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บทท่ี 1 
บทน า 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เป็นโรงเรียนประจ าต าบลคชสิทธ์ิ  ได๎ด าเนินการ

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

โรงเรียนมี “ แผนกลยุทธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี   ปีงบประมาณ  2556  - 
2558 “  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน  สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได๎วํา
สภาพแวดล๎อมภายนอกมีลักษณะเอื้อตํอการพัฒนา   สภาพแวดล๎อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงาน
เพื่อความส าเร็จสูํจุดมุํงหมาย  โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  โดย
อาศัยความรํวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในด๎านการบริหารสมาคมผู๎ปกครองและครู   
และสมาคมศิษย์เกําโรงเรียนให๎การสนับสนุนในด๎านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  โรงเรียนมีปัจจัย
ทางด๎านโครงสร๎างและนโยบายที่ดี  การให๎บริการ และผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สภาพการเงินในโรงเรียนไมํเป็นอุปสรรค มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่
รํมรื่นแตํยังมีจุดอํอนที่เป็นปัญหาต๎องแก๎ไข คือ การจัดหาสื่อ และอุปกรณ์การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพเพื่อให๎เพียงพอตํอความต๎องการของนักเรียน  รวมทั้งการใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถ่ินให๎
มากขึ้น  ตลอดจนการบริหารจัดการจะต๎องเพิ่มประสิทธิภาพให๎สูงข้ึน 
 ในการจดัท าแผนปฏิบัตริาชการ โรงเรียนไดร๎ับความรํวมมอืจากคณะกรรมการสถานศึกษาครูอาจารย์  
นักเรียน ผูป๎กครอง และบุคลากรอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาเป็นอยํางดีจึงถือวําแผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ  2558 ของโรงเรียนท าให๎การปฏิบัตงิานมุํงไปสูํจุดหมายตามแผนกลยทุธ์ที่ก าหนดไว๎   
1. ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 

“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี” เดิมช่ือวํา โรงเรียนคชสิทธ์ิกิตติคุณวิทยาคม 
เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ.2502 เกิดข้ึนมาได๎ด๎วยความรํวมมือรํวมใจ
ของชาวต าบลคชสิทธ์ิและต าบลใกล๎เคียงในการที่จะขยาย ขอบเขตทางการศึกษาให๎มีถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4-6(ในขณะนั้น) โดยมีหลวงพํอพระครูกัลยาณกิตติคุณรํวมมือกับประชาชนกลุํมหนึ่ง  
ซึ่งน าโดยนายสุข  บุญนุชเป็นประธาน (ขณะนั้นเป็นก านันต าบลคชสิทธ์ิ) ได๎ขอจัดต้ังโรงเรียนจนเมื่อวันที่31 
มีนาคม พ.ศ.2502 ทางหัวหน๎ากองโรงเรียนรัฐบาลและคณะได๎มาตรวจสถานที่กํอสร๎างและอนุญาตให๎เปิด
โรงเรียนโดยใช๎ช่ือโรงเรียนวํา "โรงเรียนคชสิทธ์ิ"  
            ตํอมาในปี พ.ศ.2522 ทางโรงเรียนได๎ท าเรื่องขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มช่ือโรงเรียนโดย
ใช๎ช่ือฉายานามของพระครูกัลยาณกิตติคุณ  เจ๎าอาวาสวัดขอนชะโงกเพิ่มเติมเป็น  "โรงเรียนคชสิทธ์ิกิตติ
คุณวิทยาคม" ทั้งนี้เนื่องจากหลวงพํอเปน็ผู๎รวํมกํอตั้งและเป็นผู๎อุปการะโรงเรียนมาตลอดและเป็นผู๎อุปการะ
พื้นที่กํอตั้งโรงเรียน 
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  ในปีการศึกษา 2555 ได๎รับความเห็นชอบจาก คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ สมาคมผู๎ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ให๎เข๎าเป็นโรงเรียนในเครือขํายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และไดเ๎ปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี โดยใช๎  อักษรยํอ  ต.อ.พ.บ.  
และได๎รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให๎ใช๎ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจ าโรงเรียน ในวันที่   
26 มีนาคม พ.ศ.2555 เป็นต๎นมา  โรงเรียนได๎พัฒนาก๎าวหน๎าตลอดมาจนถึงปัจจุบันและมีเนื้อที่
ทั้งสิ้น  42 ไรํ 2 งาน 68  ตารางวา  
      1.1 ท่ีตั้งสถานศึกษา 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 
 ตั้งอยูํเลขที่  1/1  หมูํ  10  ถนนสุวรรณศร  ต าบลคชสิทธ์ิ  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    
รหัสไปรษณีย์ 18250 
 โทรศัพท์  0-3636-3020    โทรสาร   0-3636-3020 
 Website http://www.tupsrb.ac.th/ 
 E-mail triamudom-pat.srb@hotmail.com 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 42 ไรํ 2งาน 68 ตารางวาได๎จัด
แบํงเป็นสํวนดังนี้ 

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

 สํวนที่ 4  ใช๎กํอสร๎างอาคารเรียน 7 ไรํ  2 งาน 68 ตารางวา
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แผนที่ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เลขที่  1/1 หมูํ  10  ต.คชสิทธ์ิ  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18250 

พื้นที่  42 ไรํ 2 งาน 68  ตารางวา



 
4 

 

1.2 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 เครื่องหมายประจ าโรงเรียน  ตราพระเกี้ยวน๎อย 

         อักษรยํอโรงเรียน   ต.อ.พ.สบ. 
 ปรัชญาของโรงเรียน   ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

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

 เพลงประจ าโรงเรียน   มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
 

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



 
5 

 

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

 3. ได๎รับรางวัลเหรียญทองในการแขํงขันประเภทเดี่ยว ระนาดทุ๎ม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ใน
การแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 64 ปีการศึกษา  
2557 

 4. ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแขํงขันประเภทเดี่ยว ระนาดฆ๎องวงใหญํ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

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

 6. การสํงเสริมอนุรักษ์วี 
2. สภาพแวดลอ้ม 
     2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบรุี ตั้งอยูํเลขที่ 1/1  หมูํที่ 10 ต าบลคชสิทธ์ิ 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ 
 ทิศเหนือ : ที่ดินเอกชน 
 ทิศใต๎ : ไปรษณีย์และที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก : ติดถนนสุวรรณศร 
 ทิศตะวันตก : ติดที่ดินเอกชน 
     2.2 สภาพแวดล้อมท่ัวไป 
 มีความรํมรื่นและสวยงามด๎วยแหลํงเรียนรู๎ทีจ่ัดเป็นสวน ได๎แกํ สวนวรรณคดี  สวนสมุนไพร สวน
ประดูํและสวนหยํอมตามบรเิวณพื้นที่ตําง ๆ ของโรงเรียน มีไม๎ดอกไม๎ประดับ และไม๎ยืนต๎นชนิดตํางๆจัด 
ม๎าหินอํอนให๎เป็นที่นั่งอํานหนังสือ/ท างานของนกัเรียน ตามบริเวณรมํไม๎และทางเดิน ตามอาคารตําง ๆ มี
ลานใต๎รํมไมท๎ี่ใหร๎ํมเงาและมีบรรยากาศที่ด ีท าให๎นักเรียนมกัใช๎เป็นที่นัง่อํานหนงัสือและพกัผํอนอยูํเป็น
ประจ า 
3. ระดบัชั้นทีเ่ปิดสอน ปกีารศกึษา 2557 
 ระดับช้ันทีเ่ปิดสอนต้ังแตรํะดับมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที ่6 
          3.1 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโครงสร๎างหลกัสูตรที่มุงํเน๎นพฒันาผูเ๎รยีนให๎มี
การพัฒนาตามศักยภาพโดยให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เพื่อให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน ในปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนเปิดโครงสร๎างนี้จ านวน  8 ห๎องเรียน คือห๎อง ม.1/1 -1/3  ห๎องม.2/2-2/3 ห๎อง ม.3/1-3/3 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)   
หน่วย
กิต 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2)   
 หน่วย

กิต 
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
  รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

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

ง 21201 20 0.5   การจัดการเอกสาร
ออนไลน ์

ง 21203 40 0.5 

ภาษาอ๎งกฤษเพิ่มเติม อ21201 20 0.5   ภาษาอ๎งกฤษเพิ่มเติม อ21202 20 0.5 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว21201 40 1.0   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค21201 40 1.0 
ภาษาจีน 1 จ21201 40 1.0   ภาษาจีน 2 จ21202 40 1.0 
ทฤษฎีดนตรีไทย ศ 21203 40 1.0   หน๎าท่ีพลเมือง 2 ส20242 20 0.5 
รวมรายวิชา 560   13.0   ทฤษฎีดนตรีไทย 2 ศ21204 40 1.0 
          รวมรายวิชา   640 13.5 
กิจกรรมพัฒนผู๎เรียน   60             
-  กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   60   
-  กิจกรรมนักเรียน         -  กิจกรรมแนะแนว   20   
     ลูกเสือ   20      -  กิจกรรมนักเรียน       
     ชุมนุม   20          ลูกเสือ   20   
-  กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

  (15)          ชุมนุม   20   

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   620      กิจกรรมเพื่อสังคมแล
สาธารณประโยชน์ 

  (15)   

รวม  1,160 ช่ัวโมง/ปี         รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   700 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)   

หน่วย
กิต 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2)   
 หน่วย

กิต 
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
  รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0   รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0 
ภาษาไทย 3 ท 22101 60 1.5   ภาษาไทย 4 ท 22102 60 1.5 
คณิตศาสตร์ 3 ค 22101 60 1.5   คณิตศาสตร์ 4 ค 22102 60 1.5 
วิทยาศาสตร์ 3 ว 22101 60 1.5   วิทยาศาสตร์ 4 ว 22102 60 1.5 
สังคมศึกษา 3 ส 22101 60 1.5   สังคมศึกษา 4 ส 22103 60 1.5 
ประวัติศาสตร์ไทย 3 ส 22102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ไทย 4 ส 22104 20 0.5 
สุขศึกษา 3 พ 22101 20 0.5   สุขศึกษา 4 พ 22103 20 0.5 
เซปัคตะกร๎อ พ 22102 20 0.5   กระบี่กระบอง พ 22104 20 0.5 
ศิลปะ 3 ศ 22101 40 1.0   ศิลปะ 4 ศ 22102 40 1.0 
การงานอาชีพ 3 ง  22101 40 1.0   การงานอาชีพ 4 ง 22102 40 1.0 
ภาษาอังกฤษ 3   อ 22101 60 1.5   ภาษาอังกฤษ 4   อ 22102 60 1.5 

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

น าเสนอ 
I 22202 40 1.0 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ค 22201 40 1.0   ภาษาจีน 4 จ 22202 40 1.0 
ทฤษฎีดนตรีไทย 3 ศ 22203 40 1.0   ทฤษฎีดนตรีไทย 4 ศ 22204 40 1.0 
          หน๎าท่ีพลเมือง 4 ส 20244 20 0.5 
รวมรายวิชา   560 14.0   รวมรายวิชา   560 14.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70   
 -  กิจกรรมแนะแนว   20      -  กิจกรรมแนะแนว   20   
 -  กิจกรรมนักเรียน          -  กิจกรรมนักเรียน       
     ลูกเสือ   20          ลูกเสือ   20   
     ชุมนุม   20          ชุมนุม   20   
          - กิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน ์
  10   

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   620  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   630 
รวม  1,250  ช่ัวโมง/ปี 

 -  กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน ์

  (15)      -  กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน ์

  (15)   

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   40  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   40 
รวม  1,160  ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) 

หน่วย
กิต 

  
  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2)   
 หน่วย

กิต 
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม   

รหัส  
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0   รายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.0 
ภาษาไทย 5 ท 23101 60 1.5   ภาษาไทย 6 ท 23102 60 1.5 
คณิตศาสตร์ 5 ค 23101 60 1.5   คณิตศาสตร์ 6 ค 23102 60 1.5 
วิทยาศาสตร์ 5 ว 23101 60 1.5   วิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 60 1.5 
สังคมศึกษา 5 ส 23101 60 1.5   สังคมศึกษา 6 ส 23103 60 1.5 
ประวัติศาสตร์ไทย 5 ส 23102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ไทย 6 ส 23104 20 0.5 
สุขศึกษา 5 พ 23101 20 0.5   สุขศึกษา 6 พ 23103 20 0.5 
ยิมนาสติก  พ 23102 20 0.5   เทเบิลเทนนิส พ 23104 20 0.5 
ศิลปะ 5 ศ 23101 40 1.0   ศิลปะ 6 ศ 23102 40 1.0 
การงานอาชีพ 5 ง 23101 40 1.0   การงานอาชีพ 6 ง 23102 40 1.0 
ภาษาอังกฤษ 5   อ 23101 60 1.5   ภาษาอังกฤษ 6   อ 23102 60 1.5 
          440  
รายวิชาเพิ่มเติม   80 2.0   รายวิชาเพิ่มเติม   80 2.0 
งานน าเสนอ 1 ง 23241 40 1.0   งานน าเสนอ 2 ง 23242 40 1.0 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 อ 23201 40 1.0   ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 อ 23202 40 1.0 
รวมรายวิชา   520 13.0   รวมรายวิชา   520 13.0 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   60     กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   60   
 -  กิจกรรมแนะแนว   20      - กิจกรรมแนะแนว   20   
 -  กิจกรรมนักเรียน          -  กิจกรรมนักเรียน       
     ลูกเสือ   20          ลูกเสือ   20   
     ชุมนุม   20          ชุมนุม   20   
 -  กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

  (15)      -  กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

  (15)   

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   580  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   580 
รวม  1,160  ช่ัวโมง/ปี 

 
๘.๒ โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
            ๑)  โครงสร๎างที่ ๑ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เป็นโครงสร๎างหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความสนใจและความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ห๎องเรียน ในระดับช้ันม. ๔-๖ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
           ๒)  โครงสร๎างที่ ๒ ศิลป์ทั่วไป จ านวน ๑ ห๎องเรียน ในระดับช้ันม. ๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
           ๓) โครงสร๎างที่ ๓ ศิลป์ภาษา จ านวน ๑ ห๎องเรียน ในระดับช้ันม.๔-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)   

 หน่วย
กิต 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2)   
 หน่วย

กิต รายวิชา / กิจกรรม 
 

รหัส 
เวลาเรียน 

(ชม.)  
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

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

ศาสตร์และอวกาศ 
ว31104 40 1.0 

สังคมศึกษา ส31101 40 1.0   สังคมศึกษา ส 31102 40 1.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 20 0.5   สุขศึกษาและพลศึกษา พ 31102 20 0.5 
ศิลปะ 1 ศ31101 20 0.5   ศิลปะ ศ 31102 20 0.5 
การออกแบบเทคโนโลยี ง31101 20 0.5  ทักษะการด ารงชีวิต ง 31102 20 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ31101 40 1.0  ภาษาอังกฤษ อ 31102 40 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม   380 9.5  รายวิชาเพิ่มเติม   360 9.0 
การออกแบบผลิตภัณฑ์
และสื่อ 

ง31243 40 1.0  English2 อ31204 40 1.0 

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

ง30269 80 2.0   การบัญชีเบื้องต๎น ง31270 40 1.0 

ระบบปฏิบัติการ
เบื้องต๎น 

ง30243 80 2.0   คอมพิวเตอร์ในงาน
ธุรกิจ 

ง31274 40 1.0 

การผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ ง 31241 80 2.0  การใช๎โปรแกรมตาราง
งาน 

ง31275 40 1.0 

รวมรายวิชา   740 18.5  การขาย ง30263 40 1.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         รวมรายวิชา   640 16.0 
กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
 กิจกรรมชุมนุม   20     กิจกรรมแนะแนว   20   
           กิจกรรมชุมนุม   20   
รวม   40     กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (IS3) 
  10   

กิจกรรมนักเรียน   20     รวม   50   
รวม   60     กิจกรรมนักเรียน   20   
      รวม   70   
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  800       
     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  710  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
สายวิทย-์คณิต    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551      

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)   

 หน่วย
กิต 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)   
  

หน่วย
กิต 

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา 
  

เวลาเรียน 
ชม. 

  รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา 
  

เวลา
เรียน 
ชม. 

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

เทคโนโลยี 
ง 32102 20 0.5 

ภาษาอังกฤษ 3 อ 32101 40 1.0   ภาษาอังกฤษ 4 อ 32102 40 1.0 
              
รายวิชาเพิ่มเติม   340 8.5   รายวิชาเพิ่มเติม   360 9.0 
การเขียนโปรแกรม
เบื้องต๎น 

ง 32241 40 1.0   การเขียนโปรแกรมข้ันสูง ง 32242 40 1.0 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ค 32201 60 1.5   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค 32202 60 1.5 
ฟิสิกส์ 2  ว 30202 80 2.0   ฟิสิกส ์3 ว 32203 80 2.0 
เคมี 2 ว 30222 60 1.5   เคมี 3 ว 30223 60 1.5 
ชีววิทยา 2 ว 30242 60 1.5   ชีววิทยา 3 ว 30243 60 1.5 
          หน๎าท่ีพลเมือง 2 ส 30232 20 0.5 
English 3 อ 32203 40 1.0   English 4 อ 32204 40 1.0 
รวมรายวิชา   580 14.5   รวมรายวิชา   600 15.0 
            
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน         กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน       
  กิจกรรมแนะแนว   20        กิจกรรมแนะแนว   20   
  กิจกรรมชุมนุม   20      กิจกรรมชุมนุม   20   
  กิจกรรมนักเรียน   20        กิจกรรมนักเรียน   20   
รวม   60     รวม   60   
         รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  640   รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  660  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
สายศิลป์ ภาษา   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) 

 
หน่วย
กิต 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2) 

 
หน่วย
กิต 

รายวิชา / กิจกรรม 
 

รหัส 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

 
รหัส 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

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

เทคโนโลยี 
ง 32102 20 0.5 

ภาษาอังกฤษ 3 อ 32101 40 1.0   ภาษาอังกฤษ 4 อ 32102 40 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติม   240 7.0   รายวิชาเพิ่มเติม   300 7.5 
การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต๎น ง32241 40 1.0   การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ง 32242 40 1.0 
ปฏิบัติการดนตรีไทย 1 ศ 32201 80 2.0   English อ32202 40 1.0 
การโฆษณา ง 30261 40 1.0   การประดิษฐ์ของท่ีระลึก ง 32202 40 1.0 
english อ 32201 40 1.0   โครงงานอาชีพ ง30206 40 1.0 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จ 32201 40 1.0   งานห๎องสมุด ง 31261 40 1.0 
ภาษาจีน 3   40 1.0   ปฏิบัติการดนตรีไทย 2 ศ 32202 40 1.0 
รวมรายวิชา   520.0 13.0   ภาษาจีน 4 จ 32202 40 1.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         หน๎าท่ีพลเมือง 2 ส 30232 20 0.5 

กิจกรรมแนะแนว   20     รวมรายวิชา   540 13.5 
 กิจกรรมชุมนุม   20    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
กิจกรรมนักเรียน   20     กิจกรรมแนะแนว   20   
รวม   60      กิจกรรมชุมนุม   20   
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   580   กิจกรรมนักเรียน   20   
      รวม   60   
     รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น   600   
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายวิทย-์ คณิต     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  

หน่วย
กิต 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 2)  

หน่วย
กิต 
 

รายวิชา / กิจกรรม รหัส 
เวลาเรียน 

(ชม.)  
รายวิชา / กิจกรรม รหัส 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน   240 6.0   รายวิชา / กิจกรรม   240 6.0 
ภาษาไทย ท 33101 40 1.0   ภาษาไทย ท 33102 40 1.0 
คณิตศาสตร์ ค 33101 40 1.0   คณิตศาสตร์ ค 33102 40 1.0 
สังคมศึกษา ส 33101 40 1.0   สังคมศึกษา ส 33103 40 1.0 
ประวัติศาสตร์ 3 ส 33102 20 0.5   ประวัติศาสตร์ 4 ส 33104 20 0.5 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ 33101 20 0.5   สุขศึกษาและพลศึกษา พ 33102 20.0 0.5 
ศิลปะ ศ 33101 20 0.5   ศิลปะ ศ 33102 20 0.5 
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม ง 33101 20 0.5   โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 33102 20 0.5 
ภาษาอังกฤษ 5 อ 33101 40 1.0   ภาษาอังกฤษ 6 อ 33102 40 1.0 
               
รายวิชาเพิ่มเติม   340 8.5   รายวิชาเพิ่มเติม   360 9.0 
การเขียนเว็บเพจ ง 33241 40 1.0   การเขียนโปรแกรม ง 33242 40 1.0 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ค33202 60 1.5   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค33202 60 1.5 
ชีววิทยา 4 ว30244 60 1.5   เคมี 5 ว30225 60 1.5 
ฟิสิกส์ 4 ว30204 80 2.0   ชีววิทยา 5 ว30245 60 1.5 
เคมี 4 ว30224 60 1.5   ฟิสิกส ์5 ว30205 80 2.0 
English 5 อ33203 40 1.0   English 6 อ33204 40 1.0 
รวมรายวิชา   580 14.5   หน๎าท่ีพลเมือง 4 ส 30234 20 0.5 
     รวมรายวิชา   600 15 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน         กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน       
กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมแนะแนว   20   
 กิจกรรมชุมนุม   20      กิจกรรมชุมนุม   20   
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

  20     กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

  20   

รวม   60     รวม   60   
         รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  640   รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  660  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สายศิลป์ท่ัวไป    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)   

หน่วย
กิต 
  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 2)   
หน่วย
กิต 
  

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา เวลาเรียน 
(ชม.) 

  รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา เวลาเรียน 
(ชม.) 

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

ง 33101 20 0.5   โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 33102 20 0.5 

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

เบื้องต๎น 
ง33202 20 0.5 

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

สื่อผสม 
ง33243 40 1.0 

รวมรายวิชา   540 13.5   หน๎าท่ีพลเมือง 4 ส 30234 20 0.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         รวมรายวิชา   480 12.0 
กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
 กิจกรรมชุมนุม   20     กิจกรรมแนะแนว   20   
กิจกรรมนักเรียน   20      กิจกรรมชุมนุม   20   
รวม   60     กิจกรรมนักเรียน   20   
     รวม   60   
          
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600    รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 540   
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุร ีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ศิลป์ภาษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  

หน่วย
กิต 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2)  
หน่วย
กิต 

รายวิชา / กิจกรรม  
 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชา / กิจกรรม  
 

เวลาเรียน 
(ชม.)   

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

ว31104 40 1.0   ทักษะการด ารงชีวิต ง 31102 20 0.5 

สังคมศึกษา ส31101 40 1.0  ภาษาอังกฤษ อ 31102 40 1.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 20 0.5      
ศิลปะ ศ31101 20 0.5  รายวิชาเพิ่มเติม 240 6.0 
การออกแบบเทคโนโลยี ง31101 20 0.5  ภาษาอังกฤษ อําน- 

เขียน 
อ33202 20 0.5 

ภาษาอังกฤษ อ31101 40 1.0   ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด อ33204 20 0.5 
รายวิชาเพิ่มเติม 240 6.0   ภาษาไทย ท33202 40 1.0 
ภาษาอังกฤษ อําน- 
เขียน 

อ33201 20 0.5   ภาษาจีน จ33202 40 1.0 

ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด อ33203 20 0.5   สังคมศึกษา ส33202 40 1.0 
ภาษาไทย ท33201 40 1.0  ศิลปะ ง 33264 40 1.0 
ภาษาจีน จ33201 40 1.0  การเขียนโปรแกรม ง 33242 40 1.0 
สังคมศึกษา ส33201 40 1.0           
การเขียนเว็บเพจ ง 33241 40 1.0   รวมรายวิชา   460 11.5 
ศิลปะ ง 33263 40 1.0   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน       
รวมรายวิชา   700 17.5   กิจกรรมแนะแนว   20   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          กิจกรรมชุมนุม   20   
กิจกรรมแนะแนว   20     กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (IS3) 
10   

 กิจกรรมชุมนุม   20     รวม 50   
          กิจกรรมนักเรียน   20   
รวม 40     รวม   70   
กิจกรรมนักเรียน   20        
รวม   60    รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  530  
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  760       
 
 
 
 
 



 
16 

 

4. เขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2557 
  มีเขตพื้นทีบ่ริการเพื่อการรับนกัเรียนเข๎าศึกษาตํอ ในต าบลคชสิทธ์ิ ต าบลบัวลอย ต าบลโคกตมู 
ต าบลโพนทองและต าบลใกล๎เคียง   

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

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 รับจากนักเรียนทีจ่บจากช้ันมธัยมศึกษาในปีที3่ เดิมร๎อยละ 50  
และรบัจากนกัเรียนโรงเรียนอื่นร๎อยละ 50   
5. ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  ปีการศึกษา 2557 
     1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ………94………คน 
     2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……524………คน จ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน 
 

ระดับชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม เฉลี่ยรวมต่อห้อง 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 3 44 41 85  28 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 2 43 44 87  44 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 2 66 46 112  37 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 3 18 38 56 28  
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 2 39 50 89 44  
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 2 43 52 95  47 

รวม 14 253 271 524  228 
 

6. ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา  2557 
     จ านวนบุคลากรในโรงเรียน แยกตามเพศ และต าแหนํง 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 
ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 1 0 1 
รองผู๎อ านวยการ 0 0 0 
ครูช านาญการพิเศษ 1 6 7 
ครูช านาญการ 3 1 4 
คร ู 4 4 8 
ครูผูช๎ํวย 1 0 1 
ครูอัตราจ๎าง 2 0 2 
ครูอัตราจ๎างชาวตํางชาติ 1 2 3 
เจ๎าหน๎าที่ธรุการ 0 1 1 
ลูกจ๎างประจ า 1 0 1 
ลูกจ๎างชั่วคราว 3 0 3 

รวม 17 14 31 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก วัน/เดือน/ปี เกิด 
วัน/เดือน/ปี  บรรจุ

เข้ารับราชการ 
๑  นางพรทพิย์  บุญเจรญิ ผ.อ./ช านาญการพเิศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ๑พฤษภาคม๒๔๙๙ ๑๗กรกฏาคม๒๕๒๑  
 ๒ นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์ ครู/ช านาญการพเิศษ อ.บ. ภาษาอังกฤษ ๗กุมภาพันธ์๒๕๐๐ ๙มกราคม๒๕๒๔ 
 ๓ นางสาวสมญา  รักษาดี ครู/ช านาญการพเิศษ ค.บ. สังคมศึกษา ๒๕กันยายน๒๕๐๑ ๑๓พฤษภาคม๒๕๒๔ 
 ๔ นางฉวีวรรณ  สุธีระกลู ครู/ช านาญการพเิศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ๓๐มกราคม๒๕๐๗ ๑๒กันยายน๒๕๒๙ 
๕ นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี ครู/ช านาญการพเิศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๔พฤษศจิกายน๒๕๑๓ ๑๖มิถุนายน๒๕๓๖ 
 ๖ นางสาวอาภรณ์ ก าเนิดชาติ ครู/ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ๓๑กรกฏาคม๒๔๙๙ ๘พฤษภาคม๒๕๒๑ 
๗  นางยุพิน  หอมสุข ครู/ช านาญการพเิศษ กศ.บ. เคม ี ๒๒มิถุนายน๒๕๑๔ ๒๘มิถุนายน๒๕๓๘ 
๘  นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ์ ครู/ช านาญการพเิศษ บธ.บ. การเงินและการธนาคาร ๑๕กุมภาพันธ์๒๕๐๖ ๑กุมภาพันธ์๒๕๓๑ 
๙  นายณัฐวุฒิ  กันร๎าย ครู/ช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ ๑๐สิงหาคม๒๕๐๘ ๓๐กรกฏาคม๒๕๓๓ 

 ๑๐ นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ ครู/ช านาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา ๒กันยายน๒๕๐๗ ๓๐กรกฏาคม๒๕๓๓ 
๑๑ นายศุภกฤต  หอมขจร ครู/ช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ๑๐มิถุนายน๒๕๑๕ ๑๖พฤษภาคม๒๕๓๘ 
 ๑๒ นายสิทธิชัย วงศ์สถิตจิรกาล ครู/ช านาญการพเิศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๙เมษายน๒๕๑๕ ๕กันยายน๒๕๓๗ 
๑๓  นายศรัญญู  ศรีพูล ครู/- บธ.บ. ระบบสารสนเทศคอมฯ ๗สิงหาคม๒๕๒๙ ๑สิงหาคม๒๕๕๔ 
 ๑๔ นางสาวนิชดา  บุญชิด ครู/- ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๖สิงหาคม๒๕๒๙ ๑สิงหาคม๒๕๕๔ 
๑๕   นายนพดล  เหลําวงศ์  ครู/- กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ ๑กันยายน๒๕๓๐ ๒๓กรกฏาคม๒๕๕๕ 
 ๑๖ นายสมชาย  ศรีเมฆ ครู/- ศศ.ม. บริหารการศึกษา ๑เมษายน๒๕๒๙ ๒๒กรกฏาคม๒๕๕๔ 
๑๗ นางสาววัชรีย์  บุดสาเดช ครู/-  

 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๙พฤษภาคม๒๕๒๓ ๑ธันวาคม๒๕๕๔ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก วัน/เดือน/ปี เกิด 

วัน/เดือน/ปี  บรรจุ
เข้ารับราชการ 

 ๑๘ นางสาวนุชจรีย์ จ าเรญิโชค ครูผู๎ชํวย/-  กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ ๒๑ตุลาคม๒๕๓๓ ๑๙พฤษภาคม๒๕๕๗ 
 ๑๙ นางสาวจริยาพร  บัวโชติ ครูผู๎ชํวย/ - กศ..บ. ภาษาไทย ๑๙สิงหาคม๒๕๓๓ ๑๙พฤษภาคม๒๕๕๗ 
 ๒๐ นางหนึ่งนภา  ใจผํอง ครูผู๎ชํวย/ - ศศ.บ. พลศึกษา  ๒๔กรกฏาคม๒๕๑๙ ๑กันยายน๒๕๕๗ 
๒๑ นายเอกชัย  โสกสินธ์ ครูผู๎ชํวย/- ศศ.บ. ภาษาจีน ๗กันยายน๒๕๒๙ ๒๐ตุลาคม๒๕๕๗ 
๒๒ นางสาวนภัทร  อินโสม ครูผู๎ชํวย/ - ค.บ. สังคมศึกษา ******* ๑๖ธันวาคม๒๕๕๗ 

 ธัญญา      
 วิไล      
 วชิรา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19 

 

7. ข้อมูลสภาพชุมชน 
     7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะชุมชนเป็นชนบท เป็นชุมชนด๎านบริการและที่อยูํ
อาศัย เนื่องจากใกล๎เคียงแหลํงอุตสาหกรรม และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบ
โรงเรียนมีอาณาเขตติดตํอดังนี้ ทิศเหนือ : ที่ดินเอกชน ทิศใต๎ : ไปรษณีย์และที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก : 
ติดถนนสุวรรณศร ทิศตะวันตก : ติดที่ดินเอกชน อาชีพหลักของชุมชนมีลักษณะการประกอบอาชีพหลัก
ด๎านเกษตรกรรม ท านา ท าสวน รับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพสํวนตัว เชํน การค๎าขาย
เป็นสํวนใหญํ ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/วัฒนธรรมท๎องถ่ินเป็นที่รู๎จักคือ ประเพณี
ลอยกระทง นมัสการหลวงพํอส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ  นมัสการพลวงพํอพุทธนิโรธรังสี วัดขอนชะโงก 
      7.2  ผู้ปกครอง  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีสํวนน๎อย สํวนใหญํจบการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี 
สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพหลัก คือ ค๎าขายและเกษตรกรรม รองลงมา คืออาชีพรับจ๎างใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีรายได๎จากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณวันละ 300 บาท และ
ประชากรยังมีรายได๎จากการประกอบอาชีพสํวนตัว เชํน  การเกษตรกรรม พานิชยกรรมท าให๎ประชาชนมี
รายได๎พอกินพอใช๎ในการด ารงชีวิต 
     7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นชุมชนชนบทและวิถีชีวิตเป็นแบบดั้งเดิม เป็นแหลํงวัฒนธรรมท๎องถ่ินที่
เป็นลาวพวน ชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ๎างและประกอบอาชีพสํวนตัว
ขนาดเล็ก สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดขอนชะโงก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพํอพุทธนิโรธรังสี
และวิหารหลวงพํอส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ  ดูแลโดยมูลนิธิหลวงพํอส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธ์ิ
และมีช่ือเสียงโดํงดัง เป็นที่ยอมรับและสักการะบูชาของคนในชุมชนใกล๎เคียงและจังหวัดใกล๎เคียง ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดภูมิปัญญา เชํน การนวดแผนโบราณ การท านาแบบเกษตรอินทรีย์ การ
ปลูกแคนตาลูป โดยใช๎ปุ๋ยชีวภาพ/น้ าหมักชีวภาพ เป็นต๎น 
 แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ วัดขอนชะโงก  วิหารหลวงพํอส าเร็จศักดิ์สิท ธ์ิ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบลคชสิทธ์ิ สวนวาสนาเป็นสวนปลูกแคนตาลูปในชุมชนที่สํงออก
ตํางประเทศอยํางเดียว  การท านาแบบเกษตรอินทรยี์  แหลํงวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีนในบ๎าน
หนองตาโลํ  สถานีวิทยุเอเชียเสรี ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน(นวดแผนโบราณ) ของเทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ คลอง
ระพีพัฒน์  โรงงานอุตสาหกรรมทีอ่ยูํใกลโ๎รงเรยีนและสถานประกอบการอืน่ ๆ  ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อยูํใกล๎กับแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแหลํงที่
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ขนบธรรมเนียมประเพณีตําง ๆ โดยการประสานความรํวมมือระหวํางโรงเรียน วัด 
และหนํวยงานในชุมชนเชํนเทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ ส านักงานบริสํวนต าบลคชสิทธ์ิ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลคชสิทธ์ิ ฯลฯ ได๎แกํ ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็นต๎น และได๎รับ
ความรํวมมือจากสถานีต ารวจอ าเภอหนองแค ส านักงานเทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
เรื่องยาเสพติด โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได๎จัดท าโครงการพัฒนานักเรียนและบุคลการ
รํวมกันทั้ง 12 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถน าความรู๎มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ภายในโรงเรียนและ
ชุมชนรอบโรงเรียนรัศมี 1 กิโลเมตรเป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมชุมชน อันได๎แกํ สวนป่า ทุํงนา 
สวนสาธารณที่อยูํใกล๎โรงเรียน ตลอดจนแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนได๎แกํ สวนประดูํ สวนสมุนไพร สวน
วรรณคดี เพื่อให๎นักเรียนได๎ศึกษาธรรมชาติ พรรณไม๎ เพื่อตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม 
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โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลคชสิทธ์ิ เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านสุขอนามัยและมีโครงการดูแลสุขภาพของ
นักเรียน และโรงเรียนรํวมกัน 
8. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     8.1 คอมพิวเตอร ์มีจ านวนทั้งหมด  42 เครื่อง 

  - ใช๎เพื่อการเรียนการสอน และสบืค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตได๎ 27 เครื่อง 
  -  ใช๎สืบค๎นทางอินเทอร์เน็ตอยํางเดียว  5 เครื่อง 

     -  ใช๎ในการบริหาร 7 เครื่อง 
     8.2 เว็บไซต์โรงเรียน http://www. .tupsrb.ac.th 
     8.3 ห๎องสมุดมีขนาด.......179........ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด …5,000……… เลํม 
  - การสืบค๎นหนงัสอืและการยืม-คืน ใช๎ระบบ ………อิเล็กทรอนิกส…์…(pls 5) 
  - จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในรอบปีการศึกษา  เฉลี่ย...20... คน /วัน คิดเป็นร๎อยละ...3.92.
ของนักเรียนทั้งหมด และเฉลี่ย....100..... คน /สัปดาห์ คิดเป็นร๎อยละ....19.64.......ของนักเรียนทัง้หมด      
     8.4 ห๎องปฏิบัตกิาร 
       ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน  4  ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน  1  ห๎อง   
   ห๎องปฏิบัติการทางภาษาตํางประเทศ        จ านวน  1  ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการงานอาชีพ          จ านวน  1  ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์          จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการทางภาษาไทย         จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา(อาเซียน)         จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา(จริยศึกษา)       จ านวน  1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการดนตร ี         จ านวน  1 ห๎อง 
    8.5 พื้นที่ปฏิบัติกจิกรรม/นันทนาการ ได๎แกํ   ลานกีฬาต๎านยาเสพติด  สนามฟุตบอล  หอประชุม
อเนกประสงค์  ห๎องประชุมอัตถะสมัปุณณะ  ห๎องสมุด 
9. แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
 1. สวนวาสนาเมลอน 
 2. สวนพรรณไม๎ยอดเมือง 
 3. วัดขอนชะโงก 
 4.  คลองระพีพฒัน ์
 5. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
 6. สิ่งแวดล๎อมในชุมชนรัศมี 1 กม. 
 7. วิหารหลวงพํอส าเร็จศักดิส์ิทธ์ิ 
 8. การท านาแบบเกษตรอินทรีย์   
          9. แหลํงวัฒนธรรมชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีนในบ๎านหนองตาโลํ  (ตลาดเกําหนองตาโลํ) 
          10. สถานีวิทยุเอเชียเสรี  
          11. ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน(นวดแผนโบราณ) 
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10. ปราชญ์ชาวบ๎าน ภูมิปัญญาทอ๎งถ่ิน  หรือผู๎ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครูหรือ
นักเรียนในปีการศึกษา 2557  ได๎แกํ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง/เน้ือหา จ านวน 

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

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

ท่ี 
อาคารเรียน 

และอาคารประกอบ 
จ านวน 
(หลัง) 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ *ห้องพิเศษ 

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

รวม 19 16 8 11 
 

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



 
22 

 

 

แผนผังบริเวณโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ  สระบุรี 
 
 

 
   

 

A   

  

C   

B 

  
                 N 

    

 F 

 D 
 H 

 I 
 K 

 J 

 G 

 M 

  N 

  

C   =  หอประชุม 
G   =  อาคารกิตติคุณ  2  
I    =   ลานจอดรถ 
K   =   สวนวรรณคดี 
M  =   ถนนเข๎าโรงเรียน 
N  =   โรงอาหาร 
 

 

B   =  อาคารกิตติคุณ 3 
D   =   สวนสมุนไพร 
F   = ลานสวนประดูํ 
H   =   ลานกีฬาต๎านยาเสพติด 
J    =   อาคารกิตติคุณ  1 
L   =   ห๎องน้ าชาย-หญิง 

 L 

 

 สนามฟุตบอล 
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จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม            
จุดเด่น  
 1. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีน้ าหนัก สํวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู๎จักดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง และความรู๎สึกที่ดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพํอแมํ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความใฝ่รู๎ใฝ่เรียน
และอยากเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง รู๎จักค๎นคว๎าหาความรู๎ จากการอํานและการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎ มี
การเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรง รํวมกับผู๎อื่นทั้งในและนอกสถานที่ มีความสามารถด๎านการปรับตัวเข๎ากับ
สังคม สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ คือ ผู๎เรียนมีจิตอาสา รู๎จักบ าเพ็ญประโยชน์ตํอโรงเรียน และสังคม 

มาตรฐานการศึกษาตาม สมศ.   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

10.00 9.65 ดีมาก 

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

10.00 7.00 พอใช๎ 

ตัวบงํชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5.00 4.10 ด ี

ตัวบงํชี้ที่ 8  พฒันาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต๎นสังกัด 

5.00 4.92 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลกัษณ์ 
ตัวบงํชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถปุระสงคข์องการจดัตัง้
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงํชี้ที่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สงํผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงํชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงํเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงํชี้ที่ 12 ผลการสงํเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลศิที่สอดคล๎องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 80.51 ดี 

ผลการด าเนินงาน         
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. รอบสาม 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสมศ. จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
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สถานศึกษามีสิ่งแวดล๎อมที่ดี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา รวมทั้งการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยจัดท าโครงการเกษตรอินทรีย์ตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. ผู๎บริหารมีภาวะเป็นผู๎น า มีความสามารถในการบริหารทั้งในด๎านวิชาการ งบประมาณ งาน
บุคคลและงานบริหารทั่วไป ให๎บรรลุตามจุดหมายของการศึกษาอยํางค๎ุมคํา เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 และระเบียบกฎหมายที่หนํวยงานต๎นสังกัด
ก าหนด โดยเน๎นการมีสํวนรํวมจากผู๎มสีํวนเกีย่วข๎องทุกฝา่ย สํงเสริม สนับสนุนให๎คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ชุมชน องค์กรชุมชน มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ
และเอกชน มาจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี พัฒนาแหลํงเรียนรู ๎และสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน
ให๎สะอาด รํมรื่น สวยงามและเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ สถานศึกษาด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของ สมศ. 
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่อง โดยจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มคีวามใฝ่รู ๎ใฝ่เรยีนและมี
ความสามารถด๎านการคิด พัฒนาครูให๎จัดการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อ ประเมินอยํางหลากหลาย และเป็น
การประเมินผลตามสภาพจริง และจัดท าโครงการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให๎
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา 
 3. สถานศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัด รํวมกันวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดย
จัดให๎มีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อก าหนดแผนงานโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาให๎ครอบคลุมมาตรฐานและภารกิจงานบริหารจัดการศึกษา จัดให๎มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพื่อด าเนินการในแตํละปีการศึกษา การด าเนินงานจัดให๎มีระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษา จัดท ารายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อน ามารายงานหนํวยงานต๎นสังกัด ให๎บริการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องละใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ต่ าในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ สุขศึกษาและพล
ศึกษา วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมสาระการเรียนรูค๎ณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 2. ครูบางสํวนยังไมํสามารถจัดการเรยีนรูท๎ี่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยํางยิง่ในเรื่อง การก าหนดเป้าหมายที่ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียน การวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลการ
ออกแบบการสอน การใช๎สื่อการสอน การประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน รวมทั้งการน าผลการประเมิน
มาใช๎ในการสอนซํอมเสริมและการพัฒนาผู๎เรียนตลอดจนการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของครู 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 1. ด๎านผลการจัดการศึกษา 
              ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  ภาษาตํางประเทศ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและ       
พลศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย โดยผํานกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย การเรียนรู๎จากโครงงาน การ
ปฏิบัติจริง การอําน การสืบค๎นข๎อมูลความรู๎จากอินเทอร์เนต การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดท ารายงาน
และการน าเสนอข๎อมูลควรรู๎ โดยการบูรณาการไว๎ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นต๎น 
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 2. ด๎านบริหารจัดการศึกษา 
       ไมํมี 
 3. ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
    ครูควรได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องการก าหนดเป้าหมายที่ต๎องการเกิดให๎กับผู๎เรียน การวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู๎ การออกแบการสอน การใช๎สื่อการสอน การประเมิน
ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน  รวมทั้งการน าผลการประเมินมาใช๎ในการสอนซํอมเสริมและการพัฒนาผู๎เรียน
ตลอดจนการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของครู 
 4. ด๎านการประกันคุณภาพภายใน 
     ไมํมี 
นวัตกรรมหรือตัวอยํางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม 
 ไมํมี
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ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5 

ดีเยี่ยม 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช๎ 

1 
ปรับปรงุ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมสีุขภาวะที่ดี และมสีุนทรียภาพ      
มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่พึงประสงค์                 

     

มาตรฐานที่ 3 ผู๎เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู ๎
ด๎วยตนเอง  รักเรียนรู๎  และพฒันาตนเองอยํางตํอเนื่อง               

      

มาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยาํง 
เป็นระบบคิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแกป๎ัญหาได๎อยํางมสีติ  
สมเหตุผล                                          

      

มาตรฐานที่ 5 ผูเ๎รยีนมีความรู๎และทักษะทีจ่ าเป็นตาม 
หลกัสูตร 

       

มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
ท างาน สามารถท างานรํวมกบัผู๎อื่นได๎ และมเีจตคติที่ดี 
ตํออาชีพสุจริต         

      

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ 8  ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที ่
อยํางมปีระสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล       

      

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

      

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการ 
เรียนรู๎ และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ๎รียนอยํางรอบด๎าน 

      

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ๎ม 
และการบรกิารที่สํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                                  

      

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของ สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5 

ดีเยี่ยม 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช๎ 

1 
ปรับปรงุ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุน  
ให๎สถานศึกษาเปน็สงัคมแหงํการเรียนรู๎      

     

 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรล ุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นที่ก าหนดข้ึน 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบรุี                                  

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                     
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น  
แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพฒันาและสํงเสริมให๎
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบรุี มีระดบั
คุณภาพการศึกษาสูงข้ึนและเป็นมาตรฐานสากล                                               

     

สรปุคุณภาพโดยรวม      
ผลคะแนนรวม (เต็ม 100 คะแนน)   86.61    

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

     - จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และข๎อแสนอแนะ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหนํวยงานต๎นสังกัด 

จุดเด่น : 
 1. นักเรียนใหม๎ีสขุภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ ท าให๎มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง รู๎รักการ
ออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ  นักเรียนที่มีทักษะด๎าน ดนตรี กีฬา ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความเป็นเลิศ
ทางด๎านดนตรี  กีฬา และมีผลงานด๎านดนตรีและกีฬาทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค    มีการจัดให๎มีระบบ
ดูแลนักเรียน เพื่อป้องกันแก๎ไขและติดตามปัญหาตํางๆ ของนักเรียนเรียน 
 2. โรงเรียนได๎ด าเนินงานเกี่ยวกับการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน และสาธารณสถานตําง ๆ  ด๎วยความเต็มใจและเต็มศักยภาพ 
ปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายในห๎องเรียนอยํางสม่ าเสมอ  กล๎าแสดงออกในทางสร๎างสรรค์ และรักษาความ
สะอาดของโรงเรียน   
 3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  โดยสามารถสืบค๎นหนังสือในห๎องสมุด 
ค๎นคว๎าข๎อมูลจากอินเทอร์เน็ต  มีการบันทึกการอํานหรือการสืบค๎น สร๎างสรรค์ผลงานจากการอํานหรือการ
สืบค๎นโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม เชํน น าเสนอด๎วย PowerPoint  น าเสนอด๎วยเว็บไซต์  น าเสนอด๎วยสื่อ
มัลติมีเดีย น าเสนอด๎วยแผํนพับ  หรือน าเสนอด๎วยป้ายนิเทศ เป็นต๎น 

 4. ผู๎เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรือ่งที่อําน ฟงั และดู  และสือ่สารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได๎ สามารถถํายทอดความคิดออกมาในรปูแบบกิจกรรมหรือผลงานทางความคิด เชํน 
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การเขียนเรียงความจากเรื่องที่อําน การแสดงละครจากบทวรรณกรรม เขียนสรุปความคิดจากเรือ่งที่อําน 
น าไปพัฒนาตํอยอดความคิดของตนเองได ๎
 5. จากการด าเนนิงาน/โครงการ/กจิกรรมเพือ่สงํเสริมผูเ๎รียนให๎มีความรู๎และทกัษะทีจ่ าเปน็ตาม
หลักสูตร เพือ่พฒันาความรู๎ ความสามารถ และทกัษะทางวิชาการได๎ตามศักยภาพของผูเ๎รียน ผลการ
ด าเนนิการดังกลําว ท าใหผ๎ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ๎รียนสูงข้ึนกวําปกีารศึกษา 2555 ทัง้ระดบั
สถานศึกษา และระดับชาติ  อกีทัง้ยงัชํวยพฒันาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผูเ๎รียนให๎
พัฒนาข้ึนได๎   
 6. ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํอ
อาชีพสุจริต ชํวยพัฒนาผู๎เรียนมีทักษะในการจัดการ  ท างานให๎ส าเร็จ  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบครอบใน
การท างาน  สามารถท างานอยํางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ   
 7. จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน เพื่อสํงเสริมครูให๎ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น พบวําครู มีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถด๎านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎หลากหลาย
รูปแบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอยํางให๎ผู๎อื่นได๎  
          8. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า ใช๎หลักการบริหารอยํางมีสํวนรํวม สามารถจัดการศึกษาให๎บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว๎ มีการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจมี
การจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพื่อตอบสนองความต๎องการและความสนใจของนักเรียนจัด
สภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ 

 9. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครอง และชุมชน ให๎ความรํวมมือพัฒนาโรงเรียน และมีสํวน
รํวมในการขับเคลือ่นการด าเนินงานของโรงเรียนอยํางมปีระสิทธิภาพและตํอเนื่อง  ผูป๎กครองเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานอยํางชัดเจน โดยการเข๎ารํวมประชุมตามที่โรงเรียน
ก าหนด  เข๎ารํวมกิจกรรมส าคัญของโรงเรียน 
 10. โรงเรียนมีโครงการพัฒนาหลักสูตร   ได๎จัดท าหลักสูตร ประกาศนียบัตรรํวมกับวิทยาลัยการ
อาชีพหนองแค  ได๎แกํ โปรแกรมศิลป์ทั่วไป   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาชําง  มีโครงการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  โดยสนับสนุนให๎ครูผูส๎อนทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎นักเรียนได๎ลง
มือปฏิบัติจริงของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎    
 11. ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน   การบรหิารจัดการห๎องเรยีน 
ห๎องปฏิบัติการ และห๎องกจิกรรมตํางๆ ให๎มจี านวนเพียงพอตํอจ านวนผู๎เรียน  มีความปลอดภัย มสีิ่งอ านวย
ความสะดวก มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอยํางเป็นระบบให๎พร๎อมใช๎การได๎ มีการจัดสภาพแวดล๎อมให๎
รํมรื่น สวยงาม  สะอาด  และเอื้อตํอการเรียนรู๎   
 12. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติราชการ  สารสนเทศของ
สถานศึกษา   มีเว็บไซต์ของโรงเรียน  มีสรุปงานตามแผนงาน/โครงการ มีรายงานการประเมินตนเองของ
ผู๎สอน ของผู๎บริหาร ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ และของกลุํมงาน และมีรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 
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 13. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรูเ๎พิม่ขึ้น  นักเรียนทุกคนใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู๎
ด๎วยตัวเองและ/หรือแบบมีสํวนรํวม  นักเรียนทุกคนใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายนอกเพื่อศึกษาเรียนรู๎นอกห๎องเรียน  
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเพื่อนรํวมงานในโรงเรียนและกับเครือขํายทางการศึกษา   
 14. กิจกรรมตามจุดเน๎นและปรัชญา ของโรงเรียนได๎แกํ กิจกรรมตามอัตลักษณ์ คือจิตอาสา 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สิ่งแวดล๎อมดี ส าหรับอัตลักษณ์ โรงเรียนได๎จัดเป็น แนวปฏิบัติที่ดี ( Best 
Practice) เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมไทยน๎อมน าดวงใจสูํจิตอาสา” สํวนเอกลักษณ์ โรงเรียนได๎จัดกิจกรรม  
5 ส ซึ่งโรงเรียนให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติทุกคน   
 15. กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และกิจกรรมเพื่อสนอง
แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนจัดให๎มีกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุ กต์ใช๎ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  การท างาน และการด าเนินชีวิต ทุกคนมีความสามารถในการใช๎ไอซีทีเพื่อการ
สืบค๎น การติดตํอสื่อสาร  การสร๎างช้ินงาน หรือการสร๎างความบันเทิง และมีความตระหนักในหน๎าที่ของ
ตนเองเพื่อเตรียมพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน    
จุดท่ีควรพัฒนา :  
 1. การพัฒนางานระบบดูแลชํวยเหลอืผูเ๎รียนใหเ๎ข๎มแข๎ง ให๎ความส าคัญกับกิจกรรมทักษะชีวิตในการ
พัฒนาผู๎เรยีนใหม๎ีสขุภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอยํางเป็นระบบ  เพื่อให๎โอกาสผู๎เรียนได๎พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให๎มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยี และภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ 
และน าเสนอผลงานได๎อยํางเหมาะสม และสร๎างสรรค์   
 2. ควรมีนโยบายและมาตรการอยํางชัดเจนในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือที่หลากหลาย ตามความต๎องการและความจ าเป็นของผู๎เรียน แตํละ
กลุํมสาระฯ จัดให๎ห๎องกลุํมสาระเป็นแหลํงสืบค๎นของแตํละวิชา และจัดบรรยากาศแหลํงเรียนรู๎ทุกแหํงใน
โรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ทั้งในห๎องเรียน โรงเรียน 
 3. ควรมีแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะการคิด เพื่อ
พัฒนานักเรียนให๎มีทักษะการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล 
สนับสนุนการสอนแบบโครงงาน 
 4. สํงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู๎เรียนแตํละระดับ มีการคัด
กรองและจัดกลุํมผู๎เรียน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับศักยภาพของผู๎เรียน 
 5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ และการท าวิจัยในช้ันเรียนให๎มีประสิทธิภาพและได๎ประสิทธิผล โดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรยีน หรือรํวมกับหนํวยงานอื่น  อีกทั้งควรมีการติดตามนิเทศการสอนของ
ครูอยํางเป็นระบบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง 

6. ผลสัมฤทธ์ิการสอบระดับชาติ (o-net) ในบางรายวิชาลดลง บางรายวิชาเพิ่มข้ึน แตํยังไมํถึง
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ควรมีการปรับปรุงหรือทบทวน แผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

7. การพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า ควรมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน และ 
ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 

8. การน ากระบวนการนิเทศภายในมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นรูปธรรม
และสํงเสริมการใช๎ ICT และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 

 



 
30 

 

ข้อเสนอแนะ :   
 1. พัฒนากิจกรรมรักการอํานครบทุกช้ัน ทุกกลุํมสาระ  สํงเสริมการเรียนการสอนแบบโครงการที่
บูรณาการกับไอซีที  โดยให๎ผู๎เรียนทุกคนท าโครงการหรือการค๎นคว๎าอิสระ 

2. น าผลการประเมินตําง ๆ มาพัฒนาแนวการจัดการศึกษาและนโยบายของโรงเรียนให๎มากขึ้น  
3. ก าหนดให๎ครูมีการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
4. การด าเนินการของโรงเรียนควรก ากับ ติดตาม ให๎เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และประเมิน

โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อน าไปสูํการพัฒนา 
5. ยกระดับความสามารถครูในการจัดการเรียนรู๎ตามจุดเน๎น และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให๎เป็น Best Practice ของโรงเรียนอยํางยั่งยืนพัฒนากิจกรรมทักษะด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให๎มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
6. สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชน ให๎มีรูปแบบของ
แนวปฏิบัติเป็นที่ยอมรับรํวมกัน และมีความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
ทิศทางและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2558 
วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวมเพื่อเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพ
การศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชํวงวัยและได๎สมดุลและนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัยและมีคุณภาพ 

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
 3. ครู ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ 

ท างานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธ์ิ 
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ข้ันพื้นฐานการศึกษาสูํคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
 5. สพฐ.บูรณาการการท างานเน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสูํ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 6. พื้นที่พิเศษได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
          1. จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพของผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภทให๎มีประสิทธิภาพ 
          2. ประชาสัมพันธ์ สร๎างความเข๎าใจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎แกํผู๎ปกครองชุมชน สังคมและ
สาธารณชน มุํงพัฒนาผู๎เรียนที่ เหมาะสมกับวัยทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นของนักเรียนที่สถาน
ประกอบการต๎องการและที่จ าเป็นตํอการใช๎ชีวิตในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสูํ
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

3. สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบที่สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎อง
กับบริบทของพื้นที่ รวมถึงระดับและประเภทของผู๎เรียน 
          4. สํงเสริมการน าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน สังคมท๎องถ่ิน และผู๎เรียน 
          5.ใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ทั้งใน
ห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. จัดระบบนิเทศ ติดตามผล และรายงานผล ให๎มีความเข๎มแข็งและตํอเนื่อง เป็นรูปธรรม และ
หลากหลายมิติเน๎นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 



 

 

          7. สนับสนุนให๎มีการแนะแนวผู๎เรียน ให๎มีแรงจูงใจในการเรียนเพื่อการเรียนตํอและการมีอาชีพ
สุจริต เพื่อความมั่นคงในชีวิต ด๎วยผู๎แนะแนวที่หลากหลาย เชํน ครูผู๎ประกอบอาชีพตําง ๆ ทั้งที่เป็นผู๎ปกครอง 
ศิษยเ์กํา  ผู๎ที่ท างานสถานประกอบการใน/นอกพื้นที่ 
          8. สํงเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ O-NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลาง
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมาเป็นสํวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกล๎เคียงกัน 
          9. สํงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให๎มีความเข๎มแข็งเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก 
          10. จัดระบบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎มีการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ เพื่อ
รองรับการมีอาชีพตั้งแตํการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          11. สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษา
อาเซียนอยํางน๎อย 1 ภาษา เพื่อรองรับการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2558 และสูํมาตรฐานสากล 
          12. ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการคัดเลือกผู๎เรียนที่จบการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อเรียนตํอ ให๎
มีวิธีการคัดเลือกที่หลากหลาย สอดคล๎องกับหลกัสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความรู๎และ
ความสามารถในการสอบแขํงขัน 
กลยุทธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
          1. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให๎มี
ประสิทธิภาพ 
 2. สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวให๎ผู๎เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู๎แบบตามตัวผู๎เรียนมีการเช่ือมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และหนํวยงานที่จัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เน๎นการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
          3. สํงเสริมให๎ผูเ๎รยีนทุกระดับ และทุกประเภท มีโอกาสเข๎าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เรียนจนจบ
หลักสูตร มีโอกาสเรียนตํอ มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงในชีวิต 
          4. สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให๎เป็นโรงเรียนที่
มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุํงสูํมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให๎ครอบคลุมทุกจังหวัด
อ าเภอ ต าบล 
            5.  สนับสนุนให๎โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ พิเศษมีโอกาสจัด
การศึกษาด๎านวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานอื่น เพื่อเป็นการสร๎างอาชีพสุจริต
ให๎กับผู๎เรียน 

6. สํงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ 
รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด๎อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก จัดให๎มีความเหมาะสมและเต็ม
ศักยภาพของผู๎เรียนและยังคงระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 
          7. สํงเสริมสนับสนุนระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนให๎มีความเข๎มแข็งและตํอเนื่อง 
          8. ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง วางแนวทางการดูแลชํวยเหลือและจัดการศึกษาที่ เหมาะสมแกํ
เด็กด๎อยโอกาสที่ไมํอยูํในทะเบียนราษฎร์ เชํน บุตรหลานของแรงงานตํางด๎าว เด็กไร๎สัญชาติเด็กพลัดถ่ิน 
เด็กตํางด๎าวเด็กไทยที่ไมํมีเลขประจ าตัวประชาชน 



 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  1. พัฒนาองค์ความรู๎และสมรรถนะของครูผํานการปฏิบัติจริงและการชํวยเหลืออยํางตํอเนื่อง 
                1.1  เผยแพรํองค์ความรู๎และแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนา การคิดและการวัดประเมินผลให๎สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให๎มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
                1.2 พัฒนาครูที่มีอยูํให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่โรงเรียนต๎องการได๎ด๎วยตนเองหรือใช๎สื่อ
เทคโนโลยี 
              1.3   สํงเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยเขตพื้นที่การศึกษา และโดยเพื่อนครูทั้งใน
โรงเรียนเดียวกัน หรือระหวํางโรงเรียน หรือภาคสํวนอื่น ๆ ตามความพร๎อมของโรงเรียน 
              1.4 สํงเสริมให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ของครูในพื้นที่ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหวํางโรงเรียน 
หรืออื่น ๆและในองค์กรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกหนํวยงาน 
              1.5 สํงเสริมให๎ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อ
จัดการเรียนรู๎ได๎ในระดับดี 
 2. พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมที่มีความจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาเรํงดํวน 
          3. เสริมสร๎างระบบแรงจูงใจ เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
สอดคล๎องกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
             3.1 ยกยํองเชิดชูเกียรติครูที่เป็นครูมืออาชีพ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ทั้งด๎าน             
                  1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
                  2) การดูแลชํวยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ 
                  3) การมีจิตวิญญาณความเป็นครูมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอยํางที่ดีแกํสังคม 
             3.2 สํงเสริมความก๎าวหน๎าของครู ให๎มีวิทยาฐานะที่สูงข้ึนให๎สอดคล๎องกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนและรายได๎ของครู 
 4. ประสานและสนับสนุนให๎กับองค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข๎องจัดเตรี ยมและจัดสรรครูและ
ผู๎บริหาร สถานศึกษาที่มีความสามารถสอดคล๎องกับความต๎องการของโรงเรียน และสังคม 
             4.1 สร๎างความตระหนักกับองค์กรที่มีบทบาทโดยตรงกับการบรรจุครูในพื้นที่ถึงความจ าเป็น 
ต๎องจัดสรรครูให๎ตรงวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน 
              4.2 สร๎างคํานิยมส าหรับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในพื้นที่ ให๎รับผิดชอบตํอผลด๎านคุณภาพของการจัด
การศึกษา 
             4.3 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต๎องการและสามารถจัดการ
เรียนรู๎เพื่อผู๎เรียนที่มีความแตกตํางหลากหลายได๎และสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกตําง
หลากหลายได ๎
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
              1.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีความสามารถและมี
ความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการด๎วยตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 



 

 

              1.2  บูรณการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ในสํวนกลาง เพื่อ
สํงเสริมให๎ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทได๎เพิ่มข้ึน 
              1.3 พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
              1.4  สร๎างเครือขําย/กลไกที่สามารถรับรู๎ปัญหา และแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ไมํเหมาะสม/ถูกต๎อง ตามหลักธรรมภิบาลได๎อยํางรวดเร็ว 
 2.  สํงเสริมการมีสํวนรํวม 
              2.1 เรํงสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับผู๎บริหารสถานศึกษา ถึงความจ าเป็น และประโยชน์ของ
การสํงเสริมการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงในการพัฒนาการศึกษา 
              2.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากร 
                    2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให๎สาธารณชนทราบถึงความต๎องการได๎รับการชํวยเหลือของโรงเรียน 
โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร 
                      2.2.2  ประสานทุกภาคสํวนให๎เข๎ามาชํวยเหลือโรงเรียนที่มีความมุํงมั่นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แตํมีความขาดแคลนมาก 
                   2.2.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบหนํวยงานในสังกัด โดย
ประชาชนทุกภาคสํวน 
                           1)  สร๎างชํองทางรับฟังความคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ/เรื่องร๎องเรียน ที่ เกี่ยวข๎องกับ
หนํวยงาน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และติดตามตรวจสอบอยํางตํอเนื่อง 
                            2)  ประชาสัมพันธ์ให๎สาธารณชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การท างานของโรงเรียนในท๎องถ่ิน และหนํวยงานในสังกัดมากข้ึน 
          3. สํงเสริมให๎สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบ
ตํอผลการด าเนินงาน 
             3.1  สํงเสริมให๎มีการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล
ที่เกี่ยวข๎อง ที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน/อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง 
             3.2 สร๎างชํองทางรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะเรื่องร๎องเรียนที่เกี่ยวข๎องกับองค์กร/องค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข๎อง และติดตามตรวจสอบอยํางตํอเนื่อง 
ทิศทางและกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท 
  กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎ทั่วถึง ครอบคลุมผู๎เรียนให๎ได๎รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ 
วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน
สูํมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
 



 

 

พันธกิจ 
 1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม เพื่อเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพ
การศึกษา 
เป้าประสงค์ 
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางทั่งถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
  2. ครู ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธ์ิ 

  3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ข้ันพื้นฐานสูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

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

  จากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี   จึงได๎ก าหนดสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไว๎ดังตํอไปนี้ 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 คุณธรรมน าความรู๎ เชิดชูความเป็นไทย ใสํใจสิง่แวดล๎อม น๎อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล   
พันธกิจของโรงเรียน 

1. สํงเสรมิใหผ๎ู๎เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา   การด ารงชึวิตแบบวิถีไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง อยูํในสงัคมอยํางมีความสุข 

2. พัฒนาบรรยากาศสิง่แวดล๎อมและแหลงํเรียนรู๎  ให๎เอือ้ตํอการศึกษาค๎นคว๎าของผู๎เรียน (3G) 
3. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา  เน๎นการมสีํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและการสร๎าง

ภาคีเครือขํายกับองค์กรทกุระดบั 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

1.ผู๎เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ตามมาตรฐาน 
2. ผู๎เรียนและบุคลากรเห็นคุณคําและรํวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อยูํในสังคมอยํางมีความสุข 
3.โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศทีร่ํมรื่นสวยงามเป็นแหลงํรวบรวมและเผยแพรผํลงาน

ของนักเรียน  ซึ่งสามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ทีเ่อื้อตํอการศึกษาค๎นคว๎าของผู๎เรียน  และให๎บริการแกํชุมชน 
4.ผู๎เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียงความเป็นพลโลก 
5.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู๎  ความสามารถจัดการศึกษาและ

พัฒนาผลงานด๎านวิชาการ  ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 



 

 

6.โรงเรียนมีระบบบรหิารการจัดการศึกษาแบบมสีํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและการสร๎างภาคี
เครือขํายกบัองค์กรทุกระดับ 
          อัตลักษณ์ของโรงเรียน                จิตอาสา                  
         เอกลักษณ์ของโรงเรียน               สิ่งแวดล๎อมดี 
คณุลักษณะอันพึงประสงค ์
 1. รักชาติ ศาสน ์กษัตริย์    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู ๎ 
 5. อยูํอยํางพอเพียง  
 6. มุํงมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ   
กลยุทธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  ปีงบประมาณ 2556-2558 
 กลยุทธ์หลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได๎ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2556 –2558  มี  5  กลยุทธ์  ดังนี้ดังนี้ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  1)  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 2)  พัฒนาผูเ๎รียนตามมาตรฐานและอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  พฒันาหลักสูตรและระบบการเรียนรู๎เทียบเคียงมาตรฐานสากล สํงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอํความถนัดและศักยภาพของผู๎เรยีน 
กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถ และความเช่ียวชาญด๎านวิชาการ 
2) สํงเสรมิครูและบุคลากรทางการศึกษาใช๎การวิจัย สือ่ นวัตกรรมเพือ่พัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 

กลยุทธ์ท่ี 4   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ 
ผลงานของนักเรียน  ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  และให้บริการ 
แก่ชุมชน 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและสงํเสรมิปรับปรงุบรรยากาศสถานศึกษาให๎เอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู๎  ปรับปรงุอาคารสถานที่  แหลํงเรียนรู๎ ICT  และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนอยํางหลากหลาย 
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
   1) พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   2) สํงเสริมให๎มีเครือขํายสนับสนุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 



 

 

บทท่ี 3 
กรอบแผนงาน / งบประมาณ / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
ตารางแสดงรายรบั ปีงบประมาณ  2558

 
ที่ 

รายการ 
ม.ต๎น ม.ปลาย  

รวมเงิน 
 

ภาคเรียน ภาคเรียน 
2/2557 1/2558 2/2557 1/2558 

1 เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ยอดยกมา          618,745.5  
  1.1 เงินอุดหนุน    498,750   507,500  454,100  410,400  1,870,750  
  รวม         1,252,005  
2 เงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐาน

ส าหรับนักเรียนยากจน 
127,500 127,500     255,000  

3 เงินโครงการโรงเรียนในฝัน           
4 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟร ี15 ป ี
  4.1 คําหนังสือเรียน 144,018       148,506    292,524  
  4.2 คําอุปกรณ์การเรียน 59,850  66,700  54,970  49,680  231,200  
  4.3 คําเครื่องแบบนักเรียน 128,250       119,500    247,750  
  4.4 คํากิจกรรมพฒันาผูเ๎รียน 125,400  137,750     113,525  102,600  479,275  
5 เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ           
  ยอดยกมา         334,676  
6 เงินรายไดส๎ถานศึกษา 230,000  212,750  207,000  230,000  879,750  
  6.1 เงินบ ารงุการศึกษา           
  6.2 เงินบรจิาค           
  6.3 เงินระดมทรพัยากร           

  รวมเงิน 1,313,768  1,052,200  1,097,601  792,680    
  รวมทั้งสิ้น 2,365,968  1,890,281  3,972,179.50  



 

 

การจัดสรรงบประมาณ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได๎จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 เพื่อใช๎ในการ
บรหิารจัดการการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ซึ่งแยกออกเป็น  
3  สํวนดังนี ้
 1. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา             1,252,005 บาท 
 2. เงินรายได๎สถานศึกษา            879,750   บาท 
 3. เงินกิจกรรมพฒันาผูเ๎รียน           479,275    บาท 
  รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น                  3,972,179.50  บาท 
 ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช๎จํายในการบริหาร
จัดการในรูปแบบของโครงการ กิจกรรมตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ์ จุดเน๎น ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
ตาราง   แสดงสัดส่วนการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 

กลุ่มบริหารงาน 
การจัดสรรเงินงบประมาณ 

รวม ร้อยละ 
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

พัฒนาผู้เรียน 

1. กลุํมวิชาการ 816,144 260,000 168,619 1,244,763 30.43 
2. กลุํมบริหารทั่วไป 769,961 168,200 286,340 1,224,501 29.90 
3. กลุํมงบประมาณ 873,728 300,000 - 1,173,728 28.67 
4. กลุํมบุคคล 376,868 - - 376,868 9.20 
5. กลุํมงานอ านวยการ 40,456 

  
40,456 0.97 

6.ส ารองจําย 33,873 - - 33,873 0.83 
รวมเงินท้ังสิ้น 2,911,030 728,200 454,959 4,094,189 100.00 

 
การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ / กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ท่ี 1 
1.โครงการพฒันาการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  8 กลุํมสาระ 

        

1.1 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์         
   1.1.1 สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5524.2       
    1.1.2 ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 6232.95       
    1.1.3 พัฒนาการเรียนการสอน 37595.34       



 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืน ๆ 

    1.1.4 ห๎องเรียนคุณภาพ         39,442        
1.2 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 32,292       
     1.2.1 สํงเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ         
     1.2.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
     1.2.3 พัฒนาการเรียนการสอน         
     1.2.4 ห๎องเรียนคุณภาพ         
1.3 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ         
     1.3.1 สํงเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 6,528       
     1.3.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1,360     
     1.3.3 พัฒนาการเรียนการสอน 4,448     
     1.3.4 ห๎องเรียนคุณภาพ 31,526     
     1.3.5 สื่อสารสองภาษาและอาเซียน 9,600     
     1.3.6 วันคริสต์มาส 2,000     
2. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2,160 260,000     
1.4 กลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคมศกึษา         
     1.4.1 สํงเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 1,840       
     1.4.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
     1.4.3 พัฒนาการเรียนการสอน 33,806       
     1.4.4 ห๎องเรียนคุณภาพ         
     1.4.5 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 70,400     250,000 
1.5 กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร ์         
     1.5.1 สํงเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 4,760       
     1.5.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
     1.5.3 พัฒนาการเรียนการสอน 13,773.6       
     1.5.4 ห๎องเรียนคุณภาพ 13,370       
     1.5.5 โครงการคํายคณิตศาสตร ์ 21,951.2       
1.6 กลุํมสาระการเรียนรูก๎ารงานอาชีพฯ         
    1.6.1 สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 9,516       
    1.6.2 ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 9,164       
    1.6.3 พัฒนาการเรียนการสอน 44,466       
    1.6.4 ห๎องเรียนคุณภาพ 9,440       
1.7 กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปศึกษา         
    1.7.1 สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 24,531.2       



 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืน ๆ 

    1.7.2 ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน         
    1.7.3 พัฒนาการเรียนการสอน 6,400       
    1.7.4 ห๎องเรียนคุณภาพ         
    1.7.5  โครงการ(จ๎างบุคลากร) 119,520    
1.8 กลุํมสาระการเรียนรูส๎ุขศึกษาและพลศึกษา      
    1.8.1 สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 7,040    
    1.8.2 ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 1,512    
    1.8.3 พัฒนาการเรียนการสอน 35,138    
    1.8.4 ห๎องเรียนคุณภาพ 4,408    
    1.8.5 การแขํงขันกีฬาภายในและภายนอก 68,000    
1.9 โครงการสํงเสริมรักการอําน 10,186.4    
กลยุทธ์ท่ี 2         
2. โครงการหนึ่งห๎องเรียนหนึ่งโครงงาน 
(OCOP)  

56,000       

3. โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม(กิจกรรม
พัฒนาผูเ๎รียน) 

        

   3.1 ลูกเสอืเนตรนาร ี     168,619   
   3.2 แนะแนว 2,400       
   3.3 พิธีประดบัพระเกี้ยว     42,750   
   3.4 วันส าคัญทางศาสนา         
   3.5 วันไหว๎ครูและมอบทุนการศึกษา         
   3.6 กิจกรรมทัศนศึกษา     85,000   
   3.7 วันข้ึนปีใหม ํ 2,400       
   3.8 วันลอยกระทง 1,600       
   3.9 วันแมํแหํงชาติ         
   3.10 วันพํอแหํงชาติ 4,560       
   3.11 วันเกียรติยศ     30,000   
   3.13 สภานักเรียน 12,611.2       
4. โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนกัเรียน 24,000       
5. โครงการพัฒนาสํงเสริมสุขภาพ 6,812       
6. โครงการธนาคารโรงเรียน 8,536       
7. โครงการสังคมแหํงความพอเพียง 
 

        



 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ประเภทเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ท่ี 3         
8. โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพครูและ
พัฒนาบุคลากร  

172,288       

กลยุทธ์ท่ี 4         
9. โครงการปรบัปรุงและพฒันาแหลํงเรียนรู๎          
     9.1 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 280,000       
     9.2 พัฒนาห๎องสมุด 120,000       
     9.3 พัฒนาสวนวรรณคด ี 30,760       
10. โครงการพฒันาระบบ ICT และระบบ  
      เครือขํายในโรงเรียน 

  168,200 128,590   

กลยุทธ์ท่ี 5         
11. โครงการบรหิารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ         
    11.1 กลุํมบรหิารทั่วไป 92,496       
           งานยานพาหนะ 160,000       
    11.2 กลุํมบรหิารวิชาการ 80,000       
    11.3 กลุํมบรหิารบุคลากร 163,664       
    11.4 กลุํมบรหิารงบประมาณ 65,4404       
         11.4.1 พัฒนางานการเงินและการบญัชี        9,452.8       
         11.4.2 พัฒนางานพสัดุและบรหิาร 
                  สินทรัพย ์

7,955.2       

         11.4.3 ระบบข๎อมลูและสารสนเทศ 
                  เพื่อการบรหิารงบประมาณ 

1,916       

         11.4.4 งานระดมทรัพยากรและการ 
                  ลงทุนเพื่อการศึกษา 

        

         11.4..5 งานสาธารณูปโภค 200,000 300,000      
     11.5 กลุมํงานอ านวยการ 23,990.4       
         งานธุรการและประสานงานราชการ 16,464       
12. โครงการสร๎างเครือขํายพัฒนา 16,000       
     12.1 คณะกรรมการสถานศึกษา         
     12.2 เครือขํายเบญจมิตร         
12.3 เครือขํายเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ         
รวมงบประมาณ    2,877,157   728,200 454,959 

 
งบกลางส ารองจ่าย        33,873   334,676 

  
รวมท้ังสิ้น 2,911,030 1,062,876 454,959 

 



 

 

บทท่ี 4 
การติดตามและการประเมินผล 

 
กรอบกลุยุทธร์ะดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ของโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 

สระบุร ี
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กิจกรรม/โครงการ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาผู๎เรียนใหม๎ีคุณภาพ 
    ตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูป 
   กระบวนการเรียนรู ๎
   เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

1.1 พัฒนาผู๎เรียนใหม๎ีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

1.2 พัฒนาผู๎เรียนตามมาตรฐาน 
     และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
พัฒนาหลักสูตรและระบบ 
การเรียนรูเ๎ทียบเคียงมาตรฐาน 
สากล สํงเสริมความเป็นเลิศ
ตอบสนองตํอความถนัดและ 
ศักยภาพของผู๎เรียน   

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเทียบเคียง 
    มาตรฐานสากล 
    1.1 สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    1.2 ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    1.3 พัฒนาการเรียนการสอน 
    1.4 ห๎องเรียนคุณภาพ 
    1.5 สํงเสริมรกัการอําน 
2. โครงการหนึ่งห๎องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP)  
3. โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
    (กิจกรรมพฒันาผู๎เรียน) 
     3.1 ลูกเสือเนตรนาร ี
     3.2 แนะแนว 
     3.3 กิจกรรมนักเรียน 
4. โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนกัเรียน 
5. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
6. โครงการธนาคารโรงเรียน 
7. โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

มฐ.1- มฐ.6, 
มฐ.10 

 
 
 

 
 

มฐ.4 , มฐ.14 
 
 
 
 

 
 

 
มฐ.15 

 

ทุกกลุมํสาระการเรียนรู ๎
 
  
 
 
 
 
กลุํมบรหิารวิชาการ 
นายเอกชัย  โสกสินธ์ิ 
 
นายณัฐวุฒิ  กันร๎าย 
 
นายนพดล  เหลําวงศ์ 
 
นางหนึ่งนภา  ใจผํอง 
นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ์ 
กลุํมสาระฯสังคมศึกษา 

3. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทียบเคียง 
มาตรฐานสากล 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให๎มีความรู๎ 
ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญด๎านวิชาการ 

3.2 สํงเสรมิครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช๎การวิจัย สื่อ  
นวัตกรรมเพื่อพฒันาผูเ๎รียน
อยํางตํอเนื่อง 

8. โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพครูและพัฒนา 
   บุคลากร  
 

มฐ.7  
 

 
 

กลุํมบรหิารบุคลากร 
 
 

4. พัฒนาสภาพแวดล๎อมภายใน
โรงเรียนให๎มีบรรยากาศแหํง
การเรียนรู ๎

 

พัฒนาและสํงเสริมปรบัปรุง
บรรยากาศสถานศึกษาใหเ๎อื้อ
ตํอการจัดการเรียนรู๎  ปรับปรงุ
อาคารสถานที่แหลงํเรียนรูI๎CT 
และสิง่อ านวยความสะดวกใน

12. โครงการปรบัปรุงและพฒันาแหลํงเรียนรู๎  
     12.1 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
     12.2 พัฒนาห๎องสมุด 
     12.3 พัฒนาสวนวรรณคด ี
13. โครงการพฒันาระบบ ICT และระบบเครือขําย 

มฐ.11, 
มฐ.13 

ครูสิทธิชัย วงศ์สถิตจริกาล 
 
งานห๎องสมุด 
กลุํมสาระฯภาษาไทย 
กลุํมสาระฯการงานอาชีพ 



 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กิจกรรม/โครงการ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนอยํางหลากหลาย      ในโรงเรียน 

5. พัฒนาการบรหิารจัดการ
ด๎วยระบบคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล 

5.1 พัฒนาการบรหิารจัดการ
ด๎วยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 สํงเสรมิให๎มเีครือขําย
สนับสนุนเพือ่พัฒนาการจัด
การศึกษา 

14. โครงการบรหิารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
     14.1 กลุมํบริหารทั่วไป 
     14.2 กลุมํบริหารวิชาการ 
     14.3 กลุมํบริหารบุคลากร 
     14.4 กลุํมบริหารงบประมาณ 
     14.5 กลุมํงานอ านวยการ 
15. โครงการพฒันางานธุรการและประสานงาน 
     ราชการ 
16. โครงการบรหิารยานพาหนะโรงเรียน 
17. โครงการพฒันางานวิจัยองค์กร 
18. โครงการสร๎างเครือขํายพัฒนา 
      18.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และเครอืขํายผูป๎กครองและชมรมศิษย์เกํา 
      18.2 สหวิทยศึกษา,เครือขํายโรงเรียนเตรียม 
อุดมศึกษาพัฒนาการ 

มฐ.9,  
มฐ.12 

 
 
 

 
มฐ.12, 

 
 
 

มฐ.13 

ทุกกลุมํบริหารงาน 
 
 
 
 
 
กลุํมธุรการและแผนงาน 
 
นางหนึ่งนภา  ใจผํอง 
 
กลุํมบรหิารทั่วไป 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ปฏิทินการปฏบิัติงานโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ  สระบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ  2558 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

เดือน  ตุลาคม 2557 
วันท่ี โครงงาน/งาน/กิจกรรม ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ 
29 ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียน นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี 

 

เดือน พฤศจิกายน 2557 
สัปดาห์ท่ี วันท่ี โครงงาน/งาน/กิจกรรม ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ 

1 3 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 คณะครูทุกทําน 



 

 

4-6 กิจกรรมวันลอยกระทง คณะครูทุกทําน 
9 - เสนอแผนปฏิบัติการ ปงีบประมาณ 2558 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการสถานศึกษาฯให๎
ความเห็นชอบ  

- ผู๎บริหารสถานศึกษา 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

 2  16  ประชุมผูป๎กครองนักเรียนครั้งที่ 1 คณะครูทุกทําน 
3 18-19 นักเรียนม.3-ม.6 ยื่นค าร๎องสอบแก๎ตัวครั้งที่ 1 งานวัดผล,ครูประจ าวิชา 
4 29 สํงแผนการจัดการเรียนรู ๎ คณะครูทุกทําน 

 

เดือน  ธันวาคม 2557 
สัปดาหท์ี่  วันที่ โครงงาน/งาน/กิจกรรม ฝ่าย/ผู๎รับผิดชอบ 

5 
3    สํงผลสอบแก๎ตัวครั้งที่ 1   อาจารยป์ระจ าวิชา 
4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม คณะครูทุกทําน 

7 15-16 นักเรียนด าเนินการยื่นค าร๎อง สอบแก๎ตัวครัง้ที่ 2 กลุํมบรหิารวิชาการ 

8-9 
25 กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาตํางประเทศ 
30 กิจกรรมวันข้ึนปีใหม ํ งานกิจกรรมนักเรียน 

 

เดือน มกราคม 2558 
สัปดาห์ท่ี  วันท่ี โครงงาน/งาน/กิจกรรม ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ 

9 2  สํงผลสอบแก๎ตัวครัง้ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557 งานวัดผล 
10 6-9 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 คณะครูทุกทําน 
 12-16 สอบนอกตารางสอบกลางภาค 2/2557 ครูประจ าวิชา 

12 23 รายงานผลสอบให๎ผูป๎กครองทราบ ครูพํอครูแม ํ
13 26-30 ติวเข๎มโค๎งสุดท๎าย O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 คณะครูตามค าสั่งแตํงตัง้ 
14 31 สอบ O-Net ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะครูตามค าสั่งแตํงตัง้ 

เดือน  กุมภาพนัธ์ 2558 
สัปดาห์ท่ี วันท่ี โครงงาน/งาน/กิจกรรม ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ 

14 1 สอบ O-Net ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะครูตามค าสั่ง
แตํงตั้ง 

15 2-6 ติวเข๎มโค๎งสุดท๎าย O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะครูตามค าสั่ง
แตํงตั้ง 

16 
10 ประเมินกจิกรรม/งาน/โครงการ ป ี2557  คณะครูทุกทําน 
13  ประชุมการทบทวน ตรวจสอบ คุณภาพภายใน  

17 16-18 เข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี และทดสอบวิชาพิเศษ คณะครูอาจารย ์
18 27 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูอาจารย์ตามค าสั่ง 

 
เดือน  มีนาคม  2558 



 

 

สัปดาห์ท่ี วันท่ี โครงงาน/งาน/กิจกรรม ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ 
 2-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 คณะครูตามค าสั่ง 
 4 ประชุมหัวหน๎ากลุํมสาระ เรื่อง”อาจารยป์ระจ าวิชาที่

จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 
- หัวหน๎าหมวดสํงรายช่ือครปูระจ าวิชาของแตํละกลุํม
สาระ ภาคเรียนที่ 1/2558 

อ.นิรมล/ 
หัวหน๎ากลุํมสาระ 

 11 สํงผลสอบปลายภาค (Bookmark) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ภาคเรียนที่ 2/2557 

คณะครูอาจารย ์

 12-13 - ศึกษาดูงาน OCOP-OSOP โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ครูทุกทําน  

 16 ประกาศผลการเรียน งานวัดผล 
 16-20 สอบแก๎ตัวนักเรียนช้ันม. 3 และ ม.6  ครั้งที่ 1 ครูประจ าวิชา 
 20-24 รับสมัครนกัเรียนช้ันม.1 และ ม.4 งานรับนกัเรียน 
 23-27 สอบแก๎ตัวนักเรียนช้ันม. 3 และ ม.6  ครั้งที่ 2 ครูประจ าวิชา 
 27 สํงผลสอบแก๎ตัวนักเรียนช้ันม. 3 และ ม.6 ครูประจ าวิชา 
 31 วันอนุมัติผลการเรียน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและ

วุฒิการศึกษา (ปพ.1) 
ฝ่ายวิชาการ 

 30-31 ประชุมสรปุงาน ภาคเรียนที่ 2/2557  ครูทุกทําน 
 
 
 
 
 

ภาคเรยีนที่  1 ปีการศกึษา 2558 
………………………………………………………………………………………………… 

            ภาคเรียนที ่1              วันเปิดภาคเรียน                      15  พฤษภาคม  2558 
                                          วันปิดภาคเรียน                       28  กันยายน  2558 
                                             เดือนเมษายน 2558 
สัปดาหท์ี ่ วันที่ รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ผู๎รบัผิดชอบ 

  5 
 
7 
8 

 สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.1, ม.4 
 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1, ม.4 

กลุํมบรหิารวิชาการ 
คณะครูทุกทําน 
กลุํมบรหิารงาน 
คณะครูทุกทําน 

 



 

 

เดือน  พฤษภาคม   2558 
 

สัปดาหท์ี ่ วันที่ รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ผู๎รบัผิดชอบ 
 4-9 

11 
 
 

12-13 
 

14 
 
 

-ปรับพื้นฐานนักเรียนช้ันม. 1 
-คณะครูทุกทํานเริ่มลงเวลาปฏิบัตหิน๎าที่
ราชการ รบัตารางสอน  
-ประชุมครูกอํนเปิดภาคเรียน 
- อบรมครูการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 e-book 
-เปิดภาคเรียน นักเรียนทุกระดบัช้ันรับสมุด 
หนังสือและอุปกรณ์การเรียน รับตารางเรียน   
-ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4  

-ฝ่ายบรหิาร  ฝ่ายวิชาการ 
  
-คณะครูทุกทําน 
-ฝ่ายวิชาการ ครูที่ปรกึษา  
-งานสวัสดิการโรงเรียน 
-งานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
-งานวัดผล ครูประจ าวิชา 

1  

18-22 
 

- ลงทะเบียนแก๎ไขผลการเรียน 0  ร  มส 
ครั้งที่ 1 

 

22 
สํงผลการแก๎ไขผลการเรียน 0  ร  มสและ 
มผ ครั้งที่ 1 

ฝ่ายวิชาการ 
 

2 

25-29 
 

ลงทะเบียนแก๎ไขผลการเรียน 0  ร  มส และ 
มผ ครั้งที่ 2 

คณะครูทุกทําน 
งานวัดผล ครปูระจ าวิชา 

29 
สํงผลการแก๎ไขผลการเรียน 0  ร  มส และ 
มผ ครั้งที่ 2 

คณะครูทุกทําน 
งานวัดผล ครปูระจ าวิชา 

 
 
 
 
 
 

เดือน  มิถุนายน  2558   
 

 เดือน  กรกฎาคม  2558 
  

สัปดาหท์ี ่ วันที่ รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ผู๎รบัผิดชอบ 
 3 3 

7 
ประชุม ครปูระจ าเดือน 
ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 

คณะครูทุกทําน 
งานระบบดูแลชํวยเหลอืนักเรียน 

 
6 

25 
26 
 

29 

วันไหว๎ครูและพิธีประดับพระเกี้ยว 
วันสุนทรภํู 
วันตํอต๎านยาเสพติดโลก 
ทัศนศึกษา นักเรียน ม.2-ม.6 

คณะครูทุกทําน 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 



 

 

สัปดาหท์ี ่ วันที่ รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ผู๎รบัผิดชอบ 
 7 1 

 
วันสถาปนาลูกเสอื 
 

งานลูกเสือ / เนตรนาร ี
คณะครูทุกทําน 

 8 6  ประชุมครูประจ าเดือน คณะครูทุกทําน 
9 17 สํงตัวข๎อสอบเยบ็แยกห๎องบรรจซุอง

เรียบร๎อย 
คณะครูทุกทําน 

 10 21 –24 สอบกลางภาคเรียนที ่1/2558 คณะครูทุกทําน 
11 29 

   
แหํเทียนจ าพรรษา 
วันภาษาไทยแหํงชาติ 

คณะครูทุกทําน 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

  
 เดือน  สิงหาคม  2558 

  
สัปดาหท์ี ่ วันที่ รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ผู๎รบัผิดชอบ 

12 3 ประชุมครูประจ าเดือน คณะครูทุกทําน 

  
13 

10 
11  

ตรวจสอบคุณภาพภายใน จาก สพม.4 
กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ 

ครูทุกทําน 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

14 20-21 คํายคณิตศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร ์
15 24-28 แขํงขันกีฬาภายใน กลุํมสาระสุขศึกษา พลศึกษา 
16 30 แขํงขันกีฬาภายในรอบชิงชนะเลิศ กลุํมสาระสุขศึกษา พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 

เดือน กันยายน 2558 
 

สัปดาห์ท่ี วันท่ี รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
16 1 แขํงขันกีฬาภายในรอบชิงชนะเลิศ  
 17  21-25 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 กลุํมบรหิารวิชาการ 
18 28 ปิดภาคเรียนที่ 1/2558 กลุํมบรหิาร 

29-30 คณะครูทุกทํานศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม ํ คณะครูทุกทําน 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
ท่ี 150 /2557 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 
----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.  2542 ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายและหลกัการส าคัญในการจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดัง นั้น    



 

 

เพื่อให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎ด าเนินไปอยํางมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน   ด าเนินการบริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2279    ลงวันที่  
16 ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช๎จํายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน คําใช๎จํายราย
หัวจัดสรรให๎สถานศึกษาเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  ให๎ได๎ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียน  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จึงได๎มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ในระหวํางวันที่ 19 -20 กันยายน  2557 
ณ ห๎องประชุมอัตถะสัมปุณณะ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 
2546 มาตรา 39 (1) จึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2558  ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ  
     1. วําที่ ร.ต.เรงิฤทธ์ิ  ผดุงพันธ์  ผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี     กรรมการ 
     3. นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์     กรรมการ 
     4. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล     กรรมการ 
     5. นางสาวสมญา  รักษาดี     กรรมการ 
     6. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   กรรมการ 
     7. นางยุพิน  หอมสุข      กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการแผนงานวิชาการ   

1. นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี     หัวหนา๎กลุํมบรหิารวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ     หัวหน๎ากลุํมสาระวิชาสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
3. นางสาวอาภรณ์  ก าเนิดชาติ   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย กรรมการ 
4. นางยุพิน  หอมสุข      หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. นายนพดล  เหลําวงศ์     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
6. นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาภาษาตํางประเทศกรรมการ 
7. นางหนึ่งนภา  ใจผํอง   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสุขศึกษาฯ กรรมการ 
8. นายศุภกฤต   หอมขจร       หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาศิลปะ  กรรมการ 
9. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาการงานอาชีพฯ กรรมการ 
10. นางอุษณีย์  บุญทัศโร   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและงานวัดผลฯ  กรรมการ 
14. นางสาวอาภรณ์  ก าเนิดชาติ งานทะเบียนนักเรียน   กรรมการ 
15.นายณัฐวุฒิ  กันร๎าย  งานแนะแนว      กรรมการ 

          คณะกรรมการแผนงานบริหารท่ัวไป 
1. นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์  หัวหน๎ากลุํมบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิชัย  วงศ์สถิตจิรกาล งานอาคารสถานที่ฯ   กรรมการ 

      3. นายศุภกฤต  หอมขจร  งานโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
      4. นางหนึ่งนภา  ใจผํอง  งานอนามัยและโภชนาการ  กรรมการ 



 

 

        5. นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ  งานสัมพันธ์ชุมชน   กรรมการ 
     6. นางสาวจริยาพร  บัวโชติ  งานห๎องสมุด    กรรมการ 

      7. นายนพดล   เหลําวงศ์  งานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
      8. นายศรัญญู  ศรีพูล   งานพัฒนาระบบและเครือขํายสารสนเทศ กรรมการ 
      9. นายสมชาย  ศรีเมฆ  งานระบบดูแลชํวยเหลอืนักเรียน  กรรมการ 

คณะกรรมการแผนงานบริหารงบประมาณ 
     1. นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล  หัวหน๎ากลุํมบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวพรทพิย์  คชาวงศ์  งานการเงินและบญัชี   กรรมการ 
     3. นายศรัญญู  ศรีพูล   งานพัสดแุละสินทรัพย ์   กรรมการ 
     4. นายณัฐวุฒิ  กันร๎าย  งานกองทุนให๎กู๎ยมืฯ   กรรมการ 
     5. นายสมชาย  ศรีเมฆ  งานพัสด ุ    กรรมการ 
คณะกรรมการแผนงานบริหารบุคลากร 
     1. นางสาวสมญา  รักษาดี  หัวหน๎ากลุํมบริหารบุคลากร ประธานกรรมการ 
     2. นายศิริชัย  เอี่ยมพันธ์       กรรมการ 
คณะกรรมการแผนงานธุรการและแผนงาน 
     1. นางยุพิน  หอมสุข    หัวหน๎ากลุํมงานธุรการและแผนงาน     ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวนุจรีย์  จ าเริญโชค  งานสารสนเทศและรับนกัเรียน  กรรมการ 
     3. นางจิราพร  มีทรงธรรม  งานธุรการ    กรรมการ 
คณะกรรมการจัดเตรียมสถานท่ีและอาหาร 

1. นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์     ประธานกรรมการ 
2. นายศรัญญู  ศรีพูล       กรรมการ 
3. นางวัชรีย์  บุดสาเดช       กรรมการ 
4. นางหนึ่งนภา  ใจผํอง       กรรมการ 
5. นางฉวีวรรณ  สุธีระกลู       กรรมการ 

 
 

          คณะกรรมการจัดท าเอกสารและประชาสัมพันธ์ 
      1. นางยุพิน  หอมสุข       ประธานกรรมการ 
      2. นางสาวพรทพิย์  คชาวงศ์       กรรมการ 
       3. นางสาวนุจรีย์  จ าเริญโชค       กรรมการ 
      4. นางจิราพร  มีทรงธรรม       กรรมการ 

และให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังน้ี 
      1. คณะกรรมการที่รบัผิดชอบจัดเตรียมสถานทีส่ าหรับประชุมเชิงปฏิบัตกิาร  โดยใช๎ห๎อง

ประชุมอัตถะสัมปุณณะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี  ติดตั้งเครื่องเสียง ไมค์โครโฟน  
โปรเจคเตอร์  อุปกรณ์ฉายภาพ  โน๏ตบุ๏ค  อาหารและอาหารวํางส าหรบัผูเ๎ข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 
วัน 



 

 

      2. ผู๎เข๎าประชุมเชิงปฏิบัตกิาร ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) 
เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี  พ.ศ.2556-2558  ตามกลยุทธ์ด๎าน
การมสีํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
                 3. สรปุประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2557  น าข๎อมูลผล
การประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได๎มาปรับปรุงพฒันาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ปีงบประมาณ 2558ของฝ่าย/หมวด/งาน 
                 4. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝา่ย/กลุํมสาระฯ/งาน ที่รบัผิดชอบให๎สอดคล๎องกบัแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ.2556-2558  สอดคล๎องกลยุทธ์ของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา  2558 
แผนยุทธศาสตรห์ลกัของโรงเรียนและโรงเรียนในฝันทั้ง 5 แผนหลัก 
       5.  พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได๎รับและเงินอื่นๆ ในงาน/โครงการตํางๆ
แตํละฝ่าย/หมวด/งาน อยํางเหมาะสม 

      6. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได๎รบัในงาน/โครงการ
ตํางๆแตํละฝ่าย/หมวด/งาน อยํางเหมาะสม 

      7. ครูทุกทํานสงํโครงการ/งาน/กิจกรรม  ด าเนินการใหแ๎ล๎วเสร็จ พร๎อมทั้งไฟลง์านและ
เอกสารพร๎อมเย็บเลมํ ในวันท่ี 20 กันยายน  2557   โดยสงํให๎คณะกรรมการจัดท าเอกสารพิมพ์ ส าเนา
เอกสารพร๎อมทั้งเย็บเลํมให๎เรียบร๎อยและสงํตํอหัวหน๎ากลุมํงาน/กลุํมสาระ  
       8. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได๎เสนอและไดร๎ับพจิารณาไว๎ในแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปี งบประมาณ 2558  โดยใช๎จํายงบประมาณที่ได๎การจัดสรรอยํางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลตํอการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรปุผลการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 
ของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 2558 ของโรงเรียนตามงานที่รบัผิดชอบ   

 

          ทั้งนี้  ให๎ผู๎ที่ได๎มอบหมายปฏิบัตหิน๎าที่ให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ  
  

สั่ง  ณ  วันที่  9   กันยายน  พ.ศ. 2557 
 

      วําที่ ร.ต.  
   ( เริงฤทธ์ิ  ผดุงพันธ์) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบรุี 

 
 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานร่วมกบั 

คณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครอง 



 

 

และภาคีสีฝ่่าย โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ  สระบุรี 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
วันอังคารที่ ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ  หอ้งประชุมอตัถะสัมปณุณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

และภาคีสี่ฝ่าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๘ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
วันอังคารท่ี ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ  ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ 
------------------------------------------ 

 
 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  



 

 

ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ๎งให๎ทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗)                  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพจิารณา 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ๎ามี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

และภาคีสี่ฝ่าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๘ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
วันอังคารท่ี ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ  ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ 

ผู้มาประชุม   
1. นายธนกฤต  อัตถะสัมปุณณะ   ประธานทีป่ระชุม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. นายสมชาย  ธงศิลา    กรรมการ 



 

 

3. นายอดิเรก  ค าอุไร   กรรมการ 
4. นางสาวอาภรณ์  ก าเนิดชาติ  กรรมการ  
5. นางนวลจันทร์  รักษาควร   กรรมการ  
6. นางรินค า  หมื่นหาวงษ์  กรรมการ 
7. นายประวิง  หาสุนทร ี  กรรมการ 
8. นายอาคม  อัตถะสัมปุณณะ   กรรมการ   
9. พระบญุรวบ  ธมมปญโญ  กรรมการ 
10. นางสมบัติ      ภํูขาว   กรรมการ 
11. นายปวิช   คงสมปร ี   กรรมการ 
12. นางพรทพิย์  บุญเจรญิ  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายวัชระ   หอมจันทรก์ล่ า  กรรมการ 
2. นางฉวีวรรณ   โรจนะ    กรรมการ 
3. พระครกูัลยาณกิตติคุณ  กรรมการ 
4. นายธนากร  พูลสวัสดิ ์   
5. นางพุด จักแก๎ว 
6. นางสาวอรนภา  คงสมป ี
7. นางวันเพ็ญ  สาครพงษ์ 
8. นางยุพิน  สุขน๎อย 
9. นายสมศักดิ์  คงทน 
10. นางอังคณา  สระตังโหมง 
11. นางพยอม  สุทธิรอด 
12. นางเดือนเพ็ญ  คงทน 
13. นายบุญลอื  คงสมฤทธ์ิ 
14. นางบัวเลียน  บุญม ี
15. นางทอง  ภูทองเงิน 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายสุดใจ  ซํอนกลิ่น   ประธานชมรมผูป๎กครอง 
2. นายชวลิต  ศรีไพบูลย์  กรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง 
3. นางรัตนา  ประสารสัตย์  กรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง 
4. นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
5. นางสาวสมญา  รักษาดี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุร ี
6. นางฉวีวรรณ  สุธีระกลู  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
7. นางสาวนิรมล  ฤกษ์ด ี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
8. นางยุพิน  หอมสุข   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 



 

 

9. นายสมชาย  ศรีเมฆ   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
10. นายศุภกฤต  หอมขจร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
11. นายศรัญญู   ศรีพูล   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
12. นางสาววัชรีย์  บุดสาเดช  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
13. นางอุษณีษ์ บุญทัศโร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
14. นางสาวนุจรีย์  จ าเรญิโชค  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
15. นายศุภกฤต หอมขจร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
16. นายองอาจ เอื้อสันเทียะ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี  
17. นายสิทธิชัย  วงศ์สถิตจิรกาล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
18. นางสาวธันยา  พาอยูํสุข เจ๎าหน๎าที่ธุรการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี 
ประธานทีป่ระชุม    นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

    นายสุดใจ  ซํอนกลิ่น  ประธานคณะกรรมการเครือขํายผูป๎กครอง 
 

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ประธานที่ประชุม กลําวต๎อนรับผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน พร๎อมทั้งเปิดการประชุมและแจ๎งให๎        

นางพรทิพย์  บุญเจริญ  ได๎แจ๎งในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี   ๑  เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ โครงการที่ท ารํวมกันในกลุํมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ านวน ๑๐ โครงการ 
(เอกสารแนบ ๑) 
 นางฉวีวรรณ  สุธีระกลู ได๎รายงานโครงการที่ท ารํวมกันในกลุํมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
จ านวน ๑๐ โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๑ 

๑.๒ การสมัมนาวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่
โรงเรียนสายปญัญารงัสิต 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได๎มอบหมาย นายสมชาย  ธงศิลา ผู๎ทรงคุณวุฒิไป
ประชุมพร๎อมกับนางพรทิพย์ บุญเจริญ กรรมการและเลขานุการ และนางนวลจันทร์ รักษาควร ผู๎แทน
ผู๎ปกครองนกัเรียน  
 นายสมชาย  ธงศิลา ได๎รายงานกลําวถึงการเข๎ารํวมสัมมนาวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา
และได๎ทราบบทบาทหน๎าทีร่ับผิดชอบตํอโรงเรียน และแตํละโรงเรียนได๎มสีํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และความคิดเห็นตํอกันและสร๎างความภูมิใจใหก๎ับตนเองที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถานศึกษา
วําเห็นความส าคัญของบทบาทหน๎าที่ของทํานที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่ควรจะรํวมมือรํวมใจในการ
พัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนและจะน าความรู๎ มาพฒันาการศึกษาของโรงเรียนตํอไป 
 ประธานในทีป่ระชุมกลําวเพิม่เตมิวํา การเปลี่ยนแปลงโรงเรยีนเข๎าไปอยูํโรงเรียนในเครอืเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สามารถดูแลโรงเรียนขนาดเล็กอยํางโรงเรียนเราได๎ ในหลาย ๆ ด๎าน แตํอยํางไรก็ตาม 
ต๎องได๎ความรํวมมือรํวมใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและครทูุกทํานที่จะต๎องชํวยกันพัฒนา
โรงเรียนตํอไป 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี   ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว    

 รับรองรายงานประชุม  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗   ไมํรับรอง 



 

 

 รับรองรายงานประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   ไมํรับรอง 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี   ๓    เรื่องสบืเนื่อง 
 นายสมชาย  ธงศิลาได๎กลําวถึงการใช๎น าเงินค๎างจํายเมื่อครั้งแตํพัฒนาโรงเรียนในฝัน ไปมอบให๎ 
ผู๎อ านวยการ เฉลียว ไตรพิพัฒน์ จ านวน 60,000 บาท และได๎มอบหมายให๎ นางพรทิพย์  บุญเจริญได๎ช้ีแจง
เรื่องนี้ให๎ทุกทํานทราบในที่ประชุม 
 นางพรทิพย์  บุญเจริญ ได๎ช้ีแจงการน าเงินที่ได๎จากการทอดผ๎าป่า ไปมอบให๎ ผู๎อ านวยการเฉลียว  
ไตรพิพัฒน์ เรียบร๎อยแล๎ว แตํทําน ได๎น าเงินที่ทํานรับมอบไปแล๎วนั้น ได๎มอบเงินจ านวนดังกลําวคืนให๎กับ
โรงเรียนเพื่อน าไปพัฒนาโรงเรียนตํอไปด๎วยความเต็มใจ  และได๎ขอแสดงความขอบคุณ ด๎วย การปรบมือ
ขอบคุณ 
 ประธานในที่ประชุมได๎กลําวเพิ่มเติม วํา ผู๎บริหารทุกทํานที่เข๎ามาบริหารโรงเรียน มีความตั้งใจที่จะ
พัฒนาโรงเรียน ถึงแม๎ทํานจะย๎ายไปแล๎วทํานก็ยังกลับมาชํวยเหลือโรงเรียนของเรา 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี   ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ และด าเนินการ 

๔.๑ ฝ่ายวิชาการ 
     ๔.๑.๑ รายงานผลการเรียนของนักเรียน และผลสอบระดับชาติ 
นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี ไดร๎ายงานผลการเรียนของนักเรียน และผลสอบระดับชาติ รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ  
      ๔.๑.๒ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี ได๎รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ประธานในที่ประชุมและผู๎เข๎ารํวมประชุมลงความเห็นชอบ 
      ๔.๑.๓ รายงานแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี ได๎รายงานแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย
นักเรียนได๎มีการเรียนรู๎ที่หลากหลายโดยผํานกิจกรรม เชํน การทัศนศึกษาตํอจากกิจกรรมการเข๎าคําย
ลูกเสือ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ สัญญาณ ICT ได๎ทุกห๎องเรียนสามารถเข๎า Internet ได๎ จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ใหมํจ านวน ๑๐ เครื่อง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได๎บริจาค จ านวน 
๑๕ เครื่อง จะใช๎ส าหรับเป็นเครื่องสืบค๎นข๎อมูลในห๎องสมุด 
 
      ๔.๑.๔ รายงานผลการรับนักเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 

นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี ได๎รายงานผลการรับนักเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ การรับมอบตัวนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๗๙ คน แบํงเป็นนักเรียนในเขต ๕๐ คน  นอกเขต ๒๙ คน ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ จ านวน ๔๕ คน แบํงเป็นนักเรียนในเขต ๓๑ คน  นอกเขต ๑๔ คน การจัดสอบในวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๘ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ จ านวน ๓ ห๎อง และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๒ ห๎อง  
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ รับมอบตัวนักเรียน  
วันที่ ๔ – ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘ (วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันฉัตรมงคล) เรียนปรับพื้นฐานของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเวลา ๔ วัน การเกบ็
คําอาหารกลางวัน จ านวน ๒๐๐ บาท  

๔.๒ ฝ่ายบุคคล 



 

 

     ๔.๒.๑ การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรณีที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาย่ืนค าขอย๎าย 

             นางสาวสมญา  รักษาดี ไดข๎อความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กรณีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ืนค าขอย๎าย ได๎แกํในเขตพื้นที่การศึกษา  

             (๑) นายสมชาย  ศรีเมฆ วุฒิ/  วิชาเอก วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ต าแหนํง/วิทย
ฐานะ ครูร.ร.ที่ขอย๎ายร.ร.ประเทียบวิทยาทาน เหตุผลที่ขอย๎าย  ใกล๎บ๎าน เดินทางสะดวก ดูแลบิดามารดา
นอกเขตพื้นที่การศึกษา 

    (๒) นายณัฐวุฒิ  กันร๎าย  วุฒิ/  วิชาเอก ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป ์ต าแหนํง/วิทยฐานะ ครู
ช านาญการ  ร.ร.ที่ขอย๎าย ร.ร.หินกอง "พิบูลย์อนุสรณ์" เหตุผลที่ขอย๎าย กลับภูมิล าเนา  

    (๓) นายสิทธิชัย   วงศ์สถิตจิรกาล วุฒิ/  วิชาเอก ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต าแหนํง/
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ร.ร.ที่ขอย๎าย ร.ร.โคกส าโรงวิทยาคม เหตุผลที่ขอย๎าย ดูแลบิดามารดา 
 ประธานในท่ีประชุมลงความเห็นชอบ และขอใช้มติท่ีประชุมในครั้งน้ีมีความเห็นชอบท่ีให้
บุคลากรในโรงเรียนท่ีขอย้าย เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยอนุมัติเป็นหลักการ 
      ๔.๒.๒ การพัฒนาและการประเมินอยํางเข๎มข๎นส าหรับครูผู๎ชํวยก าหนด ๘ ครั้ง ในระยะเวลา 
๒ ป ี

              นางสาวสมญา  รักษาดี ได๎รายงานการพัฒนาและการประเมินอยํางเข๎มข๎นส าหรับครู
ผู๎ชํวย ก าหนด ๘ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปี จ านวน ๕ ราย ได๎แกํ นางสาวณภัทร  อินโสม กลุํมสาระสังคม
ศึกษา, นายเอกชัย  โสกสินธ์ุ กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ, นางสาวจริยาพร  บัวโชติ กลุํมสาระภาษาไทย, 
นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค กลุํมสาระคณิตศาสตร์, นางหนึ่งนภา  ใจผํอง กลุํมสาระสุขศึกษา พละศึกษา 
และครูอัตราจ๎าง นายชัชวาล  อินทสนธ์ิ กลุํมสาระวิชาดนตรี ให๎สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ ๓ เดือน 
เตรียมเอกสารพร๎อมสํงที่ห๎องเกียรติภูมิ เพื่อให๎คณะกรรมการตรวจพิจารณาเป็นล าดับตํอไป 

๔.๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
     ๔.๓.๑ รายงานความเคลื่อนไหวการพัฒนาอาคารสถานที่ 

- หอประชุม 
              นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์ ได๎รายงานการปรับปรุงหอประชุม ได๎ใช๎งบประมาณในการ

สร๎าง ๒ สํวน คือ สํวนแรกงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) งบ
ซํอมแซม เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท  ในสํวนน้ีจะซํอมแซมหอ๎งน้ า ปูพื้นด๎วยกระเบือ้งแกรนิตโต๎ สํวนที่ ๒ งบ
จากโรงไฟฟ้ากัฟล ์เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ติดประตูกระจก และฝ้าฉาบเรียบ และอกี ๒๐๐,๐๐๐ ส าหรบั
ตัดชุดโขน หลังคาที่รั่วได๎มีความหํวงใยเมื่อฝนตกจะท าใหฝ๎้าเสียหาย ดังนั้นจึงใช๎วิธีเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
เฉพาะแผํนที่ช ารุด สํวนประตูกระจกนั้นเกรงวําจะเสี่ยงตํอการช ารุดเสียหายได๎งําย สมควรท าประตูกั้นอีก
หนึ่งช้ัน ซึ่งต๎องใช๎วงเงินในการติดตั้งสูงอันจะได๎หาชํองทางการด าเนินการใหส๎มบรูณ์ในโอกาสตํอไป 

- ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
              นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์ ได๎รายงานการสร๎างห๎องคณิตศาสตร์ทางโรงเรียนไดร๎ับ

งบประมาณการจัดสร๎างหอ๎งวิทยาศาสตร์ และห๎องคณิตศาสตร์ จากองค์การบริหารสํวนจงัหวัดสระบุรี เพื่อ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ทีท่ันสมัย ได๎จัดหาหอ๎งทีเ่หมาะสมในการสร๎าง ห๎องวิทยาศาสตร์ใช๎หอ๎งเดิม สํวนห๎อง
คณิตศาสตร์ได๎จัดท าหอ๎งใหมํบริเวณใต๎อาคาร ๒ ต๎องปรับระดับพื้นใหมํหนา ๑๓ เซนติเมตร ได๎ท าการชํวย



 

 

กํอสร๎างโดยการขอสนบัสนุนปูนซเีมนต์ในการกํอสร๎างจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (แกํงคอย) และ
กระเบื้องจากร๎านงามลาภ เป็นการประหยัดงบประมาณได๎รบัดับหนึง่ 
      ๔.๓.๒ การเปิดใหผ๎ู๎มจีิตศรัทธาบูชาวัตถุมงคลของโรงเรยีน 

              นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล ได๎รายงานการเปิดใหผ๎ู๎มจีิตศรัทธาบูชาวัตถุมงคลของโรงเรียน 
โดยติดตํอขอมูลนิธิหลวงพํอส าเรจ็ศักดิ์สิทธ์ิวางจ าหนํายในบริเวรวิหาร ในขณะนี้ยอดเงินที่คงค๎างในการ
สร๎างวัตถุมงคลสามารถช าระได๎ทั้งหมดแล๎ว แตํทางโรงเรียนยังไมํขอช าระเพราะยังมีวัตถุมงคลบางช้ินที่
ช ารุดเสียหาย ซึ่งต๎องให๎ทางร๎านนั้นท าการรับผิดชอบในสํวนน้ี  
      ๔.๓.๓ การจัดผ๎าป่าการศึกษาเพื่อสร๎างหอพระ 

นางพรทพิย ์บุญเจริญ ได๎แจ๎งก าหนดการจัดผ๎าป่าการศึกษาเพื่อสร๎างหอพระ ในวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘ พร๎อมแจ๎งถึงความประสงค์ของศิษย์เกําโรงเรียนคชสิทธ์ิกิตติคุณวิทยาคม ประสงค์จัดสร๎างรูปหลํอ
ไฟเบอร์กลาสของอดีตเจ๎าอาวาสวัดขอนชะโงก ผูก๎ํอตั้งโรงเรยีน เพื่อประดิษฐานไว๎เป็นอนุสรณ์ภายใน
โรงเรียน ซึง่สอดคล๎องกับแนวคิดเดิมทีจ่ะจัดสร๎างอาคารประดิษฐานพระเกี่ยวน๎อยอันเป็นตราสัญลักษณ์
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบรุี และรปูหลวงพํอส าเรจ็ศักดิ์สทิธ์ิจ าลอง ซึ่งจ าเป็นต๎องหา
งบประมาณจัดสร๎างอาคารดังกลําว โดยอาศัยความรํวมมือจากศิษย์เกํา และผูป๎กครองในการสร๎างเครือขําย 
เปิดโอกาสให๎ผู๎ทีเ่กี่ยวข๎องมีสํวนรํวมสร๎างอาคารประดิษฐานอยํางทั่วถึง จะสร๎างหอพระบรเิวณหน๎าโรงเรียน
ในรูปแบบเรือนไทยโมเดิร์น ราคาประมาณล๎านกวําบาท นายปวิช คงสมปรีดิ์ ได๎แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การน าวัตถุมงคลมาเป็นของช ารํวยในการรํวมท าบุญทอดผ๎าป่า จะมีมลูคํามากกวําการจ าหนําย นายอาคม 
อัตถะสัมปุณณะ ได๎ลงความเห็นเชํนเดียวกัน และได๎เพิ่มเตมิในสํวนของการกํอสร๎างหอพระนั้นราคาในการ
กํอสร๎างมากกวําราคาที่ตั้งไว๎เพราะราคาคําวัสดุอุปกรณ์ในปจัจบุันน้ีมีราคาทีสู่งข้ึน 
 ๔.๔ ฝ่ายงบประมาณ 
      ๔.๔.๑ รายงานเงินอุดหนุนคงเหลอื ณ สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ าแนกตามประเภทการจัดสรร 
      ๔.๔.๒ รายงานเงินรายไดส๎ถานศึกษา และยอดเงินคงค๎าง 
      ๔.๔.๓ รายงานการขอรบัเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๒) 
 ๔.๕ ฝ่ายนโยบายและแผน 
      ๔.๕.๑ น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 
                         ประธานในทีป่ระชุมได๎มอบหมายให๎ นางยุพิน  หอมสุข หัวหน๎าฝ่ายยุทธศาสตร์และ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได๎แจ๎งการด าเนินงานเกีย่วกับการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2558  
ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดท าโครงการตําง ๆ เพื่อพฒันาการศึกษาของโรงเรียน โดย
น าเสนอ power point  (ตามเอกสารแนบท๎ายรายงานการประชุม) 
      ๔.๕.๒ น าเสนอรายงานประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
      นางยุพิน  หอมสุข ได๎น าเสนอผลการพฒันางานการศึกษาของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สระบรุี ตามมาตรฐานการศึกษาและผลของการด าเนินโครงการที่ประสบผลส าเร็จ 
ปัญหาตําง ๆ ในการด าเนินงาน โดย  power point   
 
มิติท่ีประชุม   รับทราบและขอใช้มติท่ีประชมุในครั้งน้ีมีความเห็นชอบให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สระบุรี ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการต่าง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  พร้อมท้ัง



 

 

รายงานประจ าปีปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยอนุมัติเป็น
หลักการ 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี   ๕  เรื่องอื่นๆ 

๕.๑ การจัดครูประจ าช้ัน 
นางพรทพิย์  บุญเจรญิ แจ๎งถึงในการประชุมกรรมการเครอืขํายผู๎ปกครองนั้น ผูป๎กครองต๎องการให๎

ครูประจ าช้ันคนเดิม เพื่อได๎ทราบข๎อมลูและเป็นการค๎ุนเคยกับนักเรียน ประธานในท่ีประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุมต่างลงความเห็นชอบ 

 
ปิดประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น. 
รวมเวลาประชุม  ๔  ช่ัวโมง 

 
 
 


