓ ปลอดอบายมุขทุกชนิดและไมสูบบุหรี่
ตัวชี้วัด ๘.๔ มีน้ําใจชวยเหลือและบริการครู เพ่ือน โดยไมหวังผลตอบแทน
ตัวชี้วัด ๘.๕ รวมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัด ๘.๖ รวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง



ยุทธศาสตรและกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปงบประมาณ ๒๕๖๐

วิสัยทัศน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ

ความเปนไทย
พันธกิจ

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเร ียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถ ึง และม ีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยม

๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท ี่เนนการมีส วนร วม เพ่ือเสร ิมสร างความรับผิดชอบ ต อค ุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เปาประสงค
เ พื ่อ ให การจ ัดการศ ึกษา ข้ัน พื ้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

บนพ้ืนฐานของความเปนไทย สํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ ื้นฐาน จึงกําหนดเปาประสงค ดังนี้
๑. น ักเร ียนระด ับกอนประถมศ ึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท ุกคน ม ีพ ัฒนาการเหมาะสม

ตามวัย และม ีคุณภาพ
๒. ประชากรว ัยเร ียนท ุกคนได ร ับโอกาสในการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานอย างท่ัวถ ึง ม ีค ุณภาพ และ เสมอภาค
๓. คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ม ีสมรรถนะตรงตามสายงาน และม ีว ัฒนธรรมการทำงาน

ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์
๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธ ิภาพ

และเปนกลไกขับเคลื่อนการศ ึกษาข้ันพ ื้นฐานส ูค ุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ ื้นฐาน เนนการทำงานแบบบ ูรณาการ ม ีเคร ือข ายการ

บร ิหารจ ัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและกระจายอํานาจ และ ความ
รับผ ิดชอบส ูสําน ักงานเขตพ ื้นท่ีการศึกษา และสถานศ ึกษา

๖. พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนท่ี
ประเด็นยุทธศาสตร ๔ ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๑ การพ ัฒนาคุณภาพผู เรียนในระดบัการศึกษาข้ันพ ื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๒ การเพ่ิมโอกาสให ผู เรียนเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๓ การพ ัฒนาคุณภาพครูและบ ุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๔ การพ ัฒนาระบบการบริหารจัดการ



จุดเนน
สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ๖ จ ุดเน นการดำเน ินงาน ป ีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีสอดคลองก ับ ๖ ยุทธศาสตร กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ดังนี้
๑. จุดเนนดานหล ักสูตรและกระบวนการเรียนรู
๒. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานว ิจัยท่ีสอดคลองก ับความตองการของประเทศ
๔. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันค ุณภาพและมาตรฐานการศ ึกษา
๕. จุดเนนดาน ICT เพ ื่อการศ ึกษา
๖. จุดเนนดานการบริหารจัดการ

ทิศทางและกลยุทธสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธท่ี ๒ ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง ครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ

วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ เปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู

มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย
พันธกิจ

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณอันพึงประสงคตามหลักสูตร
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ

การศึกษา
เปาประสงค

๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ังถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์
๓. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ บูรณาการการทํางาน เนนการบริหารแบบมีสวน

รวม กระจายอํานาจและความรับผิชอบสูสถานศึกษากลยุทธ
จากการศึกษาบริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี จึงไดกําหนดสาระสําคัญของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไวดังตอไปนี้



บทที่ ๓
งบประมาณ/ กรอบแผนงาน / โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ตารางแสดงรายรับ ปงบประมาณ ๒๕๖๐
รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ที่ รายการ ม.ตน ม.ปลาย รวมเงิน

ภาค ภาค
๒/๒๕๕๙ ๑/๒๕๖๐ ๒/๒๕๕๙ ๑/๒๕๖๐

๑ เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ยอดยกมา ๕๐๐,๐๐๐
๑.๑ เงินอุดหนุน ๕๘๑,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๓๒๘,๗๐๐ ๒๙๒,๖๐๐ ๑,๗๒๗,๓๐๐

รวมเงิน ๒,๒๒๗,๓๐๐
๒ เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนยากจน
๑๐๖,๕๐๐ ๑๐๖,๕๐๐ ๒๑๓,๐๐๐

๓ เงินโครงการโรงเรียนในฝน ๒๐,๐๐๐
๔ เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป

ยอดยกมา คาไฟฟา ๓๖๐,๐๐๐
ยอดยกมา กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

๓๕๐,๐๐๐

๔.๑ คาหนังสือเรียน ๒๗๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐
๔.๒ คาอุปกรณการเรียน ๖๙,๗๒๐ ๖๓,๐๐๐ ๓๙,๗๙๐ ๓๕,๔๒๐ ๒๐๗,๙๓๐
๔.๓ คาเคร่ืองแบบนักเรียน ๑๓๕,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๒๑๒,๐๐๐
๔.๔ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๔๖,๐๘๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๘๒,๑๗๕ ๗๓,๑๕๐ ๔๓๓,๔๐๕

๕ เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ
งบพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณ
โรงงานไฟฟา

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

รวมเงิน ๒,๑๙๓,๓๓๕
๖ เงินรายไดสถานศึกษา

ยอดยกมา
เงินรายไดสถานศึกษา ๒๔๘,๔๐๐ ๒๔๘,๔๐๐ ๑๗๘,๒๕๐ ๑๗๘,๒๕๐ ๘๕๓,๓๐๐
๖.๑ เงินบํารุงการศึกษา
๖.๒ เงินบริจาค
๖.๓ เงินระดมทรัพยากร

รวมเงิน ๑,๑๕๑,๗๐๐ ๑,๖๒๙,๙๐๐ ๖๒๘,๙๑๕ ๘๖๖,๔๒๐
รวมทั้งสิ้น ๒,๗๘๑,๖๐๐ ๑,๔๙๕,๓๓๕ ๔,๒๗๖,๙๓๕



การจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ไดจัดสรรงบประมาณประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือใชในการ

บริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งแยกออกเปน
๓ สวนดังนี้

๑. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา ๑,๗๘๘,๘๐๐ บาท
๒. เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ๒๗๓,๐๐๐ บาท
๓. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป ๑,๒๒๙,๓๐๒ บาท
๔. เงินรายไดสถานศึกษา ๘๓๙,๕๐๐ บาท
๕. เงินนอกงบประมาณ อ่ืน ๆ

รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๔,๑๓๐,๖๐๒ บาท

สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการบริหารจัดการใน
รูปแบบของโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้

ตาราง สัดสวนการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปงบประมาณ ๒๕๖๐

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา ๑,๗๘๘,๘๐๐ บาท

ฝาย สัดสวนการจัดสรร จํานวนเงิน จัดสรรจริง คิดเปนรอยละ
ฝายวิชาการ ๖๐ ๑,๐๗๓,๒๘๐.๐๐ ๑,๑๑๖,๕๔๖.๐๐ ๖๒.๔๒
ฝายงบบริหารท่ัวไป ๑๐ ๑๗๘,๘๘๐.๐๐ ๒๔๗,๗๓๖.๐๐ ๑๓.๘๕
ฝายงบประมาณ ๑๐ ๑๗๘,๘๘๐.๐๐ ๖๓๐,๔๐๔.๐๐ ๑.๗๐
ฝายบุคคล ๑๐ ๑๗๘,๘๘๐.๐๐ ๒๐๐,๕๙๒.๐๐ ๑๑.๒๑
สํารองจาย ๑๐ ๑๗๘,๘๘๐.๐๐ ๑๙๓,๕๒๒.๐๐ ๑๐.๘๒

รวม ๑๐๐ ๒,๓๘๘,๘๐๐.๐๐



การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลยุทธ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ระดมทรัพย อื่น ๆ

๑. โครงการอานเขียน
ทุกวันสรางสรรค
ปญญา

- รักการอานสานสูฝน ๙,๘๐๐
- สอนเสริมพิเศษเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการอาน (จาก ปฐม
ก กา ถึง PISA)

๒๒,๕๓๘

- อบรมครู การใชสื่อ DLIT
- กําจัดจุดออน (๐ ร มส) ๑๑,๗๙๐

๒. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

- พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรู และหลักสูตร
ทองถ่ิน

๑,๗๖๐

- การเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

๒๒๕,๓๐๙ ๑๕๐,๐๐๐

- กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

๑๕๐,๐๐๐

- กิจกรรมคายวิชาการ ๓๐,๐๐๐
- เตรียมเยาวชนเพ่ือทักษะงาน
อาชีพ (หลักสูตรคูขนานการ
อาชีพ,โครงงานOCOP)

๑๐๐,๐๐๐

๓. โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรู

- พัฒนาแหลงเรียนรู ๔๕๕,๖๒๕
- บุคคลแหงการเรียนรู ๕๘,๒๘๖

๔. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ICT เพ่ือการเรียนรู

- พัฒนาระบบเครือขาย ICT ๖๙,๑๐๐
- พัฒนาเว็บไซตโรงเรียน ๔๐๐๐
- อุปกรณการเรียนการสอน ICT ๓๓๖,๓๓๐
- พัฒนาครูและบุคลากรดาน
ICT

๘,๗๐๐

- สงเสริมผูเรียนสูความเปน
เลิศดาน ICT

๓๙,๙๐๐

๕.โครงการ สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

- กิจกรรมวันลอยกระทง ๓,๐๐๐
- คายคุณธรรม ๓๐,๐๐๐
- วันพอแหงชาติ ๓,๐๐๐
- คริสตมาสและวันข้ึนปใหม ๑๓,๐๐๐
- วันเด็กแหงชาติ ๕,๐๐๐
- ทัศนศึกษา ๖๐,๐๐๐
- วันปจฉิมนิเทศ ๑๕,๐๐๐
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ๒๑,๔๗๐
- ประดับเข็มประเกี้ยวและพิธี
ไหวครู

๒๑,๐๐๐

- วันเขาพรรษา ๔,๐๐๐



โครงการ กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ระดมทรัพย อื่น ๆ

- วันแมแหงชาติ ๓,๐๐๐
- กิจกรรมเจาสัวนอย ๑,๓๐๐
- ลูกเสือ-เนตรนารี ๑๒๓,๘๖๘
- กิจกรรมแนะแนว ๒๑,๓๙๒

๖.โครงการเตรียม
พัฒน ฯ รัก
ประชาธิปไตย

- กิจกรรมสภานักเรียน ๒๒,๓๐๙
- อบรมเยาวชประชาธิปไตย
-อบรมผูนําเครือเตรียมพัฒน ๑๘,๐๐๐

๗.โครงการเตรียม
พัฒน ฯ อาสารักษ
สิ่งแวดลอม

-กิจกรรม ๕ส ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐,๘๐๐
- กิจกรรมแยกขยะ
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมปลูกปา ปลุกใจ ให
รักษโลก

๘.โครงการเตรียม
พัฒนรักษวัฒนธรรม
ไทย

- จัดซื้อวัสดุครภุัณฑ ๕,๙๘๐
- โขนรากวัฒนธรรมนอมนํา
ภูมิปญญาไทย

๑๓๗,๕๒๐

- กิจกรรมโขนอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย

๑๗,๙๒๐

- โขนสืบสานวัฒนธรรมไทย ๓๑,๕๐๐.๐๐
- กิจกรรมโขนเทิดพระเกียรติ ๓๒,๕๐๐.๐๐

๙.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน

๕๖,๕๐๐

๑๐.โครงการหยดนํ้า
แหงความคิด

-กิจกรรมสรางสรรคโครงงาน
พัฒนาการคิด ๑๒,๕๐๐
- คายหยดนํ้าแหงความคิด
- เวทีความคิด

๑๑.โครงการ Get
English

- จางครูชาวตางชาติ ๒๖๐,๐๐๐
- English and Chinese
Speaking Day ๑,๔๗๐

๑๒.โครงการโรงเรียน
สีขาว

- ขับข่ีปลอดภัย ๔๘,๐๐๐ ๘๖,๔๐๐
- อบรมนักเรียนแกนนํา กลุม
เสี่ยง
- ลูกเสือตอตานยาเสพติด
- รณรงค ตอตาน คัดกรอง
สารเสพติด
- TO BE NUMBERONE

๑๓.โครงการคลินิก
สุขภาพ

- เพ่ือนใจวัยใส ๒๑,๙๒๘
- ตรวจสุขภาพ
- อย นอย

๑๔.โครงการเวทีคน
กลา

- ศุกรหรรษา



โครงการ กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ระดมทรัพย อื่น ๆ

๑๕.โครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

- กิจกรรมรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล

๒๘,๙๐๓

- สงเสริมพัฒนาผูเรียน
- ยกยอง เชิดชู ครูผูดูแล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
-การจัดเก็บขอมูลการมาเรียน ๕,๐๐๐

๑๖.โครงการ
หองเรียนคุณภาพ

-นําการเปลี่ยนแปลงสู
หองเรียนคุณภาพ
- ออกแบบการจัดการเรียนรู
อิงมาตรฐาน
- วิจัยในช้ันเรียน (CAR)
- ใช ICT เพ่ือการสอนและ
สนับสนุนการสอน
- สรางวินัยเชิงบวก -
บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู

๒๐๘,๒๗๔

๑๗.โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

อบรมประชุมสัมมนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

๑๕๓,๐๐๐

-ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
-ตรวจสุขภาพประจําป

๑๘.โครงการบริหาร
จัดการดวยระบบ
คุณภาพ

๔๘๗,๒๒๓ ๓๖๐,๐๐๐
- กลุมงานวิขาการ
- กลุมงบประมาณ
- กลุมงานบุคคล
- กลุม งานธุรการ
- กลุมบริหารท่ัวไป

๑๙.สนับสนุน
คาใชจายในการศึกษา

- หนังสือเรียนฟรี ๔๘๐,๐๐๐
- เครื่องแบบนักเรียน ๒๑๒,๐๐๐
- คาอุปกรณ ๒๐๗,๙๓๐
- พัฒนาผูเรียน ๔๓๓,๔๐๕
- ปจจัยพ้ืนฐาน

๒๐.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู
ศตวรษท่ี ๒๑

- การประกันคุณภาพ
การศึกษา

๓,๐๐๐

- การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ

๓,๐๐๐

- นวัตกรรมการบริหารงาน
- วิจัยองคกร ๒,๐๐๐

๒๑.โครงการพัฒนา
งานอาคารสถานท่ี

-กิจกรรมจัดจางบุคลากร
-ปรับปรุงภูมิทัศน(ปรับไปอยู
แหลงเรียนรู)
-พัฒนาระบบสาธารณูปโภค



และยานพาหนะ
๒๒.โครงการสายใย
เตรียมพัฒน

-ชมรมครูผูปกครองศิษยเกา ๕,๐๐๐
-คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
-สัมมนาเครือเตรียมพัฒน ๑๖๒,๔๘๐
-เตรียมพัฒนรักองคกร
- แลกเปลี่ยน AFS ๖๑,๙๗๕
จากใจถึงใจ ๗,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๒,๒๗๖,๙๐๘ ๑,๗๕๙,๙๗๒ ๘๔๕,๕๐๕ ๑๕๐,๐๐๐
รวมงบสํารองจาย ๑๙๓,๕๒๒

รวมท้ังสิ้น ๒,๔๗๐,๔๓๐



กรอบแผนกลยุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน กลยุทธระดับโครงการ มาตรฐาน ตบช.สมศ,
๑. สงเสริมผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนตามหลักสูตร

๑.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑. โครงการอานเขียนทุกวันสรางสรรค
ปญญา
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

มฐ. ๑๐

ตบช.๒

๒. สงเสริมนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

มฐ. ๕

๓.สงเสริมและยกระดับสูความเปนเลิศทาง
ความรูและทักษะพ้ืนฐาน

มฐ. ๕

๔.สงเสริมและสนับสนุนการใชกระบวนการวิจัย
สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนานักเรียน อยางตอเนื่อง

มฐ. ๗

๕.สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู

มฐ. ๑๑

๒. สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี ดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖.สงเสริมนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย
มี จิตสํานึกในความเปนไทย และการมีจิต
สาธารณะ

๑. โครงการเตรียมพัฒน ฯ สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. โครงการเตรียมพัฒนรักษวัฒนธรรมไทย
๓. โครงการเตรียมพัฒน ฯ รักประชาธิปไตย

มฐ. ๒

ตบช.๑
ตบช.๑๕
ตบช.๑๗๗.สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณาการ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมเจาสัวนอย
-กิจกรรมเตรียมเยาวชนเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพ(หลักสูตรคูขนาน,OCOP)

มฐ. ๑๕

๘.ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียน ตระหนักและ
เห็นความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม

๓.โครงการเตรียมพัฒน ฯ อาสารักษสิ่งแวดลอม มฐ.๑๔ ตบช.๑๘



กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน กลยุทธระดับโครงการ มาตรฐาน ตบช.สมศ,

๓. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใน
การคิด

๙.สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและสื่อความไดอยางมีเหตุผล

โครงการหยดน้ําแหงความคิด มฐ.๔ ตบช.๓

๑๐.สงเสริมใหนักเรียนสามารถใชภาษาในการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ Get Foreign Languages มฐ.๓ ตบช.๑๙

๔. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต

๑๑.พัฒนานักเรียนใหมีความสมบูรณท้ังดาน
รางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด

โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการคลินิกสุขภาพ
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

มฐ.๑

ตบช.๔
ตบช.๑๖๑๒.นักเรียนมีทักษะ การเรียนรู การทํางานและ

ผลิตงานอยาง สรางสรรค พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง แสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลง
เรียนรูสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศไดอยางถูกวิธี
และเหมาะสม

โครงการเวทีคนกลา มฐ.๖

๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ

๑๓.พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ ในการ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตร

โครงการหองเรียนคุณภาพ

มฐ.๗

ตบช.๕
ตบช.๗

๑๔.พัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และกาวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑

๑.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตบช.๘

๑๕.จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูรวมกัน
และการเรียนรูดวยตนเอง

ตบช.๖

๑๖.การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตบช.๑๒
๑๗.สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของเครือขาย
ผูปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

มฐ.๙ ตบช.๙

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน กลยุทธระดับโครงการ มาตรฐาน ตบช.สมศ,



๑๘.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
การประกัน คุณภาพทางการศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูศตวรษท่ี
๒๑

มฐ.๑๒ ตบช.๙

๑๙.พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ โครงการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ มฐ.๘
๒๐.ระบบการจัดการความรูและการปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ

กิจกรรมวิจัยองคกร มฐ.๘

๒๑.โรงเรียนมีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามท่ีมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือ
การเรียนรู

มฐ.๑๑

๒๒.พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศใน
โรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู

โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี มฐ.๑๓

๒๓.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ใหถูก
สุขลักษณะ และเพียงพอ อยางมีประสิทธิภาพ

มฐ.๑๑

๗. พัฒนาเครือขายความรูความรวมมือ
ของชุมชุนและสังคม

๒๔.สงเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางโรงเรียน นักเรียน ครู ผูปกครอง
ชุมชนและองคกรอ่ืน ๆ

โครงการสายใยเตรียมพัฒน มฐ.๑๓ ตบช.๑๓

๒๕.เสริมสรางสมรรถนะการจัดการศึกษาและ
พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ

ตบช.๑๔

๒๖.เสริมสรางเครือขายบุคคล องคกร และ
แหลงเรียนรูภูมิปญญาไทยท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
ของนักเรียน

มฐ.๑๕ ตบช.๒๐

กรอบกลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี



ประเด็นกลยุทธ  พัฒนาคุณภาพศิษย
เปาประสงค/มาตรฐาน

การศึกษา ตัวชี้วัด ขอมูล
ปฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

๑. ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะจําเปนตาม
หลักสูตร

๑. ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะจําเปนตาม
หลักสูตร (ตอ)

ตบช.๒ รอยละของ
ผูเรียนที่มีความรู
ความสามารถตาม
หลักสูตรอยูใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

ตบช.๒ รอยละของ
ผูเรียนที่มีความรู
ความสามารถตาม
หลักสูตร

๖๘.๔๐ ๗๕

๗๕

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

๙๐

๑. สงเสริมใหผูเรียนมีความรู
และทักษะจําเปนตาม
หลักสูตร

๑. โครงการอานเขียนทุก
วันสรางสรรคปญญา

- กิจกรรมรักการอาน
สานสูฝน

- กิจกรรมสอนเสริม
พิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การอาน (จาก ปฐม ก กา
ถึง PISA)
- กิจกรรมกําจัดจุดออน
(๐ ร มส)
๒. โครงการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
- กิจกรรมพฒันาหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรู และ
หลักสูตรทองถิ่น
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- กิจกรรมคายวิชาการ
- กิจกรรมสงเสริมให
ผูเรียนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแสวงหาความรู
และสรางสรรคงานอยางมี
จรรยาบรรณ
- กิจกรรมเตรียมเยาวชน
เพื่อทักษะงานอาชีพ
(หลักสูตรคูขนานการ
อาชีพ,โครงงานOCOP)

๙,๘๐๐๐

๒๒,๕๓๘

๑๑,๗๙๐

๑,๗๖๐

๓๗๕,๓๐๙

๓๐,๐๐๐
-

๑๐๐,๐๐๐

๔๕๕,๖๒๕

๑.งานหองสมุด
๒.ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู

ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู

วิชาการ
นายเอกชัย
กลุมสาระวิทย
นายศรัญู

น.ส.จีริสุดา
จินรโหฐาน

น.ส.นุชจรีย
จําเริญโชค
ทุกกลุมสาระ



ประเด็นกลยุทธ  พัฒนาคุณภาพศิษย
เปาประสงค/มาตรฐาน

การศึกษา ตัวชี้วัด ขอมูล
ปฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

๓. โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู

- กิจกรรมพัฒนาแหลง
เรียนรู จัดทําสารสนเทศ
แหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่น และปราชญ
ชาวบาน

- กิจกรรมสงเสริมให
เปนบุคคลแหงการเรียนรู

๕๘,๒๘๖ ทุกกลุมสาระ

๔. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
เพื่อการเรียนรู
- พัฒนาระบบเครือขาย
ICT
- พัฒนาเว็บไซตโรงเรียน
- อุปกรณการเรียนการ
สอน ICT
- พัฒนาครูและบุคลากร
ดาน ICT
- สงเสริมผูเรียนสูความ
เปนเลิศดาน ICT

๖๙,๑๐๐
๔,๐๐๐

๓๓๖,๓๓๐

๘,๗๐๐

๓๙,๙๐๐



ประเด็นกลยุทธ  พัฒนาคุณภาพศิษย
เปาประสงค/มาตรฐาน

การศึกษา ตัวชี้วัด ขอมูล
ปฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

๒, ผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
บนพื้นฐานความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนเปน
คนดี

รอยละผูเรียนทุก
ชั้นปที่ทํางาน ทํา
กิจกรรม บําเพ็ญ
ประโยชน(นอก
หลักสูตร)
ไมนอยกวา ๕๐
ชั่วโมง/ป/คน ตอ
จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

๘๕.๐๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๒.สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- คายคุณธรรม
- กิจกรรมวันพอแหงชาติ
- กิจกรรมวันคริสตมาส

และวันขึ้นปใหม
- กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ
- กิจกรรมลูกเสือเนตร

นารี
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมประดับเข็ม

ประเกี้ยวและพิธีไหวครู
- กิจกรรมวันเขาพรรษา
- กิจกรรมวันแมแหงชาติ
- กิจกรรมรักการออม

๓,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๕,๐๐๐
๑๒๓,๘๖๘
๖๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๑,๔๗๐
๒๑,๐๐๐

๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๓๐๐

ครูภัสดาทร
เหลาวงค

การงานอาชีพ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา + วิทย
ภาษาตางประเทศ

คณิตศาสตร
นายณัฐวุฒิ  กันราย
ครูภัสดาทร
งานแนะแนว
งานระบบดูแล
ครูภัสดาทร
เหลาวงค
ภาษาไทย + การงาน
สังคมศึกษา + คณิต
ครูพรทิพย คชาวงศ

สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.โครงการเตรียมพัฒน ฯ
รักประชาธิปไตย
- กิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมอบรมเยาวชน

ประชาธิปไตย
- อบรมผูนําเครือเตรียม
พัฒน

๒๒,๓๐๙
-

๑๘,๐๐๐

ครูภัสดาทร
เหลาวงศ



ประเด็นกลยุทธ ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ
เปาประสงค/มาตรฐาน

การศึกษา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ขอมูลป
ฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานความเปนไทย

ตัวบงชี้ที่ ๑๗
อัตลักษณสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ ๑๘
เอกลักษณสถานศึกษา

-มีการประเมินผล
ผูเรียนที่ปรากฎ
อัตลักษณไดคะแนนผล
ประเมินไมนอยกวา
๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
- มีผลการประเมินที่
สะทอนการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจาก
ประชาคม ไดคะแนนผล
การไมนอยกวา ๘๐
จาก ๑๐๐ คะแนน

๘๕.๐๕ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๓.โครงการเตรียมพัฒน ฯ
อาสารักษสิ่งแวดลอม
-กิจกรรม ๕ส
-กิจกรรมแยกขยะ
-กิจกรรมจิตอาสา
-กิจกรรมปลูกปา ปลุกใจ
ใหรักษโลก

๒๕,๐๐๐

ครูณัฐวุฒิ กันราย

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานความเปนไทย

-มฐ.๒

รอยละของผูเรียนเปน
คนดี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
บนพื้นฐานความเปน
ไทย

๘๕.๐๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ สงเสริมใหผูเรียนเปนคน
ดี ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการเตรียมพัฒนรักษ
วัฒนธรรมไทย
- โขนรากวัฒนธรรมนอม
นําภูมิปญญาไทย
-โขนเทิดพระเกียรติ
- โขนอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย
- โขน วัฒนธรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ

๑๓๗,๕๒๐

๑๗,๙๒๐

๓๑,๕๐๐๐

๕,๙๘๐

นางสาวสมญา
รักษาดี

- ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน

๕๖,๕๐๐



ประเด็นกลยุทธ  พัฒนาคุณภาพศิษย
เปาประสงค/มาตรฐาน

การศึกษา
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ
ขอมูลป

ฐาน
เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๓.ผูเรียนมีคุณลักษณะ
พรอมเปนพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๑

- ตบช.๓ ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด--
มฐ.๔

รอยละผูเรียนมี
ความสามารถใน
การคิด

๙๔.๓๖ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐
๓. สงเสริมให
ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การคิด

โครงการหยดน้ําแหง
ความคิด
- กิจกรรมสรางสรรค
โครงงาน
- คายหยดน้ําแหง

ความคิด
- เวทีความคิด

๑๒,๕๐๐ กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

-ตบช.๑๙ มาตรการ
สงเสริม
-มฐ.๓

รอยละผูเรียนมี
ความ
สามารถในการ
สื่อสาร

๗๙.๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐
โครงการ Get English

- จางครูชาวตางชาติ
- English and
Chinese
Speaking Day

๒๖๐,๐๐๐
๑,๔๗๐

กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ

๓.ผูเรียนมีคุณลักษณะ
พรอมเปนพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๑

รอยละของผูเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม

๙๘.๕๒ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔. สงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะชีวิต

โครงการโรงเรียนสีขาว
- ขับขี่ปลอดภัย
- อบรมนักเรียนแกนนํา
กลุมเสี่ยง
- ลูกเสือตอตาน

ยาเสพติด
- รณรงค ตอตาน –
คัดกรอง สารเสพติด
- To be number one

โครงการคลินิกสุขภาพ
- เพื่อนใจวัยใส
- ตรวจสุขภาพ
- กีฬาภายใน, ภายนอก
- อย นอย

๔๘,๐๐๐

๒๑,๙๒๘

นางสาวนันทนภัส
ชะฎาจิตร

นางหนึ่งนภา
ใจผอง

ประเด็นกลยุทธ  พัฒนาคุณภาพศิษย



เปาประสงค/มาตรฐาน
การศึกษา

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ขอมูลป
ฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

๓.ผูเรียนมีคุณลักษณะ
พรอมเปนพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๑

รอยละของผูเรียนที่
เขารวมกิจกรรม

๙๘.๕๒ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔. สงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะชีวิต

โครงการเวทีคนกลา
-ศุกรหรรษา
-ลานดนตรี ศิลปะ

โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
- รูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- สงเสริมพัฒนาผูเรียน
- การปองกันและแกไข
ปญหา
- กิจกรรมสงตอ
- การนิเทศ กํากับ
ติดตาม
- การจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศการดูแล
- ยกยอง เชิดชู ครูผูดูแล
ชวยเหลือนักเรียนดีเดน
- วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร
ดูแลฯ
-สรุป ประเมินผล
รายงานเผยแพรผลงาน
ตอสาธารณชน

-

๒๘,๙๐๓

๕,๐๐๐

นายศุภกฤต
หอมขจร

นางสาวนิชดา  บุญ
ชิด

ประเด็นกลยุทธ    พัฒนาคุณครูและบุคลากร
เปาประสงค/

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด ขอมูลป
ฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒



๔.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความสามารถจัดการเรียน
การสอนและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑวิชาชีครู

- รอยละของหองเรียน
ที่สะอาด สุขลักษณะ
สวยงามอยูในเกณฑ
ระดับดีมาก

- หองเรียน/แหลง
เรียนรูคุณภาพที่เปน
ตนแบบอยูในระดับดี
มาก

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๕.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ

โครงการหองเรียน
คุณภาพ
-นําการ
เปลี่ยนแปลงสู
หองเรียนคุณภาพ
- ออกแบบการ
จัดการเรียนรูอิง
มาตรฐาน
- วิจัยในชั้นเรียน
(CAR)
- ใช ICT เพื่อการ
สอนและสนับสนุน
การสอน

- สรางวินัยเชิงบวก
(Positive
Discipline
-บรรยากาศเอื้อตอ
การเรียนรู

๒๐๘,๒๗๔ นางสาวนภัทร
อินโสม

โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
-อบรม ประชุม
สัมมนา ครูฯ
-ศึกษาดูงาน
-ตรวจสุขภาพ
ประจําป

๑๕๓,๐๐๐

ประเด็นกลยุทธ  การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
เปาประสงค/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ขอมูล เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ



การศึกษา ปฐาน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๕. โรงเรียนมีระบบ

บริหารจัดการศึกษาแบบ
มีสวนรวมจากทุกภาค
สวนและการสรางภาคี
เครือขายกับองคทุกระดับ
-ตบช.๑๐ การดําเนินงาน
ของผูบริหาร -มฐ.๘

รอยละการจัด
บริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖. พัฒนาระบบ
บริหารและ
ธรรมมาภิบาลของ
สถานศึกษา

โครงการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพ
- วิชาการ
- งบประมาณ
- บุคลากร
-แผนงาน
-บริหารทั่วไป

๘๔๗,๒๒๓
กลุมบริหาร
๕ กลุม

-มฐ.๑๒ รอยละการ
ดําเนินงาน
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงอยูใน
ระดับดีมาก

๘๔ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู
ศตวรษที่ ๒๑
- การประกันคุณภาพ
การศึกษา
- การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ
- ควบคุมภายใน
- ธุรการและ
ประสานงานราชการ
- วิจัยองคกร
- นวัตกรรมการ
บริหารงาน

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๒,๐๐๐

กลุมงานยุทธศาสตร
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุมบริหาร ๕ กลุม

โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษา
-หนังสือเรียนฟรี
-เคร่ืองแบบนักเรียน
-คาอุปกรณ
พัฒนาผูเรียน

๔๘๐,๐๐๐
๒๑๒,๐๐๐
๒๐๗,๙๓๐
๔๓๓,๔๐๕

กลุมงบประมาณ

ประเด็นกลยุทธ    พัฒนาคุณภาพดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม



เปาประสงค/
มาตรฐาน
การศึกษา

ตัวชี้วัด ขอมูลป
ฐาน

เปาหมาย
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

มีระบบบริหารการ
จัดการศึกษาแบบมี
สวนรวมจากทุก
ภาคสวนและการ
สรางภาคีเครือขาย
กับองคกรทุกระดับ

- คณะกรรมการ
ผูปกครองชุมชน
เขารวมกิจกรรม
ของโรงเรียน

มีเครือขายรวม
พัฒนาทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค
ระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๗.พัฒนาเครือขาย
ความรู ความรวมมือ
ของชุมชนและสังคม

โครงการสายใยเตรียมพัฒน
-ชมรมครูผูปกครองศิษยเกา
-คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- เครือขายผูปกครอง
- สัมมนาเครือขายเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
-เตรียมพัฒนรักองคกร
- เครือขายสหวิทยศึกษา
- โครงการแลกเปลี่ยน AFS

-จากใจถึงใจ

๕,๐๐๐

๑๖๒,๔๘๐

๖๑,๙๗๕

๗,๐๐๐

นางศศิชารักษ
ยงพาณิชย

นางสาวสมญา
รักษาดี

นางสาววัชรีย
บุดสาเดช

นางสาววิไลรัตน
ชาญพฤติ



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

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

วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประชุมหารือฝายบริหารและคณะครูทุก

ทานเพ่ือวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

หัวหนากลุมบริหาร และ
คณะครูทุกทาน

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐

ครูทุกทาน

๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน
ดําเนินการเขียนโครงการ/งานประจําป ให
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   แนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
(ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

คณะครูทุกทาน

๕ กันยายน ๒๕๖๐ ทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน สง
โครงการงานท่ีพิมพเสร็จแลวพรอมสงไฟล
ใหฝายยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ทุกกลุมงาน
- ทุกกลุมสาระการเรียนรู
- ทุกงาน

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติราชการ และ
โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

- ทุกกลุมงาน
- ทุกกลุมสาระการเรียนรู

๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ปดภาคเรียน ๑/๒๕๕๙ กลุมวิชาการ
๒๓-๒๗กันยายน๒๕๕๙ สัมมนาศึกษาดูงานท่ีจังหวัดตรัง กลุมบุคลากร/วิชาการ

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ -นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๐
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
- มุฑิตาจิต ผอ. และครูอาภรณ

-งานแผนงาน
-คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประเมินระบบควบคุมภายใน กลุมยุทธศาสตร ฯ
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประชุมผูปกครองประจําภาคเรียนท่ี ๒/

๒๕๕๙
งานกิจการนักเรียน

๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แขงขันทักษะศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พ้ืนท่ี

กลุมวิชาการ



วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง การงานอาชีพฯ

พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลท่ี ๖ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมคายคุณธรรม งานสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายงานขอมูลนักเรียน งานสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุมบริหารบริหารท่ัวไป
เปดกิจกรรม อานทุกวันสรางสรรคปญญา งานหองสมุด
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป งานพัสดุ

ธันวาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมวันพอแหงชาติ กลุมสาระฯสังคมศึกษา
การแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด สระบุรี

เกมส
กลุมสาระฯสุขศึกษา พล
ศึกษา

แขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาค

กลุมบริหารวิชาการ

กิจกรรมคริสตมาส กิจกรรมปใหม กลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศ

เริ่มกิจกรรมเวทีคนกลา  ครั้งท่ี ๑ กลุมสาระฯศิลปะ
นิเทศภายใน ครั้งท่ี ๑ กลุมบริหารวิชาการ
สอบธรรมศึกษา กลุมสาระฯสังคมศึกษา

มกราคม ๒๕๖๐ กิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนารี งานลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กลุมสาระฯคณิตศาสตร
กิจกรรมวันครู กลุมบริหารบุคลากร
สอบกลางภาคเรียน ๒/๒๕๕๙ กลุมบริหารวิชาการ
ติวโคงสุดทาย O-NET กลุมบริหารวิชาการ

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สอบ O-NET ม. ๖ กลุมบริหารวิชาการ
กิจกรรมเปดประตูสูโลกกวาง(ทัศนศึกษา) กิจกรรมนักเรียน
นิทรรศการหนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงาน กลุมบริหารวิชาการ
สอบ O-NET ม. ๓ กลุมบริหารวิชาการ
จัดสรรเงินปจจัยพ้ืนฐาน งานแนะแนว

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ นิเทศภายใน ครั้งท่ี ๒ กลุมบริหารวิชาการ
สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ กลุมบริหารวิชาการ
จัดทําคุณลักษณะจัดซื้อหนังสือ
และอุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน

กลุมบริหารวิชาการ/
บริหารท่ัวไป

มีนาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมวันเกียรติยศ งานแนะแนว/วิชาการ
จัดทํารายงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ กลุมยุทธศาสตรฯ
ปดโครงการกําจัดจุดออน กลุมบริหารวิชาการ



วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม OCOP ในเครือเตรียมพัฒน กลุมบริหารวิชาการ
รับนักเรียนชั้นม.๑ และ ม.๔ งานสารสนเทศ
อนุมัติผลการเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กลุมบริหารบุคลากร

เมษายน ๒๕๖๐ รับมอบตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ กลุมบริหารวิชาการ
ประชุมผูปกครอง ม.๑ และ ม.๔ กลุมบริหารท่ัวไป

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมครูเปดภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ คณะครูทุกทาน
๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คายปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔ งานกิจการนักเรียน

๙-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คายปรับพ้ืนฐาน ม.๑ และ ม.๔ กลุมบริหารวิชาการ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ กลุมบริหารวิชาการ

รับสมัครชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มอบหนังสือเรียน กลุมบริหารวิชาการ
จายเงินคาอุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน

กลุมบริหารงบประมาณ

มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุมบริหารท่ัวไป
ประชุมผูปกครอง ระดมทรัพยากร กลุมบริหารท่ัวไป
กิจกรรมไหวครูและพิธีประดับเข็มพระ
เก้ียว

งานกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู
วันตอตานยาเสพติด

กลุมสาระฯภาษาไทย/งาน
กิจการนักเรียน

นิเทศภายในครั้งท่ี ๑ กลุมบริหารวิชาการ
กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีสวนสนามเนื่องวันสถาปนาลูกเสือ

แหงชาติ
ลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา กลุมสาระฯการงานอาชีพ
สอบกลางภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ กุมบริหารวิชาการ
อบรมผูนํานักเรียนเครือเตรียมพัฒนฯ งานกิจกรรมนักเรียน
อบรมเตรียมพัฒนฯรักองคกร กลุมบริหารบุคลากร
วันภาษาไทยแหงชาติ กลุมสาระฯภาษาไทย

สิงหาคม ๒๕๖๐ วันแมแหงชาติ กลุมสาระฯสังคมศึกษา/
คณิตศาสตร

คายวิชาการ กลุมสาระฯวิทยาศาสตร
สัปดาหวิทยาศาสตร กลุมสาระฯวิทยศาสตร
สัปดาหหองสมุด งานหองสมุด



วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
กีฬาภายใน กลุมสาระฯสุขศึกษา

พลศึกษา
จัดสรรเงินปจจัยพ้ืนฐาน งานแนะแนว
นิเทศภายในครั้งท่ี ๒ กลุมบริหารวิชาการ

กันยายน ๒๕๖๐ เลือกตั้งประธานนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน
ประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรครั้ง
ท่ี ๒

กลุมบริหารบุคลากร

แตงตั้งคณะกรรมตรวจสอบพัสดุประจําป กลุมบริหารงบประมาณ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน

กลุมยุทธศาสตรฯ

แตงตั้งคณะกรรมการทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ๒๕๖๐

กลุมยุทธศาสตรฯ

สรุปโครงการ/งาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุมยุทธศาสตรฯ
สรุปวันลาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุมบริหารบุคลากร

สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ กลุมบริหารวิชาการ



ภาคผนวก

คําส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี



ที่ ๑๖๒/๒๕๕๙
เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

-----------------------------------
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ัน    เพื่อให
การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดดําเนินไปอยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน   ดําเนินการบริหารงบประมาณงบ
เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน เปนไปตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใชจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน คาใชจายรายหัวจัดสรรใหสถานศึกษาเพื่อ
ใชในการจัดการเรียนการสอน ใหไดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จึงไดมีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) จึงไดแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังน้ี

คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นางพรทิพย  บุญเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทนภัส  ชะฎาจิตร รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวนิรมล  ฤกษดี กรรมการ
๔. นางศศิชารักษ  ยงพาณิชย กรรมการ
๕. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล กรรมการ
๖. นางสาวสมญา  รักษาดี กรรมการ
๗. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๘. นางยุพิน  หอมสุข กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการแผนงานวิชาการ
๑. นางสาวนิรมล  ฤกษดี หัวหนากลุมบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ
๒. นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ หัวหนากลุมสาระวิชาสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓. นางสาวอาภรณ  กําเนิดชาติ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย กรรมการ
๔. นางยุพิน  หอมสุข หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ
๕. นายภัสดาทร  เหลาวงศ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร กรรมการ
๖. นางสาวนิชดา  บุญชิด หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ

กรรมการ

๗. นางหน่ึงนภา  ใจผอง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาฯ กรรมการ
๘. นายศุภกฤต   หอมขจร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ กรรมการ
๙. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาการงานอาชีพฯ

กรรมการ
๑๐. นายเอกชัย  โสกสินธุ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและงานวัดผลฯ กรรมการ
๑๑. นางสาวฤทัยทิพย  รอยพุทธ งานทะเบียนนักเรียน กรรมการ



๑๒. นางสาวจริยาพร  บัวโชติ งานหองสมุด กรรมการ
๑๓. นางสาวจีริสุดา จินรโหฐาน งานวัดผลและประเมินผล กรรมการ

คณะกรรมการแผนงานบริหารทั่วไป
๑. นางศศิชารักษ  ยงพาณิชย หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทนภัส  ชะฎาจิตร งานกิจการนักเรียน กรรมการ
๓. นายศุภกฤต หอมขจร งานโสตทัศนศึกษา กรรมการ
๔. นางหน่ึงนภา  ใจผอง งานอนามัยและโภชนาการ กรรมการ
๕. นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรรมการ
๖. นายภัสดาทร   เหลาวงศ งานกิจกรรมนักเรียน กรรมการ
๗. นายศรัญู  ศรีพูล งานพัฒนาระบบและเครือขายสารสนเทศ กรรมการ
๘. นางสาวนิชดา  บุญชิด งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กรรมการ
๙. นายณัฐวุฒิ  กันราย งานอาคารสถานท่ีฯ กรรมการ
๑๐. นางสาววชิราพร  ภักคคุณพันธ งานพัสดุฝายบริหารท่ัวไป กรรมการ

คณะกรรมการแผนงานบริหารงบประมาณ
๑. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ
๒. นางหน่ึงนภา  ใจผอง งานการเงินและบัญชี กรรมการ
๓. นายศรัญู  ศรีพูล งานพัสดุและสินทรัพย กรรมการ
๔. นางสาววิไลรัตน  ชาญพฤติ งานพัสดุ กรรมการ

คณะกรรมการแผนงานบริหารบุคลากร
๑. นางสาวสมญา  รักษาดี หัวหนากลุมบริหารบุคลากร ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณภัทร  อินโสม กรรมการ
๓. นางสาวพรทิพย  คชาวงศ กรรมการ

คณะกรรมการแผนงานยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ
๑. นางยุพิน  หอมสุข หัวหนางานยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนุชจรีย จําเริญโชค งานสารสนเทศและรับนักเรียน กรรมการ
๓. นางสาวธันยา  พาอยูสุข งานธุรการ กรรมการ

คณะกรรมการจัดทําเอกสารและประชาสัมพันธ
๑. นางยุพิน  หอมสุข ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนุชจรีย  จําเริญโชค กรรมการ
๓. นางสาวธันยา  พาอยูสุข กรรมการ

มีหนาที่
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค ของ

โรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป  พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตามกลยุทธดานการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา

๒. สรุปประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ นําขอมูลผลการ
ประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีไดมาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ของฝาย/หมวด/งาน

๓. จัดทําแผนงาน/โครงการ ของฝาย/กลุมสาระฯ/งาน ท่ีรับผิดชอบใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ



การศึกษา ระยะ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ สอดคลองกลยุทธของโรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ แผน
ยุทธศาสตรหลักของโรงเรียนและโรงเรียนในฝนท้ัง ๕ แผนหลัก

๔. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ท่ีไดรับและเงินอื่นๆ ในงาน/โครงการตางๆแตละ
ฝาย/หมวด/งาน อยางเหมาะสม

๕. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (งบเรียนฟรี ๑๕ ป) ท่ีไดรับในงาน/โครงการตางๆ
แตละฝาย/หมวด/งาน อยางเหมาะสม

๖. ครูทุกทานสงโครงการ/งาน/กิจกรรม  ดําเนินการใหแลวเสร็จ พรอมท้ังไฟลงานและเอกสาร
พรอมเย็บเลม ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยสงใหคณะกรรมการจัดทําเอกสารพิมพ สําเนาเอกสารพรอม
ท้ังเย็บเลมใหเรียบรอยและสงตอหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ

๗. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีไดเสนอและไดรับพิจารณาไวในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยใชจายงบประมาณท่ีไดการจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน
เปนคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  รายงานผลการดําเนินงาน ของแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ๒๕๖๐ ของโรงเรียนตามงานท่ีรับผิดชอบ

ท้ังน้ี  ใหผูท่ีไดมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนตอทางราชการ

ส่ัง  ณ  วันท่ี ๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ
( นางพรทิพย  บุญเจริญ)

ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได
ศึกษารายละเอียดของแผนปฏิบัติการปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของโรงเรียนแลว  เห็นวาโรงเรียนไดกําหนด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  มี
ความรู  และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมตอไป

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร สระบุรี  จึง
ขอใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ ๒๕๕๙ของโรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนากร  สระบุรี
ขอใหทางโรงเรียนไดปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว  เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตอไป

(ลงชื่อ)
(นายไพโรษณ  ผดุงศิริพาณิชย )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน


