
แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔

สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



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)
( นายไพโรษน  ผดุงศิริพาณิชย )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



คํานํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนมาใชเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานของ
กลุมงานบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีโดยยึดกรอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนนโยบายและจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นโยบายสํานักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

ในแผนปฏิบัติการประกอบดวยวิสัยทัศนพันธกิจเปาหมายคุณลักษณะอันพึงประสงคโครงการ
บริหารงานโรงเรียนงาน/กิจกรรม/โครงการตางๆซึ่งโรงเรียนตองนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติใหไดผล
และมีประสิทธิภาพจึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการเลมนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการ
บริหารบริหารงบประมาณและทรัพยากรทุกหนวยงานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวทุกประการ

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะครูผูปกครองนักเรียนผูปกครองเครือขาย
นักเรียนท่ีไดใหความรวมมือแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
๒๕๖๑ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี



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 ๒๖

บทท่ี ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓๑
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค ๓๑
อัตลักษณ เอกลักษณ ๓๑
กลยุทธโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ๓๒
คุณลักษณะทีพึงประสงคของนักเรียน ๓๒

บทท่ี ๓ งบประมาณ/กรอบแผนงาน/โครงการ ๔๑
ตารางแสดงรายรับ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ๔๑
การจัดสรรงบประมาณ ๔๒
การจัดสรรงบประมาณโครงการจําแนกตามแผนกลยุทธ ๔๓
กรอบแผนกลยุทธ ๔๗
กรอบกลยุทธระดับแผนงาน ๕๐

บทท่ี ๔ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป ๕๘
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ๕๙
ภาคผนวก ๖๓



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 ๒๕๖๑ 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



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


แผนท่ีตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี

แผนผังโรงเรียน



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. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
๑๖) นายวิสูตร  คํานวนศักดิ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๙-ปจจุบัน



แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี



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



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

๑๘. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๖ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๙

๑๙. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันแอโรบิก ม.๑-ม.๖ ในการแขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๖ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๙

๒๐. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ม.๑-ม.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใน
การแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๖ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
ปการศึกษา ๒๕๕๙

๒๑. ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.๔-ม.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๖ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต
๔ ปการศึกษา ๒๕๕๙
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 ๒๕๖๐

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



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



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



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



โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔
สายวิทย  คณิต 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



โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔
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



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



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



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



๔. เขตพื้นท่ีบริการ ปการศึกษา ๒๕๖๐
มีเขตพ้ืนท่ีบริการเพ่ือการรับนักเรียนเขาศึกษาตอ ในตําบลคชสิทธิ์ ตําบลโคกตูม ตําบลโพนทอง

และตําบลใกลเคียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๕ โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร

อุปถัมภ)   โรงเรียนวัดโคกกลาง  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร  โรงเรียนวัดสันติวิหาร  โรงเรียนวัดโพนทอง
รอยละ ๘๐ และโรงเรียนใกลเคียงเขตพ้ืนท่ีบริการ รอยละ ๒๐

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ รับจากนักเรียนท่ีจบจากชั้นมัธยมศึกษาในปท่ี๓ เดิมรอยละ ๘๐
และรับจากนักเรียนโรงเรียนอ่ืนรอยละ ๒๐
๕. ขอมูลนักเรียน  ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ปการศึกษา ๒๕๖๐

๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น ……๖๘๒… ………คน
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น ……๔๑๔………คน จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม หองเรียน เฉลี่ยรวมตอหอง
ม.๑ ๓๘ ๔๗ ๘๕ ๓ ๒๘
ม.๒ ๔๔ ๓๖ ๘๐ ๓ ๒๗
ม.๓ ๕๕ ๔๓ ๙๘ ๓ ๓๒

รวมมัธยมตน ๑๓๗ ๑๒๖ ๒๖๓ ๙ ๒๙
ม.๔ ๒๙ ๓๐ ๕๙ ๒ ๓๐
ม.๕ ๑๘ ๓๑ ๔๙ ๒ ๒๕
ม.๖ ๒๑ ๒๒ ๔๓ ๒ ๒๒

รวมมัธยมปลายและเทียบเทา ๖๘ ๘๓ ๑๕๑ ๖ ๒๖
รวมทั้งหมด ๒๐๕ ๒๐๙ ๔๑๔ ๑๔ ๓๖

๖. ขอมูลบุคลากร  ปการศึกษา ๒๕๖๐
จํานวนบุคลากรในโรงเรียน แยกตามเพศ และตําแหนง

ตําแหนง จํานวนครูและบุคลากร
ชาย หญิง รวม

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ๑ ๐ ๑
รองผูอํานวยการ ๐ ๐ ๐
ครูชํานาญการพิเศษ ๑ ๖ ๗
ครูชํานาญการ ๓ ๐ ๓
ครู ๑ ๔ ๕
ครูผูชวย ๒ ๑๐ ๑๒
ครูอัตราจาง ๐ ๐ ๐
ครูอัตราจางชาวตางชาติ ๐ ๑ ๑
เจาหนาที่ธุรการ ๐ ๑ ๑
ลูกจางประจํา ๑ ๐ ๑
ลูกจางชั่วคราว ๔ ๓ ๗

รวม ๑๓ ๒๕ ๓๘



ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง อันดับ วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา วิชาท่ีทํา

การสอน
ว/ด/ป
บรรจุ

ว/ด/ป
เกิด

ปท่ี
เกษียณวุฒิ วิชาเอก

๑ นายวิสูตร คํานวนศักดิ์ ผอ.รร. ค.ศ. ๓ ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม บริหารการศึกษา ๑๗ พ.ค. ๔๔ ๕ ม.ค. ๑๐ ๒๕๗๐
๒ นางสาวนุชจรีย จําเริญโชค ครู ค.ศ. ๑ - กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร ๑๙ พ.ค. ๕๗ ๒๑ ต.ค.

๓๓
๒๕๙๔

๓ นายภัสดาทร เหลาวงศ ครู ค.ศ. ๑ - กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร ๒๔ ก.ค. ๕๕ ๑ ก.ย. ๓๐ ๒๕๙๐
๔ นางสาววชิราพร ภักคุณพันธ ครู ครูผูชวย - ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ๒๓ ก.ค. ๕๘ ๔ ก.ค. ๓๔ ๒๕๙๔
๕ นางฉวีวรรณ สุธีระกูล ครู ค.ศ. ๓ ชํานาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิเตอร ๑๒ ก.ย. ๒๙ ๓๐ ม.ค.

๐๗
๒๕๖๗

๖ นางสาวพรทิพย คชาวงศ ครู ค.ศ. ๓ ชํานาญการพิเศษ บธ.บ. การเงินการธนาคาร การงานพ้ืนฐาน ๑ ก.พ. ๓๑ ๑๕ ก.พ.
๐๖

๒๕๖๖

๗ นายณัฐวุฒิ กันราย ครู ค.ศ. ๒ ชํานาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป การงานพ้ืนฐาน ๓๐ ก.ค. ๓๓ ๑๐ ส.ค.
๐๘

๒๕๖๘

๘ นายศรัญู ศรีพูล ครู ค.ศ. ๑ - บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร

คอมพิเตอร ๑ ส.ค. ๔๔ ๗ ส.ค. ๒๙ ๒๕๘๙

๙ นางสาวจริยาพร บัวโชติ ครู ค.ศ. ๑ - กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑๙ พ.ค. ๕๗ ๑๙ ส.ค.
๓๓

๒๕๙๓

๑๐ นางสาววิไลรัตน ชาญพฤติ ครูผูชวย ครูผูชวย - ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑๔ ก.ค. ๕๘ ๑๓ ต.ค.
๓๔

๒๕๙๕

๑๑ นางยุพิน หอมสุข ครู ค.ศ. ๓ ชํานาญการพิเศษ กศ.บ. เคมี เคมี ๒๘ มิ.ย. ๓๗ ๒๒ มิ.ย.
๑๔

๒๕๗๔

๑๒ นางสาวนิรมล ฤกษดี ครู ค.ศ. ๓ ชํานาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสาตร ๑๖ มิ.ย. ๓๖ ๒๔ พ.ย. ๒๕๗๔



ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง อันดับ วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา วิชาท่ีทํา

การสอน
ว/ด/ป
บรรจุ

ว/ด/ป
เกิด

ปท่ี
เกษียณวุฒิ วิชาเอก

๑๓
๑๓ นางสาวฤทัยทิพย รอยพุทธ ครูผูชวย ครูผูชวย - กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา ชีวิวิทยา ๓๐ ธ.ค. ๕๘ ๒๙ ส.ค.

๓๔
๒๕๙๔

๑๔ นายศุภกฤต หอมขจร ครู ค.ศ. ๒ ชํานาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ ๑๖ พ.ค. ๓๘ ๑๐ มิ.ย.
๑๕

๒๕๗๕

๑๕ นางสาวสมญา รักษาดี ครู ค.ศ. ๓ ชํานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๑๓ พ.ค. ๒๔ ๒๕ ก.ย.
๐๑

๒๕๖๑

๑๖ นางสาวณภัทร อินโสม ครูผูชวย ครูผูชวย - ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๑๖ ธ.ค. ๕๗ ๒ มิ.ย. ๑๖ ๒๕๗๖
๑๗ นายองอาจ เอ้ือสันเทียะ ครู ค.ศ. ๒ ชํานาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๓๐ ก.ค. ๓๓ ๒ ก.ย. ๐๗ ๒๕๖๗
๑๘ นางศศิชารักษ ยงพาณิชย ครู ค.ศ. ๓ ชํานาญการพิเศษ อ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๙ ม.ค. ๒๔ ๗ ก.พ. ๐๐ ๒๕๖๐
๑๙ นางสาววัชรีย บุดสาเดช ครู ค.ศ. ๑ - ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ๑ ธ.ค. ๕๔ ๑๙ พ.ค.

๒๓
๒๕๘๓

๒๐ นางสาวนิชดา บุญชิด ครู ค.ศ. ๑ - ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๑ ส.ค. ๕๔ ๖ ส.ค. ๒๙ ๒๕๘๙
๒๑ นายเอกชัย โสกสินธ ครูผูชวย ครูผูชวย - ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ๒๐ ต.ค. ๕๗ ๗ ก.ย. ๒๙ ๒๕๘๙
๒๒ นางหนึ่งนภา ใจผอง ครูผูชวย ครูผูชวย - ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพละ

ศึกษา
๑ ก.ย. ๕๗ ๒๔ ก.ค.

๑๙
๒๕๗๙

๒๓ นางสาวจตุพร นครศรี ครูผูชวย ครูผูชวย - ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพละ
ศึกษา

๓๐ ธ.ค. ๕๘ ๒๒ ส.ค.
๒๙

๒๕๘๙

๒๔ นางสาวจีริสุดา จินรโหฐาน ครูผูชวย ครูผูชวย - ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสาตร ๑ ก.ค. ๕๙ ๒๑ ม.ค.
๒๗

๒๕๘๗

๒๕ นายฤษณะ มิกขุนทด ครูผูชวย ครูผูชวย - ศษ.บ. ฟสิกส ฟสิกส ๓ ต.ค. ๕๙ ๒๐ ส.ค. ๒๕๙๕



ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง อันดับ วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา วิชาท่ีทํา

การสอน
ว/ด/ป
บรรจุ

ว/ด/ป
เกิด

ปท่ี
เกษียณวุฒิ วิชาเอก

๓๕
๒๖ นางสาวณัฐนี นอยสําแดง ครูผูชวย ครูผูชวย - กศ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ๓ ต.ค. ๕๙ ๑๒ มิ.ย.

๓๕
๒๕๙๕

๒๗ นายจรัญ จูปรางค ครู ค.ศ. ๓ ชํานาญการพิเศษ ศษ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ ๑๐ พ.ย. ๓๘ ๕ เม.ย. ๑๐ ๒๕๗๐



๗. ขอมูลสภาพชุมชน
๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะชุมชนเปนชนบท เปนชุมชนดานบริการและท่ีอยู

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



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)



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. นางสาวอาภรณ  กําเนิดชาติ ภาษาไทย นักเรียน ๒๐ 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



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



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



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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ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา ปงบประมาณ ๒๕๖๐
.......................................................................................................

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใน ระดับ ๓ : ดี
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยใชหลักการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกฝาย ท้ังนักเรยีน ครู ผูปกครอง และชุมชน โดยใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนา
และใชกระบวนการ PDCA ของวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ในการปฏิบัติภาระงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สระบุรี ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผล
การประเมินสรุปวาไดระดับดี ท้ังนี้ เพราะ

มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน อยูในระดับดี
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดี
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูในระดับดี
ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไปตามปญหาและ

ความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียนเรียนและสภาพของชุมชน จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี พัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน ผูเรียนมี
ความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนกําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังท่ี ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในดาน
กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดี เนื่องจาก
โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมิน
และการดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้ ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลประเมินอยูในระดับดี
วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา
ดําเนินการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู สื่อนวัตกรรม
ใชพัฒนาผูเรียน มีการ ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแกปญหารายบุคคล ประเมินผล
จากสภาพจริงในทุกข้ันตอน

โรงเรียนดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนข้ันตอน เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูในระดับดี โดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเก่ียวของทุกฝายเพ่ือเกิด
ความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวน
เก่ียวของมีความม่ันใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
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จุดเดน
ดานคุณภาพผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๑) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน อานหนังสือออกและอานคลอง รวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือ
การสื่อสารไดทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงข้ึนบางรายวิชา
ไดแก  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร  วิชาภาษาอังกฤษ เปนตน

๒) ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ เปนท่ียอมรับ
ของชุมชนโดยรอบในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก  การแสดงโขน  การทํา
กระทงใบตองสงเสริมประเพณีลอยกระทง และมีจิตอาสาตามอัตลักษณของโรงเรียน สงเสริมใหสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนสะอาด รมรื่น เปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน ตามเอกลักษณของโรงเรียน

๓) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียน และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ

๔) ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบ
วินัยจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา
ระเบียบของสังคม เชน การเขาแถวซื้ออาหาร หรือเขาแถวรับบริหาร การวางรองเทาหนาชั้นเรียนรณรงครวม
หมวกนิรภัย ๑๐๐ % เปนตน
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

๑) ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม และมีสวนเก่ียวของในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม อยูในระดับดีเยี่ยม

๒) ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย เห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทยและ
แสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน อยูในระดับดีเยี่ยม

๓) ผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนไดจัดข้ึน ทําใหผูเรียนเปนผูท่ีมีเหตุผล
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีมีความเอ้ืออาทรตอมนุษยดวยกัน และสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข

๔) ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตทางสังคม คือ ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง
สมบูรณ มีจิตใจท่ีออนโยน และสามารถปองกันตนเองจากภัยรอบตัวได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
๒. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

๑) ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุงม่ัน มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศนท่ีดีในการบริหารงาน
สามารถเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน
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๓) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๔) ครู บุคลากร มีความริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหมๆมาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระตุนการให
ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ มีรับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจและนํา
ผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน จากการดําเนินงานดังกลาวทําใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึง
พอใจการบริหารการจัดการศึกษา

๕) ครูเปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อุทิศตน มีความตั้งใจจริงในการพัฒนา
ผูเรียนและพัฒนาโรงเรียน

๖) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหผูเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ

๗) โรงเรียนประสานสัมพันธและรวมมือกับชุมชนอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาผูเรียนดานสุขภาพกาย
สุขภาพจิต ดานสิ่งแวดลอม ดานคุณธรรมจริยธรรมและดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
๓. ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๑) ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มเวลาและความสามารถ
และครูมีจํานวนครบตามเกณฑมาตรฐาน วุฒิการศึกษาตรงตามวิชาเอกสาขาการสอนทุกระดับชั้นเรียน

๒) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง
๓) ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรม

และชั่วโมงใหนักเรียนอยางนอยสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง
๔) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย

เชน กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานบูรณาการ ๘ กลุมสาระ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๕) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมี ฟรี
Wifi , หองสืบคน DLIT

๖) การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีนโยบายใหครูผูสอนประกันเกรดของนักเรียน มีการสอนเสริมมี
ขอมูลยอนกลับใหนักเรียนและผูปกครองทราบ เพ่ือลดการติด ๐ ร มส. ใหนอยลง
๔. ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล

โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการสรางความ
เขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝาย ท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน
เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เนนการมีสวนรวม โดยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับ
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จุดควรพัฒนา
๑. ดานคุณภาพผูเรียน

๑) ใชแหลงเรียนรูท้ังภายใน และภายนอกหรือแหลงเรียนรูในชุมชน /ทองถ่ินในการพัฒนาตนเอง
สรางองคความรู และจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถ หลากหลาย มีทักษะเหมาะกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑

๒) พัฒนาใหนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET ใหสูงข้ึนในกลุม
สาระการเรียนรูท่ียังต่ํากวาเกณฑ

๓) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะเก่ียวกับระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน และ
สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน

๔) มีผูเรียนในบางสวนท่ีปฏิบัติตนไมเหมาะสมคุณครูทุกคนในโรงเรียนตองรวมมือกับผูปกครองชวย
กํากับดูแลอยางใกลชิด เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด

๕) สําหรับผูเรียนท่ียังมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมนอย ครูควรกระตุนถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการเขารวมกิจกรรม โดยทุกๆกิจกรรมท่ีจัดข้ึนควรมีใบงานใหกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรมทุกกิจกรรม
๒. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

๑) ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนมากข้ึน

๒) ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

๓) ควรมีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
๔) ควรพัฒนางานวิจัยโรงเรียน เพ่ือแกปญหาอยางตอเนื่อง
๕) ควรนําวงจร PDCA ใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเนนการตรวจสอบ ติดตามผลการ

รายงานผลและการนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงพัฒนางานในคราวตอไป
๓. ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๑) สนับสนุนใหครูไดจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนใหมากข้ึน
๒) สงเสริมใหสรางมือวัดผลและประเมินผล โดยเนนกระบวนคิด และการแกปญหาสอดคลองแนว

ขอสอบ PISA และ O-NET
๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห หาความรูจากแหลงเรียนรู
๔. ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล

๑) โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แตยังขาดการใหขอมูล
ยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน

๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู แตยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของ
นักเรียนเปนรายคน
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนข้ึน
๒. สงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําการวิจัยใน

ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
๓. พัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามผลการ

นําไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
๔. พัฒนาโรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน

ความตองการและการชวยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑
๒. การสรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ

PISA
๓. การระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู ตลอดจนงานวิจัยตาง ๆ
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บทที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ทิศทางและกลยุทธของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๑
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
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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 สรุปเปนองคความรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ตัวชี้วัด ๔.๓ รวมกิจกรรมการสอนซอมเสริม/คลินิกเพ่ือการเรียนรูสัปดาหละ ๑ คาบอยางนอย
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รอยละ 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 องคความรูเปนแผนท่ีความคิดจากการเรียนและการปฏิบัติงาน

ทุกหนวยการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๗ รักความเปนไทย

ตัวชี้วัด ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัูญู
กตเวที

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

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

วิสัยทัศน
“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย”

พันธกิจ
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลัก

ของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบ ตอคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

เปาประสงค
๑. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม

วัย และมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์
๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ

และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล

๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมี สวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ ความ
รับผิดชอบสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา

๖. พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนท่ี

๗. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพโดยมียุทธศาสตรในการดําเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง

๑. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๑.๑ นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน

๑.๒ ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๑.๓ เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง

๒. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค
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๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๒.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ

๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี
๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ
๓.๓ เขตสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน
๓.๔ เขตพ้ืนท่ีชายแดน
๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน

๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม

๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม

๑.๒ สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู
คา

และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู

๒.๑ พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจสังคม
และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน

๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
๒.๔ สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง(ActiveLearning)

เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียน

๒.๕ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑
๒.๖ ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนระดับกอน

ประถมศึกษาตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูได
ท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
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๒.๘ สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น

๒.๙ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผู
มีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม

๒.๑๐ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยาง
เขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม

๓. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme forInternational

Student Assessment)
๓.๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
๓.๓ สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology

Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการ
สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐

๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๑ สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนนให

มีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เชน

๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)

๑.๒ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
๑.๓ การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

๒. พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
๒.๑ การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา
๒.๒ การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

๑.๑ สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค

๑.๒ สรางความเขมแข็งของระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม

๒. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๒.๑ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาสท่ีไมอยู

ในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน
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๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง เชน
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology
:DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance
LearningTelevision : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการ

เรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑.๓ สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
๑.๔ สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน โรงเรียนท่ี

ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
หองเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ

๑.๕ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๑.๖ ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา

และองคคณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ
๒. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

๒.๑ สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช พ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-
baseManagement), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน

๒.๒ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
สํานักงานศึกษาธิการภาค

๒.๓ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ

๒.๔ สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

๓.๑ สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ สราง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

๓.๒ ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย
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จุดเนน สพฐ.
สาระสําคัญของจุดเนนการพัฒนาผูเรียน

จุดเนนการพัฒนาผูเรียน คือ คุณภาพในตัวผูเรียนท่ีมีความครอบคลุมในดานความสามารถและทักษะ
ตลอดจนคุณลักษณะท่ีจะชวยเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งกําหนดไว ดังนี้

๑. ดานความสามารถ และทักษะ
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๑–๓ มุงพัฒนาตอยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรคตามชวงวัย

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๔-๖ มุงพัฒนาตอเนื่อง พัฒนาดานความสามารถในการแสวงหาความรูเพ่ือการ
แกปญหา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู เนนเพ่ิมเติมความสามารถดานการใช
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารไดทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย

๒. ดานคุณลักษณะ
ดานคุณลักษณะ มุงเนนใหผูเรียนทุกระดับชั้นมีความเปนพลเมือง รักชาติ ศาสน กษัตริยซื่อสัตยสุจริต

มีวินัย ใฝ เรียนรู อยูอยางพอพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะซึ่งเปนคุณลักษณะ
ท่ีกําหนดไวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีคุณลักษณะนิสัยท่ีตองเนน
เปนการเฉพาะในแตละชวงวัย และพัฒนาตอเนื่องในทุกชวงชั้น ดังนี้ชั้น ป. ๑ – ๓ เนนความใฝดี ชั้น ป. ๔ –
๖ ใฝ เรียนรู ชั้น ม. ๑ – ๓ อยูอยางพอเพียง และ ชั้น ม. ๔ – ๖ มีความมุงม่ันในการศึกษา และการทํางาน
โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ความหมายของจุดเนนการพัฒนาผูเรียน
เพ่ือใหการนาจุดเนนการพัฒนาผูเรียนไปสูการปฏิบัติ มีความชัดเจนตรงกัน จึงกําหนดความหมาย ไวดังนี้
ดานความสามารถ และทักษะ

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๑ – ๓
๑. การแสวงหาความรูดวยตนเอง หมายถึง การใชวิธีการ กระบวนการศึกษาคนควาและนําความรูท่ี

ไดมาวิเคราะห และสังเคราะหดวยตนเอง เพ่ือนาไปใชในการพัฒนาตนเอง ท้ังในดานการศึกษาตอ และการ
ดํารงชีวิต

๒. การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการนํา แนวคิด หลักการเทคนิคความรู
วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและประยุกตใชในการทํางาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงาน

๓. ทักษะการคิดข้ันสูง หมายถึง ทักษะการคิดซึ่งตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิด
ท่ีเปนแกนหลาย ๆ ทักษะในแตละข้ันตอน ทักษะการคิดข้ันสูงจะพัฒนาไดก็ตอเม่ือมีการพัฒนาทักษะการคิด
ข้ันพ้ืนฐานจนเกิดความชํานาญ ทักษะการคิดข้ันสูง ประกอบดวยทักษะยอย ๆท่ีสําคัญ เชน ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการประยุกตใชความรู ทักษะการสังเคราะห
ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

๔. ทักษะชีวิต หมายถึง การเนนใหมีความสามารถในการกําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิต มีจิตอาสา
ปองกันและหลีกเลี่ยงจากสถานการณคับขัน และทํางานรวมกับผูอ่ืนบนพ้ืนฐานความเปนประชาธิปไตย
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๕. การสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ และสงสาร อันไดแก
การพูด การฟง การอาน และการเขียน วิเคราะห วิจารณ ไดอยางมีเหตุผล เปนประโยชนตอสวนรวม
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๔ – ๖

๑. แสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อการแกปญหา หมายถึง การใชวิธีการกระบวนการแสวงหาความรู
และนํามาวิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือนาไปใชในการแกปญหาท้ังในดานการศึกษาตอ และการดํารงชีวิต

๒. การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการนํา แนวความคิดหลักการเทคนิค
ความรู วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและประยุกตใชในการทํางาน

๓. ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หมายถึง ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งเปน
เครื่องมือในการรับสาร และสงสารไดตรงความหมาย คลองแคลว ถูกตอง ชัดเจน

๔. ทักษะการคิดข้ันสู ง หมายถึง ทักษะการคิดซึ่งตองอาศัยทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการ
คิดท่ีเปนแกนหลาย ๆ ทักษะในแตละข้ันตอน ทักษะการคิดข้ันสูงจะพัฒนาไดก็ตอเม่ือมีการพัฒนาทักษะการ
คิดข้ันพ้ืนฐาน จนเกิดความชํานาญ ทักษะการคิดข้ันสูงประกอบดวยทักษะยอย ๆ ท่ีสําคัญ เชน ทักษะการคิด
แกปญหาอยางสรางสรรค

๕. ทักษะชีวิต หมายถึง เนนการใหมีความสามารถในการปรับเปาหมาย แผนและทิศทางการดําเนิน
ชีวิตสูความสําเร็จ วางตัวและกําหนดทาทีไดเหมาะสมกับสถานการณ ประเมิน และสรางขอสรุปบทเรียนชีวิต
ของตนเอง

๖. การสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับ และสงสาร อันไดแก
การพูด การฟง การอาน และการเขียน แสดงความคิดใหมจากเรื่องท่ีฟง ดู และอานท่ีเปนประโยชนตอ
สวนรวม

ดานคุณลักษณะ
จุดเนนดานคุณลักษณะสาหรับผูเรียนทุกระดับชั้น เปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคซึ่งกําหนดไวใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ระดับ ป.๑ – ม.๖) ไดแก
๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ ธํารงไวซึ่ง

ความเปนไทย ศรัทธา ยึดม่ันในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๒) ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในความถูกตองประพฤติตรงตามความ

เปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังกาย วาจา ใจ
๓) มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในขอตกลง กฎเกณฑและระเบียบขอบังคับ

ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
๔) ใฝ เรียนรู หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนแสวงหา

ความรูจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
๕) อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล

รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
๖) ความมุงม่ันในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทํา

หนาท่ีการงาน ดวยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
๗) รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคารวมอนุรักษ สืบ

ทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
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๘) มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณท่ี
กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
จุดเนนดานคุณลักษณะนิสัยสาหรับผูเรียนในแตละชวงวัย

ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ ไดแก อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตดวย
ความประหยัด ไมฟุมเฟอย ไมเนนวัตถุนิยม

ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ ไดแก มุงม่ันในการศึกษาและการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึง
ความตั้งใจและรับผิดชอบในการศึกษาและการทําหนาท่ีการงาน ดวยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือใหงาน
สําเร็จ
จุดเนนการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดใหมีการสรางเสริมทักษะชีวิตผูเรียนโดย
กําหนดใหพัฒนาภูมิคุมกันใหกับเด็กในเรื่อง การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน การคิดวิเคราะห
ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค การจัดการกับอารมณและความเครียดการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน
และใหแตละชั้นป จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิต โดยเนนผูเรียนให
เกิดพฤติกรรมดังตอไปนี้

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๑ รูความถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพของตนเอง อาสาหรือสมัครใจ
ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็ม ใจโดยไมหวังผลตอบแทน

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๒ ทางานรวมกับผูอ่ืนบนพ้ืนฐานความเปนประชาธิปไตย และมีจิตอาสา
ชวยเหลือสังคม กลาปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงจากการกระทําท่ีผิด รวมท้ังยืนยันความตองการหรือตอรองบน
พ้ืนฐานของความถูกตอง

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๓ มีทักษะในการแสวงหาและใชขอมูลใหเปนประโยชนกับตนเอง รูจักสราง
ความสุขใหกับตนเองและผูอ่ืน บอกความถนัด ความสามารถ ดานการศึกษาและอาชีพของตนเองได รวมท้ัง
กําหนดเปาหมายในชีวิตของตนเองไดอยางเหมาะสม

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๔ - ๖ กําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินชีวิตสูความสําเร็จ วางตัวและ
กําหนดทาทีไดเหมาะสมกับสถานการณ ประเมินและสรางขอสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง รักและภาคภูมิใจใน
ตนเอง สามารถคนพบจุดเดนจุดดอยของตนเอง ยอมรับใน ความแตกตางทางความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืนอยางจริงใจ
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บทที่ ๓
งบประมาณ/ กรอบแผนงาน / โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

ตารางแสดงรายรับ ปงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียดงบประมาณ ป ๒๕๖๑

จํานวนนักเรียน ม.ตน ๒๖๓ ม.ปลาย ๑๕๑ ๔๑๔
ที่ รายการ ม.ตน ม.ปลาย รวมเงิน

ภาค ภาค
๒/๒๕๖๐ ๑/๒๕๖๑ ๒/๒๕๖๐ ๑/๒๕๖๑

๑ เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ยอดยกมา

๑.๑ เงินอุดหนุน ๔๖๐,๒๕๐ ๔๖๐,๒๕๐ ๒๘๖,๙๐
๐ ๒๙๒,๖๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐

๐

รวมเงิน ๑,๕๐๐,๐๐
๐

๒ เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

๓ เงินโครงการโรงเรียนในฝน
๔ เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป

๔.๑ คาหนังสือเรียน ๒๒๒,๑๒๗ ๑๘๓,๗๓๗ ๔๐๕,๘๖๔
๔.๒ คาอุปกรณการเรียน ๕๕,๒๓๐ ๕๕,๒๓๐ ๓๔,๗๓๐ ๓๔,๗๓๐ ๑๗๙,๙๒๐
๔.๓ คาเคร่ืองแบบนักเรียน ๑๑๘๓๕๐ ๑๑๘๓๕๐ ๗๕๕๐๐ ๗๕,๕๐๐ ๒๖๙,๓๕๐
๔.๔ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๑๕,๗๒๐ ๑๑๕,๗๒๐ ๗๑,๗๒๕ ๗๑,๗๒๕ ๓๗๔,๘๙๐

๕ เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ
งบพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณโรงงาน
ไฟฟา ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐

รวมเงิน ๑,๘๘๐,๐๒
๔

๖ เงินรายไดสถานศึกษา
ยอดยกมา

เงินรายไดสถานศึกษา คิด ๘๔%
ของ ๓๘๐คน ๒๗๙,๔๕๐ ๒๗๙,๔๕๐ ๑๓๑,๑๐

๐ ๑๒๗,๖๕๐ ๘๑๗,๖๕๐

๖.๑ เงินบํารุงการศึกษา
๖.๒ เงินบริจาค
๖.๓ เงินระดมทรัพยากร

รวมเงิน ๑,๐๒๙,๐๐
๐

๑,๙๐๑,๑๒
๗

๕๙๙,๙๕
๕

๗๘๕,๙๔
๒ ๘๑๗,๖๕๐

รวมทั้งสิ้น ๒,๙๓๐,๑๒๗ ๑,๓๘๕,๘๙๗ ๔,๑๙๗,๖๗
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๔

การจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ไดจัดสรรงบประมาณประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือใชในการ

บริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งแยกออกเปน
ดังนี้

๑. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐๐ บาท
๒. เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน - บาท
๓. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป ๑๒,๓๗,๗๒๔ บาท
๔. เงินรายไดสถานศึกษา ๘๑๗๖๕๐ บาท
๕. เงินนอกงบประมาณ อ่ืน ๆ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๔,๑๙๗,๖๗๔ บาท

สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการบริหารจัดการใน
รูปแบบของโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้
ตาราง สัดสวนการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปงบประมาณ ๒๕๖๑

เงินรายไดสถานศึกษา ๘๑๗,๖๕๐
จายคาจางบุคลากร ๖๗๗,๐๗๐
คงเหลือ ๑๔๐,๕๘๐
เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๓๗๔๘๙๐
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐
หักคาสาธารณูปโภค เดือนละ ๘๐๐,๐๐๐
คงเหลือ ๗๐๐,๐๐๐

ลําดับท่ี ฝาย สัดสวนการจัดสรร จํานวนเงิน
๑ ฝายวิชาการ ๖๐ ๔๓๐,๐๐๐.๐๐
๒ ฝายงบบริหารท่ัวไป ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓ ฝายงบประมาณ ๑๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐
๔ ฝายบุคคล ๑๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐
๕ สํารองจาย ๑๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๑๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐
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การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลยุทธ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โครงการ กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ระดมทรัพย อื่น ๆ

๑. โครงการอานเขียน
ทุกวันสรางสรรคปญญา

- รักการอานสานสูฝน ๓๐๐๐๐

๒. โครงการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

- พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรู และหลักสูตร
ทองถ่ิน

๐

- การเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

๓๑๕๐๐๐ ๓๐๐๐๐

- กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

๒๓๐๐๐ ๕๐๐๐๐

- กิจกรรมคายวิชาการ ๓๐๐๐๐
- สอนเสริมพิเศษเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการอาน (จาก
ปฐม ก กา ถึง PISA)
- กําจัดจุดออน (๐ ร มส)
- เตรียมเยาวชนเพ่ือทักษะงาน
อาชีพ (หลักสูตรคูขนานการ
อาชีพ,โครงงานOCOP)

๔๕๐๐๐

๓. โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรู

- พัฒนาแหลงเรียนรู ๑๐๐๐๐ ๒๐๐๐๐
- สงเสริมผูเรียนบุคคลแหงการ
เรียนรู

๑๐๐๐๐

๔. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ICT เพ่ือการเรียนรู

- พัฒนาระบบเครือขาย ICT
- พัฒนาเว็บไซตโรงเรียน ๔๐๐๐
- อุปกรณการเรียนการสอน ICT
- พัฒนาครูและบุคลากรดาน ICT
- สงเสริมผูเรียนสูความเปนเลิศ
ดาน ICT

๕.โครงการ สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

- กิจกรรมวันลอยกระทง ๒๔๐๐
- คายคุณธรรม ๓๐๐๐๐
- วันเฉลิม ๕๐๐๐
- วันชาติ ๑๐๐๐๐
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โครงการ กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ระดมทรัพย อื่น ๆ

- คริสตมาสและวันข้ึนปใหม ๑๐๐๐๐
- วันเด็กแหงชาติ
- ทัศนศึกษา ๗๐๐๐๐
- วันปจฉิมนิเทศ ๑๕๐๐๐ ๑๕๐๐๐
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ๑๕๐๐๐
- ประดับเข็มประเก้ียวและพิธีไหว
ครู

๒๐๐๐๐

- วันเขาพรรษา
- วันแมแหงชาติ
- กิจกรรมเจาสัวนอย
- ลูกเสือ-เนตรนารี ๖๐๐๐๐ ๖๐๐๐๐

๖.โครงการ
เตรียมพัฒน ฯ รัก
ประชาธิปไตย

- กิจกรรมแนะแนว ๒๐๐๐๐
- กิจกรรมสภานักเรียน ๒๐๐๐
- อบรมเยาวชประชาธิปไตย ๓๕๐๐
-อบรมผูนําเครือเตรียมพัฒน ๑๘๕๐๐
- โรงเรียนคุณธรรม ๓๐๐๐
- โรงเรียนสุจริต
- โรงเรียนปลอดบุหรี่ ๒๐๐๐

๗.โครงการ
เตรียมพัฒน ฯ อาสา
รักษสิ่งแวดลอม

- กิจกรรม ๕ ส ๒๐๐๐๐
- โรงเรียนปลอดขยะ ๒๕๐๐
- กิจกรรมจิตอาสารักษโลก
- กิจกรรมปลูกปา ปลุกใจ
ใหรักษโลก

๘. โครงการเตรียมพัฒน
รักษวัฒนธรรม

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ ๓๐๐๐๐ ๒๔๐๐๐
- โขนรากวัฒนธรรมนอมนําภูมิ
ปญญาไทย

๔๔๐๐๐

- กิจกรรมโขนอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย

- โขนสืบสานวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมโขนเทิดพระเกียรติ

๙.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน

- กิจกรรมสรางสรรคโครงงาน
พัฒนาการคิด

๑๐.โครงการหยดนํ้า
แหงความคิด

- คายหยดนํ้าแหงความคิด ๑๐๐๐๐
- เวทีความคิด

๑๑.โครงการ
Get English

- จางครูชาวตางชาติ ๓๑๐๐๐๐
- English and Chinese
Speaking Day

๒๐๐๐

๑๒.โครงการโรงเรียน
สีขาว

- ขับข่ีปลอดภัย ๕๐๐๐
- อบรมนักเรียนแกนนํา กลุมเสี่ยง ๕๓๐๐
- ลูกเสือตอตานยาเสพติด
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โครงการ กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ระดมทรัพย อื่น ๆ

- รณรงค ตอตาน คัดกรองสาร
เสพติด

๓๔๐๐

- TO BE NUMBERONE ๕๗๒๐
๑๓.โครงการคลินิก
สุขภาพ

- เพ่ือนใจวัยใส ๔๖๓๙
- ตรวจสุขภาพ ๘๑๘๓
- อย นอย ๕๓๒๕

๑๔.โครงการเวทีคนกลา - ศุกรหรรษา ๕๐๐๐
๑๕.โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

- กิจกรรมรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล

๑๒๐๐

- สงเสริมพัฒนาผูเรียน ๔๕๙๘
- ยกยอง เชิดชู ครูผูดูแลชวยเหลือ
นักเรียนดีเดน

๒๒๕๐

- คัดกรองนักเรีย ๓๐๐๐๐
- การจัดเก็บขอมูลการมาเรียน

๑๖.โครงการหองเรียน
คุณภาพ

- นําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียน
คุณภาพ

๑๑๙๐๐

- ออกแบบการจัดการเรียนรูอิง
มาตรฐาน

- วิจัยในช้ันเรียน (CAR)
- ใช ICT เพ่ือการสอนและ
สนับสนุนการสอน

- สรางวินัยเชิงบวก –บรรยากาศ
เอ้ือตอการเรียนรู

๑๗.โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

- อบรมประชุมสัมมนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

๒๐๐๐๐

- ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
- ตรวจสุขภาพประจําป

๑๘.โครงการบริหาร
จัดการดวยระบบ
คุณภาพ

- กลุมงานวิขาการ ๓๐๐๐๐
- กลุมงบประมาณ ๔๐๐๐๐
- กลุมงานบุคคล ๑๐๐๐๐
- กลุม งานธุรการ ๑๕๐๐๐
- กลุมบริหารท่ัวไป ๕๐๐๐ ๑๐๐๐๐๐

๑๙.สนับสนุนคาใชจาย
ในการศึกษา

- หนังสือเรียนฟรี
- เครื่องแบบนักเรียน
- คาอุปกรณ
- พัฒนาผูเรียน
- ปจจัยพ้ืนฐาน

๒๐.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู

- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๑๕๐๐๐
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โครงการ กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ระดมทรัพย อื่น ๆ

ศตวรษท่ี ๒๑ - นวัตกรรมการบริหารงาน
- วิจัยองคกร

๒๑.โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท่ี

- กิจกรรมจัดจางบุคลากร ๓๓๓๙๓๐
- ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

๓๓๕๐๐

- ปรับปรุงบํารุงและซอมแซม
สาธารณูปโภค

๒๐๐๐๐ ๑๒๐๐๐๐

๒๒. เตรียมพัฒน
สัมพันธ

- เตรียมพัฒนรักองคกร ๑๔๐๐๐
- สัมมนาเครือเตรียมพัฒน ๓๖๐๐๐
- ศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือ
เตรียม(ผูบริหาร)

๒๓.โครงการสายใย
เตรียมพัฒน

- ชมรมครูผูปกครองศิษยเกา
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

- ผูปกครองเครือขาย
- สหวิยทยาเขตเบญจมิตร

รวมงบประมาณ ๖๙๙๘๐๐ ๓๗๔๔๐๐ ๘๑๗๖๕๐ ๓๖๓๙๙๕
รวมงบสํารองจาย

รวมท้ังสิ้น ๖๙๙๘๐๐ ๓๗๔๔๐๐ ๘๑๗๖๕๐ ๓๖๓๙๙๕
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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
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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,
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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
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กรอบกลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ประเด็นกลยุทธ  พัฒนาคุณภาพศิษย
เปาประสงค/

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด ขอมูล
ปฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๑. ผูเรียนมีความรู
และทักษะจําเปนตาม
หลักสูตร

ตบช.๒ รอยละของ
ผูเรียนท่ีมีความรู
ความสามารถตาม
หลักสูตรอยูในระดับ
๓ ข้ึนไป

๖๘.๔
๐

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑. สงเสริมใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะจําเปน
ตามหลักสูตร

๑. โครงการอานเขียนทุกวัน
สรางสรรคปญญา

- กิจกรรมรักการอานสานสูฝน
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรู และ
หลักสูตรทองถ่ิน

- กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- กิจกรรมคายวิชาการ
- กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

- กิจกรรมเตรียมเยาวชนเพ่ือ
ทักษะงานอาชีพ

(หลักสูตรคูขนานการอาชีพ
,โครงงานOCOP)

๓. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
- กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู
- กิจกรรมสงเสริมใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู

๓๐๐๐๐

๐

๓๔๕๐๐๐

๓๐๐๐๐
๗๓๐๐๐

๔๕๐๐๐

๓๐๐๐๐
๑๐๐๐๐

.งานหองสมุด

ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู

วิชาการ

น.ส.จีริสุดา
จินรโหฐาน

น.ส.นุชจรีย
จําเริญโชค



ห น า | 59

ประเด็นกลยุทธ  พัฒนาคุณภาพศิษย
เปาประสงค/

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด ขอมูล
ปฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๔. โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เพ่ือ
การเรียนรู

- พัฒนาระบบเครือขาย ICT
- พัฒนาเว็บไซตโรงเรียน
- อุปกรณการเรียนการสอน ICT
- พัฒนาครูและบุคลากรดาน ICT
- สงเสริมผูเรียนสูความเปนเลิศ

ดาน ICT

๔๐๐๐๐

นายศรัญู
ศรีพูล

๒, ผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
บนพ้ืนฐานความเปน
ไทย
ตัวบงช้ีท่ี ๑ ผูเรียน
เปนคนดี

รอยละผูเรียนทุกช้ันป
ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน(นอก
หลักสูตร)
ไมนอยกวา ๕๐
ช่ัวโมง/ป/คน ตอ
จํานวนนักเรียน
ท้ังหมด

๘๕.๐
๕

๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๒.สงเสริมใหผูเรียนเปน
คนดี ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๕.โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- คายคุณธรรม
- กิจกรรมวันเฉลิมฯ ร.๑๐
- กิจกรรมวันคริสตมาสและวันข้ึน

ปใหม
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมประดับเข็มประเก้ียว

และพิธีไหวครู
- กิจกรรมวันเขาพรรษา

๒๔๐๐
๓๐๐๐๐
๕๐๐๐

๑๐๐๐๐

-
๑๒๐๐๐๐

๗๐๐๐
๓๐๐๐๐
๑๕๐๐๐
๒๐๐๐๐

-

การงานอาชีพฯ
สังคมศึกษา
กิจการนักเรียน
ภาษาตางประเทศ

กิจการนักเรียน
นายณัฐวุฒิ
กิจกรรมนักเรียน
แนะแนว
กิจการนักเรียน
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ประเด็นกลยุทธ  พัฒนาคุณภาพศิษย
เปาประสงค/

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด ขอมูล
ปฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
- กิจกรรมวันแมแหงชาติ
- กิจกรรมรักการออม
- กิจกรรมแนะแนว

-
-

๒๐๐๐๐ งานแนะแนว
๖.โครงการเตรียมพัฒน ฯ รัก
ประชาธิปไตย
- กิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมอบรมเยาวชน
ประชาธิปไตย
- อบรมผูนําเครือเตรียมพัฒน
- โรงเรียนปลอดบุหรี่

๒๐๐๐
๓๕๐๐

๑๘๕๐๐
๒๐๐๐

กิจการนักเรียน

๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ๓๐๐๐ กิจการนักเรียน
๘. โครงการโรงเรียนสุจริต - กิจการนักเรียน

ประเด็นกลยุทธ  ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ
ผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
บนพ้ืนฐานความเปน
ไทย
ตัวบงช้ีท่ี ๑๗
อัตลักษณสถานศึกษา
ตัวบงช้ีท่ี ๑๘
เอกลักษณ
สถานศึกษา

มีการประเมินผล
ผูเรียนท่ีปรากฎ
อัตลักษณไดคะแนน
ผลประเมินไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- มีผลการประเมินท่ี
สะทอนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน
จากประชาคม ได
คะแนนผลการไมนอย
กวา รอยละ ๘๐

๘๕.๐
๕

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐
๐

สงเสริมใหผูเรียนเปนคน
ดี ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๙..โครงการเตรียมพัฒน ฯ อาสา
รักษสิ่งแวดลอม
-กิจกรรม ๕ส
-กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
-กิจกรรมจิตอาสา
-กิจกรรมปลูกปา ปลุกใจ ใหรักษ
โลก

๒๐๐๐๐
๒๕๐๐

งานอาคารสถานท่ี
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ประเด็นกลยุทธ  ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ
เปาประสงค/มาตรฐาน

การศึกษา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ขอมูลป
ฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

ผูเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
บนพ้ืนฐานความเปน
ไทย

-มฐ.๒

รอยละของผูเรียนเปนคน
ดี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
บนพ้ืนฐานความเปนไทย

๘๕.๐๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ สงเสริมใหผูเรียนเปน
คนดี ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐. โครงการเตรียมพัฒน
รักษวัฒนธรรมไทย
- โขนรากวัฒนธรรมนอม
นําภูมิปญญาไทย

-โขนเทิดพระเกียรติ
- โขนอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย

- โขน วัฒนธรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ

๔๐๐๐๐

๕๔๐๐๐

กลุมสาระ
ศิลปะ

- ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑. โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน

๕๐๐๐๐ ทุกกลุมสาระ

ประเด็นกลยุทธ พัฒนาคุณภาพศิษย
๓.ผูเรียนมีคุณลักษณะ
พรอมเปนพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี ๒๑
- ตบช.๓ ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
คิด-- มฐ.๔

รอยละผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด ๙๔.๓๖ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๓. สงเสริมใหผูเรียนมี
ความสามารถในการ
คิด

๑๒.โครงการ สงเสริม
กระบวนการคิดและทักษะ
ชีวิตสูความยั่งยืน
- กิจกรรมสรางสรรค
โครงงาน
- เวทีความคิด

๑๐๐๐๐ กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

-ตบช.๑๙ มาตรการ
สงเสริม
-มฐ.๓

รอยละผูเรียนมีความ
สามารถในการสื่อสาร ๗๙.๗๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐

๑๓. โครงการ Get
English
- จางครูชาวตางชาติ
- English and Chinese
Speaking Day

๓๑๐,๐๐๐
๒๐๐๐

กลุมสาระภาษา
ตาง
ประเทศ
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เปาประสงค/มาตรฐาน
การศึกษา

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ขอมูลป
ฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

๓.ผูเรียนมีคุณลักษณะ
พรอมเปนพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี ๒๑

รอยละของผูเรียน
ท่ีเขารวมกิจกรรม

๙๘.๕๒ ๙๐ ๙๕ ๑๐
๐

๑๐
๐

๔. สงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะชีวิต

๑๔.โครงการโรงเรียนสี
ขาว
- ขับข่ีปลอดภัย
- อบรมนักเรียนแกนนํา
กลุมเสี่ยง
- ลูกเสือตอตาน
ยาเสพติด

- รณรงค ตอตาน – คัด
กรอง สารเสพติด
- To be number one

๕๐๐๐
๕๓๐๐๐

๓๔๐๐

๕๗๒๐

งานกิจการนักเรียน

๑๕.โครงการคลินิก
สุขภาพ
- เพ่ือนใจวัยใส
- ตรวจสุขภาพ
- อย นอย

๔๖๓๙
๘๑๘๓
๕๓๒๕

กลุมสาระสุขศึกษา
พลศึกษา

๙๘.๕๒ ๙๐ ๙๕ ๑๐
๐

๑๐
๐

๔. สงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะชีวิต

๑๖.โครงการเวทีคนกลา
-ศุกรหรรษา
-ลานดนตรี ศิลปะ

๕๐๐๐ ทุกกลุมสาระ
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ประเด็นกลยุทธ  พัฒนาคุณภาพศิษย

เปาประสงค/
มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ขอมูลป
ฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิ
ดชอบ

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๓.ผูเรียนมีคุณลักษณะ
พรอมเปนพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี ๒๑

รอยละของผูเรียนท่ีเขา
รวมกิจกรรม

๙๘.๕๒ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔. สงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะชีวิต

๑๗. โครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
- รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- สงเสริมพัฒนาผูเรียน
- ยกยอง เชิดชู ครูผูดูแลชวยเหลือ
นักเรียนดีเดน

๑๒๐๐

๓๐๐๐๐
๔๕๙๘
๒๒๕๐

ประเด็นกลยุทธ    พัฒนาคุณครูและบุคลากร
๔.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความสามารถจัดการ
เรียนการสอนและ
พัฒนาผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ
วิชาชีครู

- รอยละของหองเรียน
ท่ีสะอาด สุขลักษณะ
สวยงามอยูในเกณฑ
ระดับดีมาก
- หองเรียน/แหลง
เรียนรูคุณภาพท่ีเปน
ตนแบบอยูในระดับดี
มาก

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๕.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ

๑๘.โครงการหองเรียนคุณภาพ
-นําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียน
คุณภาพ
- ออกแบบการจัดการเรียนรูอิง
มาตรฐาน
- วิจัยในช้ันเรียน (CAR)
- ใช ICT เพ่ือการสอนและ
สนับสนุนการสอน
- สรางวินัยเชิงบวก
-บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู

๑๑๙๐ กลุม
บริหา
ร
วิชากา
ร

๑๙.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-อบรม ประชุม สัมมนา ครูฯ
-ศึกษาดูงาน
-ตรวจสุขภาพประจําป

๒๐๐๐๐ กลุม
บุคลา
กร



ห น า | 64

ประเด็นกลยุทธ  การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
เปาประสงค/

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด ขอมูล
ปฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๕. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนและการ
สรางภาคีเครือขายกับ
องคทุกระดับ
-ตบช.๑๐ การ
ดําเนินงานของ
ผูบริหาร –มฐ๒

รอยละการจัดบริหาร
จัดการดวยระบบ
คุณภาพ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖. พัฒนาระบบ
บริหารและ
ธรรมมาภิบาลของ
สถานศึกษา

๒๐. โครงการบริหาร
จัดการดวยระบบคุณภาพ
- วิชาการ
- งบประมาณ
- บุคลากร
-แผนงาน
-บริหารท่ัวไป

๓๐.๐๐๐
๔๐.๐๐๐
๑๐.๐๐๐
๑๕.๐๐๐

๑๐๕.๐๐๐

กลุมบริหาร
๕ กลุม

-มฐ.๔ รอยละการดําเนินงาน
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวงอยูใน
ระดับดีมาก

๘๔ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๒๑.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู
ศตวรษท่ี ๒๑
- การประกันคุณภาพ
การศึกษา
- การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ
- ควบคุมภายใน

๑๕๐๐๐

งานแผนงานและ
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

๒๒.โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษา
-หนังสือเรียนฟรี
-เครื่องแบบนักเรียน
-คาอุปกรณ
พัฒนาผูเรียน
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ประเด็นกลยุทธ  การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
เปาประสงค/

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด ขอมูลป
ฐาน

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
๕. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษา
แบบมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนและการสราง
ภาคีเครือขายกับองค
ทุกระดับ
-ตบช.๑๐ การ
ดําเนินงานของ
ผูบริหาร –มฐ๒

รอยละการจัดบริหาร
จัดการดวยระบบ
คุณภาพ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖. พัฒนาระบบ
บริหารและ
ธรรมมาภิบาลของ
สถานศึกษา

๒๓. โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท่ี
- จางบุคลากร
- ปรับปรุงภูมิทัศนและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
- บํารุงซอมแซม
สาธารณูปโภค

๓๓๓,๙๓๐
๓๓,๕๐๐

๑๔๐,๐๐๐

งานอาคารสถานท่ี

ประเด็นกลยุทธ พัฒนาคุณภาพดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
มีระบบบริหารการจัด
การศึกษาแบบมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน
และการสรางภาคี
เครือขายกับองคกรทุก
ระดับ

- คณะกรรมการ
ผูปกครองชุมชนเขา
รวมกิจกรรม ของ
โรงเรียน

มีเครือขายรวมพัฒนา
ท้ังในระดับทองถ่ิน
ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๗.พัฒนาเครือขาย
ความรู ความ
รวมมือของชุมชน
และสังคม

๒๔.โครงการเตรียมพัฒน
สัมพันธ
- เตรียมพัฒนรักองคกร
- สัมนาเครือเตรียมพัฒน
- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ในเครือ(ผูบริหาร)

- เครือขายสหวิทยศึกษา

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๔.โครงการสายใย
เตรียมพัฒน
-ประชุมผูปกครอง
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
- เครือขายผูปกครอง
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บทที่ 5
การกํากับติดตามตรวจสอบคุณภาพและรายงาน

แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธใหบรรลุผล
1. การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการ ใหหัวหนางานแผนงานโรงเรียน หัวหนาแผนงาน

ของกลุมบริหารและกลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการดังนี้
1) กํากับติดตามใหการดําเนินงาน/โครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของโรงเรียน
2) รวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ หลังจากดําเนินงาน/โครงการเสร็จสิ้นแลว ภายใน

15 วันทําการ
3) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน/โครงการเปนรูปเลมตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนดภายในวันท่ี

15 มีนาคม ของทุกป
2. การตรวจสอบคุณภาพและรายงาน ใหหัวหนางานแผนงานและงบประมาณโรงเรียนดําเนินการ

ดังนี้
1) ควบคุมการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจําปของโรงเรียน
2) รวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ จากกลุมบริหารและกลุมสาระการเรียนรูหลัง

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ภายใน 30 วันทําการ
3) จัดทํารายงานสรุปปญหาอุปสรรคและขอเสนอจากการดําเนินงาน/โครงการของกลุมบริหารและ

กลุมสาระการเรียนรู นํามาวิเคราะหและนําเสนอผูอํานวยการ ภายในวันท่ี 25 มีนาคมของทุกป
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานของครุและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี วาดวย ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติกลุมบริหารงานบุคคลกลุมบริหาร
งบประมาณ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารท่ัวไปและกลุมบริหารกิจการนักเรียน และคูมือการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR)

1) ใหขาราชการครูและลูกจางทุกคนจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด
2) ใหคณะกรรมการประเมินภายในแตละกลุมบริหารและกลุมสาระการเรียนรู จัดทํา
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ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

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

วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ปดภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ กลุมวิชาการ

๒๓-๒๖ กันยายน๒๕๖๐ สัมมนาศึกษาดูงานท่ีจังหวัดอุดรธานี กลุมบุคลากร/วิชาการ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมหารือฝายบริหารและคณะครูทุก

ทานเพ่ือวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

หัวหนากลุมบริหาร และ
คณะครูทุกทาน

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประเมินระบบควบคุมภายใน งานแผนงาน
ตุลาคม ๒๕๖๐ สอนเสริม O-NET ในชุมชน วิชาการ

๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐

ครูทุกทาน

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน
ดําเนินการเขียนโครงการ/งานประจําป ให
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา แนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
(ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

คณะครูทุกทาน

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน สง
โครงการงานท่ีพิมพเสร็จแลวพรอมสงไฟล
ใหงานแผนงาน

- ทุกกลุมงาน
- ทุกกลุมสาระการเรียนรู
- ทุกงาน

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติราชการ และ
โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

- ทุกกลุมงาน
- ทุกกลุมสาระการเรียนรู

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครูมาปฏิบัติราชการภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ ครูทุกทาน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปดโรงเรียนภาคเรียนท่ี ๒/๑๕๖๐ งานกิจการนักเรียน

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สอบธรรมศึกษา กลุมสาระสังคมฯ
๑๗-๒๕ พฤศจิกายน

๒๕๖๐
แขงขันทักษะศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี ๖๗
ระดับเขตพ้ืนท่ี

กลุมวิชาการ

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง การงานอาชีพฯ
พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลท่ี ๖ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายงานขอมูลนักเรียน งานสารสนเทศ
๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุมบริหารบริหารท่ัวไป
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วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ -นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๑
-งานเลขาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ธันวาคม ๒๕๖๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

แขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาค จ.นครนายก

กลุมบริหารวิชาการ

กิจกรรมคริสตมาส กิจกรรมปใหม กลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศ

เริ่มกิจกรรมเวทีคนกลา  ครั้งท่ี ๑ กลุมสาระฯศิลปะ
นิเทศภายใน ครั้งท่ี ๑ กลุมบริหารวิชาการ

มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนารี งานลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กลุมสาระฯคณิตศาสตร
กิจกรรมวันครู กลุมบริหารบุคลากร
สอบกลางภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ กลุมบริหารวิชาการ

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ติวโคงสุดทาย O-NET กลุมบริหารวิชาการ
สอบ O-NET ม. ๖ กลุมบริหารวิชาการ
กิจกรรมเปดประตูสูโลกกวาง(ทัศนศึกษา) กิจกรรมนักเรียน
นิทรรศการหนึ่งหองเรียนหนึ่งโครงงาน กลุมบริหารวิชาการ
สอบ O-NET ม. ๓ กลุมบริหารวิชาการ
จัดสรรเงินปจจัยพ้ืนฐาน งานแนะแนว
นิเทศภายใน ครั้งท่ี ๒ กลุมบริหารวิชาการ
สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ กลุมบริหารวิชาการ
ปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๖๐ กลุมบริหารวิชาการ
จัดทําคุณลักษณะจัดซื้อหนังสือ
และอุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน

กลุมบริหารวิชาการ/
บริหารท่ัวไป

มีนาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมวันเกียรติยศ งานแนะแนว/วิชาการ
จัดทํารายงานประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ กลุมยุทธศาสตรฯ
ปดโครงการกําจัดจุดออน กลุมบริหารวิชาการ
กิจกรรม OCOP ในเครือเตรียมพัฒน กลุมบริหารวิชาการ
รับนักเรียนชั้นม.๑ และ ม.๔ งานสารสนเทศ
อนุมัติผลการเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กลุมบริหารบุคลากร

เมษายน ๒๕๖๑ รับมอบตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ กลุมบริหารวิชาการ
ประชุมผูปกครอง ม.๑ และ ม.๔ กลุมบริหารท่ัวไป

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมครูเปดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ คณะครูทุกทาน
๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คายปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔ งานกิจการนักเรียน
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วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
๙-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คายปรับพ้ืนฐาน ม.๑ และ ม.๔ กลุมบริหารวิชาการ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ กลุมบริหารวิชาการ

รับสมัครชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มอบหนังสือเรียน กลุมบริหารวิชาการ
จายเงินคาอุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน

กลุมบริหารงบประมาณ

มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งท่ี ๑ กลุมบริหารท่ัวไป
ประชุมผูปกครอง ระดมทรัพยากร กลุมบริหารท่ัวไป
กิจกรรมไหวครูและพิธีประดับเข็มพระ
เก้ียว

งานกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู
วันตอตานยาเสพติด

กลุมสาระฯภาษาไทย/งาน
กิจการนักเรียน

นิเทศภายในครั้งท่ี ๑ กลุมบริหารวิชาการ
กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิธีสวนสนามเนื่องวันสถาปนาลูกเสือ

แหงชาติ
ลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา กลุมสาระฯการงานอาชีพ
สอบกลางภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ กุมบริหารวิชาการ
อบรมผูนํานักเรียนเครือเตรียมพัฒนฯ งานกิจกรรมนักเรียน
อบรมเตรียมพัฒนฯรักองคกร กลุมบริหารบุคลากร
วันภาษาไทยแหงชาติ กลุมสาระฯภาษาไทย

สิงหาคม ๒๕๖๑ วันแมแหงชาติ กลุมสาระฯสังคมศึกษา/
คณิตศาสตร

การแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด สระบุรี
เกมส

กลุมสาระฯสุขศึกษา พล
ศึกษา

คายวิชาการ กลุมสาระฯภาษาไทย
สัปดาหวิทยาศาสตร กลุมสาระฯวิทยาศาสตร
สัปดาหหองสมุด งานหองสมุด
กีฬาภายใน กลุมสาระฯสุขศึกษา

พลศึกษา
จัดสรรเงินปจจัยพ้ืนฐาน งานแนะแนว
นิเทศภายในครั้งท่ี ๒ กลุมบริหารวิชาการ

กันยายน ๒๕๖๑ เลือกตั้งประธานนักเรียน งานกิจการนักเรียน
ประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรครั้ง
ท่ี ๒

กลุมบริหารบุคลากร

แตงตั้งคณะกรรมตรวจสอบพัสดุประจําป กลุมบริหารงบประมาณ
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วัน เดือน ป งานท่ีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน

งานแผนงาน

แตงตั้งคณะกรรมการทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ๒๕๖๒

งานแผนงาน

สรุปโครงการ/งาน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุมยุทธศาสตรฯ
สรุปวันลาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุมบริหารบุคลากร

สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ กลุมบริหารวิชาการ
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ภาคผนวก
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คําส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ที่ ๒๔๐/๒๕๖๐

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
-----------------------------------

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 ๒๕๖๑ ดังน้ี

คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นายวิสูตร  คํานวนศักด์ิ ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิรมล  ฤกษดี กรรมการ
๓. นางศศิชารักษ  ยงพาณิชย กรรมการ
๔. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล กรรมการ
๕. นางสาวสมญา  รักษาดี กรรมการ
๖. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๗. นางยุพิน  หอมสุข กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการแผนงานวิชาการ
๑. นางสาวนิรมล  ฤกษดี หัวหนากลุมบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ
๒. นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ หัวหนากลุมสาระวิชาสังคมศึกษาฯ กรรมการ
๓. นางสาวจริยาพร  บัวโชติ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย กรรมการ
๔. นางยุพิน  หอมสุข หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ
๕. นางสาวนุชจรีย จําเริญโชค หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร กรรมการ
๖. นางสาวนิชดา  บุญชิด หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ

กรรมการ
๗. นางหน่ึงนภา  ใจผอง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาฯ กรรมการ
๘. นายศุภกฤต   หอมขจร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ กรรมการ
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๙. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล หัวหนากลุมสาระวิชาการงานอาชีพฯ กรรมการ
๑๐. นายเอกชัย  โสกสินธุ งานวัดผลฯ กรรมการ
๑๑. นางสาวฤทัยทิพย  รอยพุทธ งานทะเบียนนักเรียน กรรมการ
๑๒. นางสาววิไลรัตน  ชาญพฤติ งานหองสมุด กรรมการ
๑๓. นางสาวจีริสุดา จินรโหฐาน งานวัดผลและประเมินผล กรรมการ
๑๔. นางสาววชิราพร  ภักคคุณพันธ งานแนะแนว กรรมการ

คณะกรรมการแผนงานบริหารทั่วไป
๑. นางยุพิน  หอมสุข หัวหนางานแผนงาน ประธานกรรมการ
๒. นายจรัญ  จูปรางค หัวหนางานกิจการนักเรียน กรรมการ
๓. นายศุภกฤต หอมขจร งานระดับชั้นนักเรียน กรรมการ
๔. นางหน่ึงนภา  ใจผอง งานอนามัยและโภชนาการ กรรมการ
๕. นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรรมการ
๖. นายศรัญู  ศรีพูล งานพัฒนาระบบและเครือขายสารสนเทศ กรรมการ
๗. นางสาวนิชดา  บุญชิด งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กรรมการ
๘. นายณัฐวุฒิ  กันราย งานอาคารสถานท่ีฯ กรรมการ
๙. นางสาวสุวิตรี  ทางดี งานกิจการนักเรียน กรรมการ
๑๐. นายกฤษณะ  มิกขุนทด งานอาคารสถานท่ี กรรมการ
๑๑.นางสาวจตุพร  นครศรี งานอนามัยและงานยานพาหนะ กรรมการ

คณะกรรมการแผนงานบริหารงบประมาณ
๑. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ
๒. นางหน่ึงนภา  ใจผอง งานการเงินและบัญชี กรรมการ
๓. นายศรัญู  ศรีพูล งานพัสดุและสินทรัพย กรรมการ
๔. นางสาวพรทิพย  คชาวงศ งานบัญชี กรรมการ
๕. นางสาวจริยาพร  บัวโชติ เจาหนาท่ีพัสดุ กรรมการ

คณะกรรมการแผนงานบริหารบุคลากร
๑. นางสาวสมญา  รักษาดี หัวหนากลุมบริหารบุคลากร ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธิดาทิพย  อาจหาญ กรรมการ
๓. นางสาวณัฐนี  นอยสําแดง กรรมการ
๔. นางสาวสุขฤทัย  แกวมาลา กรรมการ

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

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

โรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป  พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตามกลยุทธดานการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
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๒. สรุปประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ นําขอมูลผลการ
ประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีไดมาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของฝาย/หมวด/งาน

๓. จัดทําแผนงาน/โครงการ ของฝาย/กลุมสาระฯ/งาน ท่ีรับผิดชอบใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ สอดคลองกลยุทธของโรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 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 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสงใหคณะกรรมการจัดทําเอกสารพิมพ สําเนาเอกสารพรอมท้ัง
เย็บเลมใหเรียบรอยและสงตอหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ

๗. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีไดเสนอและไดรับพิจารณาไวในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยใชจายงบประมาณท่ีไดการจัดสรรอยางมปีระสิทธิภาพ บังเกิดผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน
เปนคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  รายงานผลการดําเนินงาน ของแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ๒๕๖๑ของโรงเรียนตามงานท่ีรับผิดชอบ

ท้ังน้ี  ใหผูท่ีไดมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนตอทางราชการ

ส่ัง  ณ  วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ
( นายวิสูตร  คํานวนศักด์ิ)

ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ไดศึกษารายละเอียดของแผนปฏิบัติการปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงเรียนแลว  เห็นวาโรงเรียนไดกําหนด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม
มีความรู  และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมตอไป

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร สระบุรี
จึงขอใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ ๒๕๕๙ ของโรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนากร  สระบุรี
ขอใหทางโรงเรียนไดปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว  เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตอไป

(ลงชื่อ)
(นายไพโรษน ผดุงศิริพาณิชย )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน


