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โครงสร้างการบริ หารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิิสระบุรี 
 
 

ผู้อ านวยการ 
 
 
 

              คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 

กล  ่มบริหารวิชาการ                         กล  ่มบริหารงบประมาณ                      กล  ่มบริหารงานบ  คคล                           กล  ่มบริหารท ั่วไป 
 
       ห ัวหน้ากล  ่มบริหารวชิาการ           ห ัวหน้ากล  ่มบริหารงบประมาณ                ห ัวหน้ากล  ่มบริหารงานบ  คคล                  ห ัวหน้ากล  ่มบริหารท ั่วไป 
 

- งานพัฒนาสาระหล ักส  ตรท ้องถ ิ่น 
- งานวางแผนงานด ้านวิชาการ 
- งานจัดการเร  ยนการสอน 
- งานพัฒนาหล ักส  ตรสถานศ ึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเร  ยนร  ้
- งานวดัผล ประเมนิผลและเท  ยบ

โอน ผลการเร  ยน 
- งานวิจ ัยเพ่ือพ ัฒนาค ณภาพการศ ึกษา 
- งานพัฒนาและส ่งเสริมให ้ม แหล ่ง 

เร  ยนร  ้
- งานนิเทศการศ ึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานพัฒนาระบบประกันค  ณภาพ 

ภายในและมาตรฐานการศ ึกษา 
- งานสง่เสริมช มชนให้ม ความเข ้มแข  ง 

ทางวิชาการ 
- งานประสานความร่วมมือในการ 

พัฒนาวิชาการกับสถานศ ึกษาและ 
องค  กรอ่ืน 

- งานสง่เสริมและสนับสน นงาน 
วิชาการแก ่บ  คคล ครอบครัว องค  กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และ 
สถาบันอ่ืนท  ่จ ัดการศ ึกษา 

- งานจ ัดทำระเบ  ยบและแนวปฏ ิบ ัติ 
เก ่ยวกับงานด ้านวิชาการ 

- งานค ัดเล ือกหนังส ือ แบบเร  ยนเพ่ือใช้ 
ในสถานศ ึกษา 

- งานพัฒนาและใช ้ส ื่อเทคโนโลย เพ่ือ 
การศ ึกษา 

- งานห้องสม ด 
  - งานจ ัดทำสำมะโนผ  ้เร  ยน 
  - งานรบันักเร ยน 

 

- งานจัดทำแผนงบประมาณและคำขอ 
ต ั้งงบประมาณ 

- งานจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ 
- งานอน ม ัต ิการใช ้จ ่ายงบประมาณ 
- งานขอโอนและขอเปล  ่ยนแปลง 

งบประมาณ 
- งานรายงานผลการเบ ิกจ ่าย 

งบประมาณ 
- งานตรวจสอบต ิดตามและรายงาน 

การใช ้งบประมาณ 
- งานตรวจสอบต ิดตามและรายงาน 

การใช ้ผลผล ิตจากงบประมาณ 
- งานระดมทร ัพยากรและการลงท  นเพ่ือ 

การศ ึกษา 
- งานกองท  นเพ่ือการศ ึกษา 
- งานบริหารจ ัดการทรัพยากรเพื ่อ 

การศ ึกษา 
- งานวางแผนพัสด  
- งานกำหนดร ปแบบรายการหรือ 

ค  ณล ักษณะคร ภ ัณฑ  ส ิ่งก่อสร ้าง 
- งานพัฒนาระบบข ้อม  ลและสารสนเทศ 

เพ่ือจ ัดทำและจัดหาพ ัสด  
- งานจัดหาพ ัสด  
- งานควบค  มด  แลบำร งรักษาและ 

จ าหน่ายพ ัสด  
- งานจัดหาผลประโยชน จากทรัพย สิน 
- งานเบ ิกเง ินจากคล ัง 
- งานรับเง ิน เก บรักษาเง ิน จ่ายเง ิน 
- งานน าเง ินส ่งคล ัง 
- งานจ ัดทำบัญช  การเง ิน 
- งานจ ัดทำรายงานทางการเงินและ 

งบการเง ิน 
- งานจ ัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ บ ัญช  

ทะเบ  ยน และรายงาน 
- งานการวางแผนการบริหารงาน 

การศ ึกษา 
- งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
- งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค  กร 
- งานจ ัดระบบควบค  มภายในหนว่ยงาน 

- งานวางแผนอ ัตรากำล ัง 
- งานจ ัดสรรอัตรากาล ังข ้าราชการคร  

และบ  คลากรทางการศ ึกษา 
- งานสรรหาและบรรจ  แต่งตัง้ 
- งานการเปล  ่ยนตำแหนง่ให ้ส  งข ึ้น 

การย้ายข ้าราชการคร และบ  คลากร 
ทางการศ ึกษา 

- งานการเล ื่อนข ั้นเง ินเด ือน 
- งานการลาท กประเภท 
- งานประเมินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน 
- งานวินยัและการลงโทษ 
- งานสัง่พ ักราชการและการออกจาก 

ราชการ 
- งานรายงานการดำเนินการทางวิน ัย 

และการลงโทษ 
- งานอ ทธรณ และการร้องท  กข  
- งานการออกจากราชการ 
- งานจ ัดทำระบบและการจ ัดทำ 

ทะเบ  ยนประวัติ 
- งานจ ัดทำบัญช  และเสนอขอ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ  
- งานสง่เสริมการประเมินวิทยฐานะ 

ข ้าราชการคร และบ  คลากรทางการ 
ศ ึกษา 

- งานสง่เสริมและยกย่องเช ิดช  เก ยรต ิ
- งานสง่เสริมมาตรฐานวิชาช พและ 

จรรยาบรรณวิชาช พ 
- งานสง่เสริมวินัย ค  ณธรรม จริยธรรม 

สาหรับข ้าราชการคร และบ  คลากรทาง 
การศ ึกษา 

- งานสง่เสริมขอรบัใบอน ญาตประกอบ 
วิชาช พ 

- งานพัฒนาข ้าราชการคร และบ  คลากร 
ทางการศ ึกษา 

- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานส านักงานกล ่มบริหารบ คลากร 

- งานพัฒนาระบบและเครือข ่ายข ้อม ล 
สารสนเทศ 

- งานประสานงานและพ ัฒนาเครือข ่าย 
การศ ึกษา 

- งานพัฒนามาตรฐานการปฏ ิบ ัติงาน 
- งานเทคโนโลย เพ่ือการศ ึกษา 
- งานธ รการ 
- งานด แลอาคารสถานท ่และ 

สภาพแวดล ้อม 
- งานเสนอความเห  นเก ่ยวกับการจ ัดต ั้ง 

ย บรวมหรือเล ิกสถานศ ึกษา 
- งานประสานการศ ึกษาในระบบ นอก 

ระบบและตามอัธยาศ ัย 
- งานระดมทร ัพยากรเพ่ือการศ ึกษา 
- งานทัศนศ ึกษานักเร  ยน 
- งานก ิจการนักเร ยน 
- งานประชาสัมพันธ การศ ึกษา 
- งานสง่เสริม สนับสน น ประสานการ 

จ ัดการศ ึกษาของบ  คคล ช  มชน องค  กร 
หนว่ยงานและสถาบันส ังคมอ ื่นจ ัด 
การศ ึกษา 

- งานประสานราชการกับส ่วนภ  มิภาค 
และส ่วนท ้องถ ิ่น 

- งานรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงาน 
- งานจ ัดก ิจกรรมเพ่ือปรับเปล  ่ยน 

พฤตกรรมและลงโทษนักเร ยน 
- งานเลขาน  การคณะกรรมการ 

สถานศ ึกษา 
- งานสวัสดิการ 
- งานอนามัยและโภชนาการ 
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บทที่ิ๑ 
บทน า 

 
การจัดท าแผนพัฒนาค ณภาพการศึกษาโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ  สระบ ร   ประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ด าเนินการโดยค านึงถึงผลการพัฒนาค ณภาพการศึกษาท ่ผ่านมา และบริบท
ของสภาพแวดล้อมท ่ม อิทธิพลต่อการศึกษาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ส่ิงแวดล้อม
และพลังงาน วิทยาศาสตร  เทคโนโลย  และนวัตกรรม ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ การปฏิร ป
การศึกษาในศตวรรษท ่ ๒๑  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพ ยง สังคมอาเซ ยนและสังคมโลก เป็นแนวทางในการก าหนดย ทธศาสตร การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเร ยนท ่จะด าเนิน ไปส ่เป้าหมายท ่ก าหนด โดยม การศึกษาเอกสารต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
จัดท าแผนพัฒนาค ณภาพการศึกษาของโรงเร ยน ดังต่อไปน ้ 
 ๑. รัฐธรรมน ญ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท ่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ๓. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
 ๔. กรอบทิศทางพัฒนาการศึกษาชาติ ๒๕๖๐-๒๕๗๔ 
 ๕. ข้อบังคับค ร สภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาช พคร (ฉบับท ่ ๔) พ ทธศักราช ๒๕๖๒ 
 ๖. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับท ่ ๔) พ ทธศักราช ๒๕๖๒ 
 ๗. การปฏิร ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 ๘. สมศ. รอบ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) 
 ๙. การวิเคราะห  SWOT การด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเร ยน 
 ๑๐. การวิเคราะห ผลการประเมินค ณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังภายในและภายนอก 
 ๑๑. อัตลักษณ โรงเร ยน และเอกลักษณ โรงเร ยน 
 ๑๒. นโยบายและจ ดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๑๓. นโยบายส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะกรรมการจัดท าแผนได้ศึกษาเอกสารกรอบแนวคิด และวิเคราะห ออกมาเป็นประเด นส าคัญ
ต่างๆ เพื่อน าไปส ่การก าหนดวิสัยทัศน   พันธกิจ เป้าหมาย และย ทธศาสตร ของสถานศึกษา เป็นทิศทางใน
การด าเนินงาน เพื่อการบรรล เป้าหมายท ่ก าหนด โดยจัดท าเป็นตารางเช่ือมโยงให้เห นความสัมพันธ ระหว่าง
กรอบแนวคิดกับประเด นส าคัญท ่จะน าไปส ่การก าหนดย ทธศาสตร  ของแผนพัฒนาค ณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา   

ประวัต โรงเรียน 

 โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ  สระบ ร     เดิมช่ือ โรงเร ยนคชสิทธิ์กิตติค ณวิทยาคม เปิดท า
การเร ยนการสอนครั้งแรกเมื่อวันท ่ ๑๘   พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เกิดขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ
ชาวต าบลคชสิทธิ์และต าบลใกล้เค ยงในการท ่จะขยาย ขอบเขตทางการศึกษาให้ม ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปีท ่ ๔-๖(ในขณะนั้น) โดยม หลวงพ่อพระคร กัลยาณกิตติค ณร่วมมือกับประชาชนกล ่มหนึ่งซึ่งน าโดยนาย
ส ขบ ญน ชเป็นประธาน (ขณะนั้นเป็นก านันต าบลคชสิทธิ์) ได้ขอจัดต้ังโรงเร ยนจนเมื่อวันท ่ ๓๑ ม นาคม พ.ศ.
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๒๕๐๒ ทางหัวหน้ากองโรงเร ยนรัฐบาลและคณะได้มาตรวจสถานท ่ก่อสร้างและอน ญาตให้เปิดโรงเร ยนโดย
ใช้ช่ือโรงเร ยนว่า "โรงเร ยนคชสิทธิ์"  
            ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ทางโรงเร ยนได้ท าเรื่องขออน ญาตกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มช่ือโรงเร ยนโดย
ใช้ช่ือ ฉายานามของพระคร กัลยาณกิตติค ณ เจ้าอาวาสวัดขอนชะโงกเพิ่มเติมเป็น"โรงเร ยนคชสิทธิ์กิตติค ณ
วิทยาคม"ท้ังน ้เนื่องจากหลวงพ่อเป็นผ ้ร่วมก่อตั้งและเป็นผ ้อ ปการะโรงเร ยนมาตลอดและเป็นผ ้อ ปการะพื้นท ่ 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับความเห นชอบค ณหญิงส ชาดา ถิระวัฒน  และสมาคมผ ้ปกครองและคร 
โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้าเป็นโรงเร ยนในเครือของโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ 
และเพิ่มช่ือเป็นโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ สระบ ร โดยใช้   อักษรย่อ  ต.อ.พ.สบ.  และได้รับ
พระราชทานพระบรมราชาน ญาต ให้ใช้ตราพระเก ้ยวเป็นเครื่องหมายประจ าโรงเร ยน ในวันท ่ ๒๖ ม นาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา ปัจจ บันม เนื้อท ่ท้ังส้ิน ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา  
สถานที่ต้ัง 
 โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ สระบ ร   สังกัดส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต ๔ (ปท มธาน  – สระบ ร ) 
 ต้ังอย ่เลขท ่  ๑/๑  หม ่  ๑๐  ถนนส วรรณศร  ต าบลคชสิทธิ์  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบ ร     
รหัสไปรษณ ย  ๑๘๒๕๐ 
 โทรศัพท   ๐-๓๖๓๗-๕๑๔๙    โทรสาร   ๐-๓๖๓๗-๕๑๔๙ 

Website http://www.tupsrb.ac.th/ 
 E-mail : tupsrb@gmail.com 

โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ สระบ ร  ม พื้นท ่ท้ังหมด ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวาได้จัด
แบ่งเป็นส่วนดังน ้ 

 ส่วนท ่ ๑  เป็นสนามฟ ตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ และวอลเล่ย บอล ๑๕ ไร่  
 ส่วนท ่ ๒  เป็นพื้นท ่เกษตรกรรม ๑๐ ไร่ 
 ส่วนท ่ ๓  เป็นแหล่งเร ยนร ้ธรรมชาติ  ๑๐ ไร่  
 ส่วนท ่ ๔  ใช้ก่อสร้างอาคารเร ยน ๗ ไร่  ๒ งาน ๖๘ ตารางวา 

แผนที่ต้ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิิสระบุรี 

mailto:tupsrb@gmail.com
mailto:tupsrb@gmail.com


ห น้ า  | ๔ 

 

 

แผนผังโรงเรียน 
 

 
 
ิสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 เครื่องหมายประจ าโรงเร ยน  ตราพระเก ้ยวน้อย 
         อักษรย่อโรงเร ยน   ต.อ.พ.สบ. 

 ปรัชญาของโรงเร ยน   ความเป็นเลิศทางวิชาการและค ณธรรม 
 คติพจน ประจ าโรงเร ยน     อตฺตนาโจทยตฺตนาน  (จงเตือนตนด้วยตัวเอง) 

  ส ประจ าโรงเร ยน   ชมพ  – น้ าเงิน 
            ดอกไม้ประจ าโรงเร ยน   ดอกชมพ พันธ  ทิพย  

 เพลงประจ าโรงเร ยน   มาร ชเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ สระบ ร  

ท าเนียบผูบ้ร หารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิสระบุรี 
๑) นายจิบ  ทองเกิด  รักษาการในต าแหน่งคร ใหญ่        ปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕ 
๒) นายธงชัย  พิมพ ทน  รักษาการในต าแหน่งคร ใหญ่           ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ 
๓) นายชลอ  แสงวิฑ รย   คร ใหญ่                  ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๒ 
๔) นายถาวร  จามน้อยพรหม รักษาการในต าแหน่งคร ใหญ่           ปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๓ 
๕) นายเงิน  ค าเข ยน  รักษาการในต าแหน่งคร ใหญ่           ปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ 
๖) นายอ ดม  เกต วิวัฒน   คร ใหญ่                    ปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘ 
๗) นายสัญชัย  ส อ ทัย  คร ใหญ่                    ปี พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๐ 
๘) นายทว   หามนตร   อาจารย ใหญ่                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๗ 
๙) นายจต รงค   เกิดปั้น  อาจารย ใหญ่                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐ 
๑๐) นายอน สรณ   มาสกรานต  อาจารย ใหญ่                   ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
๑๑) นายรัก  ธนสัตย สถิตย    อาจารย ใหญ่                   ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ 
๑๒) นายวัชรินทร   มัสเจริญ อาจารย ใหญ่,ผ ้อ านวยการโรงเร ยน       ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒ 
๑๓) นายเฉล ยว  ไตรพิพัฒน  ผ ้อ านวยการโรงเร ยน                   ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
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๑๔) ว่าท ่ ร.ต.เริงฤทธิ์  ผด งพันธ   ผ ้อ านวยการโรงเร ยน                  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
๑๕) นางพรทิพย   บ ญเจริญ ผ ้อ านวยการโรงเร ยน         ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
๑๖) นายวิส ตร  ค านวณศักดิ์ ผ ้อ านวยการโรงเร ยน          ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
๑๗) นางสานิรมล  ฤกษ ด   รักษาการในต าแหน่งผ ้อ านวยการโรงเร ยน  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจ บัน 
๓. โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ระดับช้ันท ่เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท ่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท ่ ๖ 
          ๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโครงสร้างหลักส ตรท ่ม ่งเน้นพัฒนาผ ้เร ยนให้
ม การพัฒนาตามศักยภาพโดยให้สอดคล้องกับหลักส ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ทธศักราช ๒๕๕๑ 
และฉบับปรับปร ง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผ ้เร ยนพัฒนาเต มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของ
ผ ้เร ยน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเร ยนเปิดโครงสร้างตามหลักส ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ ทธศักราช ๒๕๕๑ น ้จ านวน  ๓ ห้องเร ยน คือห้อง ม.๓/๑-๓/๓ และตามหลักส ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ ทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปร ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ) จ านวน ๖ ห้อง ม.๑/๑ -๑/๓  ห้องม.๒/๑-๒/๓ 
 ตามหลักส ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ ทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักส ตรแกนกลาง
พ ทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปร ง พ ทธศักราช ๒๕๖๐) ก าหนดสาระการเร ยนร ้เป็น ๘ กล ่ม ประกอบด้วย
องค ความร ้ ทักษะหรือกระบวนการเร ยนร ้ และค ณลักษณะหรือค่านิยม ค ณธรรม จริยธรรมของผ ้เร ยน 
สาระการเร ยนร ้ ๘ กล ่มน ้เป็นพื้นฐานส าคัญท ่ผ ้เร ยนท กคนต้องเร ยนร ้ม ดังน ้ 
                ๑.  กล ่มสาระการเร ยนร ้ภาษาไทย 
                ๒. กล ่มสาระการเร ยนร ้คณิตศาสตร  
                ๓.  กล ่มสาระการเร ยนร ้วิทยาศาสตร  
                ๔.  กล ่มสาระการเร ยนร ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                ๕.  กล ่มสาระการเร ยนร ้ส ขศึกษาและพลศึกษา 
                ๖.  กล ม่สาระการเร ยนร ้ศิลปะ 
                ๗.  กล ่มสาระการเร ยนร ้การงานอาช พและเทคโนโลย  
                ๘.  กล ่มสาระการเร ยนร ้ภาษาต่างประเทศ 
ิิิิิิิิ ๓.๒ โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายิิิ  
            ๑)  โครงสร้างท ่ ๑ วิทยาศาสตร -คณิตศาสตร   เป็นโครงสร้างหลักส ตรท ่เหมาะสมกับนักเร ยนท ่ม 
ความสนใจและความถนัดทางวิทยาศาสตร  จ านวน ๓ ห้องเร ยน ในระดับช้ันม. ๔-๖ ตามหลักส ตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ ทธศักราช ๒๕๕๑ เท ยบเค ยงมาตรฐานสากล  
           ๒)  โครงสร้างท ่ ๒ ศิลป์ท่ัวไป จ านวน ๓ ห้องเร ยน ในระดับช้ันม. ๔-๖ ตามหลักส ตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ ทธศักราช ๒๕๕๑ เท ยบเค ยงมาตรฐานสากล  
          ๓.๓  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน โรงเร ยนจัดตามข้อก าหนดของหลักส ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ ทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปร ง พ.ศ. ๒๕๖๑)  ท ่ก าหนดให้นักเร ยนท กคนต้องเร ยนสาระการ
เร ยนร ้ท้ัง ๘ กล ่มสาระ 
          ๓.๔ สาระการเรียนรู้เพ ่มเต ม  เป็นสาระการเร ยนร ้ท ่จัดเพื่อเพิ่มพ นความร ้และทักษะเฉพาะด้าน
อันเป็นประโยชน ต่อการศึกษาต่อ โดยแบ่งการจัดสาระการเร ยนร ้ออกเป็น ๒ กล ่มใหญ่ดังน ้ 
               ๑) สาระเพิ่มเติมเลือกตามความถนัด ได้แก่ สาระท ่เน้น วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และศิลป์
ท่ัวไป  
      ๒) สาระเพิ่มเติม บังคับเลือกรายวิชาคอมพิวเตอร  
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๔. เขตพื้นที่บร การ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ม เขตพื้นท ่บริการเพื่อการรับนักเร ยนเข้าศึกษาต่อ ในต าบลคชสิทธิ์ ต าบลบัวลอย ต าบลโคกต ม 
ต าบลโพนทองและต าบลใกล้เค ยง   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท ่ ๑ จ านวน ๕ โรงเร ยน ได้แก่  โรงเร ยนวัดโคกกลาง  โรงเร ยนวัดโพนทอง  
โรงเร ยนวัดขอนชะโงก(เข ยววิมลราษฎร อ ปถัมภ )  โรงเร ยนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)  โรงเร ยนวัด
สันติวิหาร (ขันธสาประชาน เคราะห ) ร้อยละ ๙๐ และโรงเร ยนใกล้เค ยงเขตพื้นท ่บริการ ร้อยละ  ๑๐  

นักเร ยนช้ันมัธยมศึกษาปีท ่ ๔ รับจากนักเร ยนท ่จบจากช้ันมัธยมศึกษาในปีท ่  ๓ เดิมร้อยละ ๗๐  
และรับจากนักเร ยนโรงเร ยนอื่นร้อยละ ๓๐   
๕.ิข้อมูลนักเรียนิิข้อมูลิณิวันที่ิ๑๐ิม ถุนายนิิปีการศึกษาิ๒๕๖๒ 
     ๑) จ านวนนักเร ยนในเขตพื้นท ่บริการท้ังส้ิน ………๗๒๕………คน 
     ๒) จ านวนนักเร ยนในโรงเร ยนท้ังส้ิน ……๔๕๕………คน จ าแนกตามระดับช้ันท ่เปิดสอน 

ระดบัชั้น/เพศ ชาย หญ ง รวม ห้องเรยีน เฉลี่ยรวมต่อห้อง 
ม.๑ ๕๙ ๕๐ ๑๐๙ ๓ ๓๙ 
ม.๒ ๔๕ ๓๕ ๘๐ ๓ ๒๙ 
ม.๓ ๔๘ ๔๙ ๙๗ ๓ ๔๖ 

รวมมัธยมต้น ๑๕๒ ๑๓๔ ๒๘๖ ๙ ๓๘ 
ม.๔ ๒๗ ๓๓ ๖๐ ๒ ๒๔ 
ม.๕ ๒๘ ๓๕ ๖๓ ๒ ๒๗ 
ม.๖ ๒๑ ๒๕ ๔๖ ๒ ๔๙ 

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า ๗๖ ๙๓ ๑๖๙ ๖ ๓๓ 
รวมทั้งหมด ๒๒๘ ๒๒๗ ๔๕๕ ๑๕ ๓๖ 

๖.ิข้อมูลบุคลากริิปีการศึกษาิิ๒๕๖๒ 
     จ านวนบ คลากรในโรงเร ยน แยกตามเพศ และต าแหน่ง 

ต าแหนง่ 
จ านวนครแูละบคุลากร 

ชาย หญ ง รวม 
ผ ้อ านวยการช านาญการพิเศษ ๐ ๐ ๐ 
รองผ ้อ านวยการ ๐ ๐ ๐ 
คร ช านาญการพิเศษ ๐ ๔ ๔ 
คร ช านาญการ ๓ ๐ ๓ 
คร  ๓ ๑๒ ๑๕ 
คร ผ ้ช่วย ๐ ๒ ๒ 
คร พนักงานราชการ ๐ ๑ ๑ 
คร อัตราจ้าง ๒ ๒ ๔ 
คร อัตราจ้างชาวต่างชาติ ๐ ๑ ๑ 
เจ้าหน้าท ่ธ รการ ๐ ๑ ๑ 
ล กจ้างประจ า ๑ ๐ ๑ 
ล กจ้างช่ัวคราว ๒ ๐ ๒ 

รวม ๑๑ ๒๓ ๓๔ 
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ข้อมูลสภาพชุมชน 
ิิิิิ๑. สภาพชุมชนรอบบร เวณโรงเรียน  ม ลักษณะช มชนเป็นชนบท เป็นช มชนด้านบริการและท ่อย ่อาศัย 
เนื่องจากใกล้เค ยงแหล่งอ ตสาหกรรม และม โรงงานอ ตสาหกรรมในพื้นท ่ บริเวณใกล้เค ยงโดยรอบโรงเร ยนม 
อาณาเขตติดต่อดังน ้ ทิศเหนือ : ท ่ดินเอกชน ทิศใต้ : ไปรษณ ย และท ่ดินเอกชน ทิศตะวันออก : ติดถนน
ส วรรณศร ทิศตะวันตก : ติดท ่ดินเอกชน อาช พหลักของช มชนม ลักษณะการประกอบอาช พหลักด้าน
เกษตรกรรม ท านา ท าสวน รับจ้างในโรงงานอ ตสาหกรรม และประกอบอาช พส่วนตัว เช่น การค้าขายเป็น
ส่วนใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพ ทธ ประเพณ /วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นท ่ร ้จักคือ ประเพณ ลอย
กระทง นมัสการหลวงพ่อส าเร จศักดิ์สิทธิ์  นมัสการพลวงพ่อพ ทธนิโรธรังส  วัดขอนชะโงก เป็นต้น 
เทศบาลต าบลคชส ทธ  ์
 ที่ต้ัง 

เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ ต้ังอย ่ในต าบลคชสิทธิ์ อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบ ร  ระยะทางจาก
กร งเทพฯ ประมาณ ๙๗ กิโลเมตร และอย ่ใกล้เค ยงกับ จังหวัด พระนคร-พระนครศร อย ธยา 
 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ       ติดกับต าบลโคกต มและโพนทอง อ าเภอหนองแค 
 ทิศใต้            ติดกับหม ่ ๑๓ ต าบลคชสิทธิ์ 
 ทิศตะวันออก    ติดกับหม ่ ๑๒ และหม ่ ๓ ต าบลคชสิทธิ์ 
 ทิศตะวันตก ติดกับต าบลระโสม อ าเภอภาช  จังหวัดพระนครศร อย ธยา 
เขตการปกครองิประชากริและลักษณะชุมชน 
 ลักษณะช มชนในท้องถิ่น เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ม พื้นท ่ ๑ ตารางกิโลเมตรครอบคล ม ๗ หม ่บ้าน 
แบ่งเป็น ๔ ช มชน ได้แก่  

๑. ช มชนบ้านขอนชะโงกพัฒนา ม  ๖๑ ครัวเรือน ม หม ่ ๘ (บางส่วน) หม ่ ๙ และหม ่ ๑๐    
๒. ช มชนตลาดเหนือสามัคค  ม  ๑๐๕ ครัวเรือน ม หม ่ ๗ และหม  ่๘ (บางส่วน) 
๓. ช นชนระพ พัฒน รวมใจ ม  ๖๖ ครัวเรือน ม หม ่ ๓ หม ่ ๑๑ และหม  ่๑๒(บางส่วน) 
๔. ช มชนอาสาพัฒนาตลาดใต้ ๘๐ ครัวเรือน ม หม ่ ๑๒ (บางส่วน) 

ิสภาพภูม ประเทศและลักษณะภูม อากาศ 
 สภาพภ มิประเทศทางเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ เป็นท ่ราบล ่ม ลักษณะภ มิอากาศ ม สภาพดินฟ้าอากาศ
เหมือนท้องท ่โดยท่ัวไปในจังหวัดสระบ ร  คือ ม  ๓ ฤด  ในฤด แล้ง อากาศจะร้อน ระหว่างเดือนม นาคม – 
เดือนพฤษภาคม ในฤด ฝน  ฝนตกช กระหว่างเดือนมิถ นายน – เดือนกันยายน ในฤด หนาว อากาศจะแห้ง
และหนาวเย นในระหว่างเดือนต ลาคม – เดือนก มภาพันธ  อ ณหภ มิส งประมาณ ๓๓ องศาเซลเซ ยส เทศบาล
ต าบลคชสิทธิ์ ม ลักษณะการประกอบอาช พหลักด้านเกษตรกรรม ท านา ท าสวน และประกอบอาช พส่วนตัว 
เช่น การค้าขาย เป็นส่วนใหญ่ 
ด้านการศึกษา 
 การศึกษาของประชากร ม ระดับการศึกษาขั้นต่ าส ดระดับประถมศึกษาปีท ่ ๖ ถึงระดับปริญญาตร  
ม โรงเร ยนในระดับประถมศึกษา ๑ แห่ง คือ โรงเร ยนวัดขอนชะโงก (เข ยววิมลราษฎร อ ปถัมภ )  และ
โรงเร ยนในระดับมัธยมศึกษา ๑ แห่ง คือ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ  สระบ ร  
การสาธารณสุข 
 สถานส ขภาพของประชาชนอย ่ในเกณฑ ด พอสมควร ม สถาน อนามัยต าบลคชสิทธิ์ จ านวน ๑ แห่ง  
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การสังคมสงเคราะห์ิและสวัสด การ 
 ในพื้นท ่เขตเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ไม่ม  สถานสงเคราะห เนื่องจากม สถานสงเคราะห บ้านสามวัยอย ่
ในบริเวณใกล้เค ยงเขตเทศบาลอย ่แล้ว 
ทรัพยากรธรรมชาต และส ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรน้ าิิเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ม แหล่งน้ าท ่ส าคัญ ๑ แห่ง คือ ม ล าน้ าคลองระพ พัฒน ไหล
ผ่าน ซึ่งเป็นคลองชลประทาน ใช้หล่อเล ้ยงเกษตรกรรมในพื้นท ่แถบน ้ และใช้ในการท าน้ าประปาและ
โรงงานอ ตสาหกรรม 
 ทรัพยากรป่าไม้  บริเวณเทศบาลต าบลคชสิทธิ์เป็นท ่ล ่ม จึงไม่ม ป่าไม้ ดังนั้นจึงเป็นไม้ผลและพืช
สวน 
 ทรัพยากรธรณีิิพื้นท ่ส่วนใหญ่เขตเทศบาลต าบลคชสิทธิ์เป็นท ่นา จึงไม่ม ทรัพยากรธรณ  
 ส ่งแวดล้อมิิค ณภาพแหล่งน้ าท ่ด และสะอาด เนื่องจากเป็นคลองชลประทานใช้เพื่อการท าเกษตร
ใช้น้ าประปา ม อากาศท ่บริส ทธิ์เพราะเป็นช มชนชานเมือง ปริมาณขยะอย ่ในระดับปานกลางเทศบาลม การ
จัดเก บขยะและท าความสะอาดบริเวณช มชนเป็นประจ าท กวัน ม การรักษาความสะอาดด แลเรื่องน้ าเส ย 
โดยการรักษาคลองระพ พัฒน  และการสร้างบรรยากาศความร่มรื่นโดยการปล กต้นไม้ 
ความปลอดภัยในชีว ตและทรัพย์ส น 
 เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ ได้ม การให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ เก ่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคค ภัยเบ้ืองต้น ม การจัดเวรยามรักษาการตรวจสอบภายในเขต เพื่อด แลความสงบเร ยบร้อยของประชาชน
และเฝ้าระวังเกต อัคค ภัย และวาตภัย ม สถาน ต าบล องค การบริหารส่วนต าบลคชสิทธิ์. เพื่อคอยด แลและรับ
เรื่องราวแจ้งเหต ด่วน เหต ร้าย ในเขตเทศบาลและพื้นท ่ใกล้เค ยง 

ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ ่น 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การคมนาคม/ขนส่งิการคมนาคมสะดวกสบาย ม รถเมล สายอย ธยา-สระบ ร  และ นครราชส มา-
อย ธยา วิ่งผ่าน ม ถนนลาดยางเข้าถึงท กหม ่บ้าน และถนนเล ยบคลองระพ พัฒน  นอกจากน ้ยังม เส้นทางเช่ือม
ระหว่างหม ่บ้านอย่างท่ัวถึง 
 การไฟฟ้าิ ไฟฟ้าเข้าถึงท่ัวท กหม ่บ้าน และม ไฟฟ้าใช้ท กครัวเรือน 
 การประปาิิจ านวนครัวเรือนท ่ใช้น้ าประปา ประมาณ ๙๐ ครัวเรือน ปริมาณการใช้น้ าประปา 
ประมาณเดือนละ ๑๕ หน่วย ต่อ ๑ หลังคาเรือนและก าลังจะม การขยายเขตการประปาเพิ่มขึ้นอ ก 
 การสื่อสารและโทรคมนาคมิิการส่ือสารและโทรคมนาคมสะดวก ม ไปรษณ ย โทรเลข ๑ แห่ง และ
ม โทรศัพท สาธารณะท กหม ่  
 การจราจริิม ถนนสายหลักอย ่ ๓ สาย การจราจรคับค่ังในช่วงเช้า-เย นและวันหย ดนักขัตฤกษ หรือ
ม ตลาดนัด 
 การใช้ที่ด นิิท ่ดินส่วนใหญ่เป็นท ่นาในช มชนเมืองยังขาดการวางผังเมืองท ่ด จ าเป็นต้องหาพื้นท ่
สาธารณะ เพื่อใช้จัดสร้างสวนสาธารณะ สวนส ขภาพ สนามก ฬา ไว้พักผ่อนหย่อนใจ 
ด้านเศรษฐก จ 
 โครงสร้างทางเศรษฐก จ/รายได้ประชาชน  เป็นช มชนด้านบริการและท ่อย ่อาศัย เนื่องจาก
ใกล้เค ยงแหล่งอ ตสาหกรรม และม โรงงานอ ตสาหกรรมในพื้นท ่ ท าให้ประชาชนในพื้นท ่ม รายจากการท างาน



ห น้ า  | ๙ 

 

 

ในโรงงานอ ตสาหกรรมประมาณวันละ ๑๖๒ บาท และประชากรยังม รายได้จากการประกอบอาช พส่วนตัว 
เช่น  การเกษตรกรรม พานิชยกรรมท าให้ประชาชนม รายได้พอกินพอใช้ในการด ารงช วิต 
 การเกษตรกรรม  ประชากรม รายได้จากการให้เช่าท ่นา อาช พท าสวนท าไร่ และอาช พเล ้ยงปลา  
 การอุตสาหกรรมิิม โรงส ข้าว ๑ แห่ง รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในพื้นท ่และต าบลใกล้เค ยง ม 
โรงงานจ านวน ๑ แห่ง คือ โรงงานถ งมือ ม จ านวนแรงงานประมาณ ๑๖๐ คน 
 การพาน ชยกรรม/การบร หาร  ม ร้านค้าช มชนและของเอกชนจ านวน ๕๒ ร้านซึ่งส่วนใหญ่
จ าหน่ายสินค้าอ ปโภค บริโภค และผลิตภัณฑ  OTOP และม ตลาดสดจ านวน ๒ แห่ง 
 การท่องเที่ยวิิภายในเขตเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ท ่ส าคัญ ได้แก่ หลวงพ่อส าเร จศักด์ิสิทธิ์ ต้ังอย ่
บริเวณถนนเล ยบคลองระพ พัฒน ฝ่ังขวา อย ่ท ่หม ่ ๓ ต าบลคชสิทธิ์ เป็นท ่เคารพสักการะของช มชนบ้าน
หนองตาโล่ และประชาชนท่ัวไป มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยม งานนมัสการหลวงพ่อส าเร จศักด์ิสิทธิ์ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นประจ าท กปี 
 การปศุสัตว์ิิม การเล ้ยงปศ สัตว ไว้เพื่ออ ปโภคและการค้า พื้นท ่การปศ สัตว ส่วนใหญ่เล ้ยงอย ่ใน
บริเวณบ้านของเกษตรกรเอง จ านวนครัวเรือนท ่ม การเล ้ยงสัตว  ม ประมาณ ๑๐ หลังคาเรือน ผลผลิต
ทางการปศ สัตว ท ่ส าคัญ คือ การเล ้ยงวัว ส กร ไก่และเป็ด 
 การบร หารงาน 
 ม นายกเทศมนตร ต าบลคชสิทธิ์ เป็นผ ้ด แลรับผิดชอบและวางนโยบายในการบริหารกิจการของ
เทศบาล ม ปลัดเทศบาลเป็นผ ้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและล กจ้างเทศบาล 
ผลงานและก จกรรมต่างๆิของเทศบาลต าบลคชส ทธ ์ 
 ด้านประเพณีประจ าปีิทางเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ได้จัดประเพณ สงกานต  ในงานจะม การรดน้ าขอ
พรผ ้ส งอาย  และประเพณ ลอยกระทงซึ่งจะจัดร่วมกับม ลนิธิหลวงพ่อส าเร จศักด์ิ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือน
พฤศจิกายนของท กปี 

ด้านการท านุบ ารุงศาสนาิิทางเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ได้ร่วมกับวัดขอนชะโงกจัดโครงการบรรพชา
สามเณรหม ่ภาคฤด  และได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด กนักเร ยนโรงเร ยนวัดขอนชะโงก 

ด้านการส่งเสร มอาชีพและรายได้ิิได้ให้การสนับสน นช มชนท้ัง ๔ ช มชนเร ยนร ้การผลิตและจัด
จ าหน่ายสินค้า OTOP โดยม การไปด งานทางภาคเหนือ และเมื่อกลับมาทางช มชนได้ท าสินค้า OTOP คือ
การผลิตและจัดจ าหน่ายแคบหม ไร้มัน ผลิตของช าร่วยและผลิตภัณฑ น้ ายาล้างจาน และกล ่มสตร อาสา
พัฒนาคชสิทธิ์ได้ผลิตและจัดจ าหน่าย ดอกไม้ประดิษฐ จากดินญ ่ป ่น และดอกไม้จากผ้าใยบัว 

การด าเน นการตามหลักเศรษฐก จพอเพียงิิได้จัดต้ังกล ่มฝึกอาช พนวดแผนโบราณ และคนท ่มา
ฝึกอาช พนั้นก คือประชาชนในช มชน 

การจัดสวัสด การแก่ผู้ด้อยโอกาสิิได้ม การจ่ายเบ ้ยยังช พให้กับผ ้ส งอาย และผ ้พิการ 
การสร้างความปลอดภัยแก่คนในต าบลิิได้ม การติดต้ังไฟฟ้าสัญญากระพริบตามจ ดท ่ต้ังชลอ

ความเร ว 
ค าขวัญเทศบาลต าบลคชส ทธ ์ิ คชสิทธิ์เมืองน่าอย ่ ร่วมเชิดช ค ณธรรม  สายน้ าระพ พัฒน เย นฉ่ า  

ค ณค่าล้ าหลวงพ่อส าเร จศักดิ์สิทธิ์  
      ๒. ผู้ปกครอง  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตร  ม ส่วนน้อย ส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตร  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพ ทธ และม อาช พหลัก คือ ค้าขายและเกษตรกรรม รองลงมา คืออาช พรับจ้างใน
โรงงานอ ตสาหกรรม ม รายได้จากการท างานในโรงงานอ ตสาหกรรมประมาณวันละ ๓๕๐ บาท และ
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ประชากรยังม รายได้จากการประกอบอาช พส่วนตัว เช่น  การเกษตรกรรม พานิชยกรรมท าให้ประชาชนม 
รายได้พอกินพอใช้ในการด ารงช วิต 
ิิิิ๓.ิโอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   ช มชนรอบโรงเร ยนเป็นช มชนชนบทและวิถ ช วิตเป็นแบบด้ังเดิม เป็นแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นท ่
เป็นลาวพวน ช มชนของคนไทยเช้ือสายจ น ประกอบอาช พเกษตรกรรม รับจ้างและประกอบอาช พส่วนตัว
ขนาดเล ก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพ ทธ โดยม วัดขอนชะโงก ซึ่งเป็นท ่ประดิษฐานของหลวงพ่อพ ทธนิโรธรังส 
และวิหารหลวงพ่อส าเร จศักดิ์สิทธิ์  ด แลโดยม ลนิธิหลวงพ่อส าเร จศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพ ทธร ปท ่ศักด์ิสิทธิ์
และม ช่ือเส ยงโด่งดัง เป็นท ่ยอมรับและสักการบ ชาของคนในช มชนใกล้เค ยงและต่างจังหวัดท่ัวประเทศ    
ยึดมั่นในขนบธรรมเน ยมประเพณ  สืบทอดภ มิปัญญา เช่น การนวดแผนโบราณ การท านาแบบเกษตร
อินทร ย  การปล กแคนตาล ป โดยใช้ป ๋ยช วภาพ/น้ าหมักช วภาพ เป็นต้น 
 แหล่งเร ยนร ้ในช มชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วัดขอนชะโงก  วิหารหลวงพ่อส าเร จศักดิ์สิทธิ์โรงพยาบาล
ส่งเสริมส ขภาพประจ าต าบลคชสิทธิ์ สวนวาสนาเป็นสวนปล กแคนตาล ปในช มชนท ่  การท านาแบบเกษตร
อินทร ย   แหล่งวัฒนธรรมช มชนของคนไทยเช้ือสายจ นในบ้านหนองตาโล่  สถาน วิทย เอเช ยเสร  ศ นย การ
เร ยนร ้ช มชน(นวดแผนโบราณ) ของเทศบาลต าบลคชสิทธิ์ คลองระพ พัฒน   โรงงานอ ตสาหกรรมท ่อย ่ใกล้
โรงเร ยนและสถานประกอบการอื่น ๆ ท ่เป็นอ ตสาหกรรมขนาดเล ก  
 โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ สระบ ร  อย ่ใกล้กับแหล่งเร ยนร ้ท ่หลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งท ่
นักเร ยนสามารถเร ยนร ้ขนบธรรมเน ยมประเพณ ต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเร ยน วัด 
และหน่วยงานในช มชนเช่น เทศบาลต าบลคชสิทธิ์  ส านักงานบริส่วนองการบริหารต าบลคชสิทธิ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพต าบลคชสิทธิ์ ม ลนิธิหลวงพ่อส าเร จศักด์ิสิทธิ์ ฯลฯ ได้แก่ ประเพณ แห่เท ยน
เข้าพรรษา ประเพณ ลอยกระทง เป็นต้น และได้รับความร่วมมือจากสถาน ต ารวจอ าเภอหนองแค ส านักงาน
เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความร ้เรื่องยาเสพติด ส านักงานกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  
  จัดกิจกรรมให้ความร ้เก ่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ โรงเร ยนในเครือเตร ยมอ ดมศึกษา
พัฒนาการ ได้จัดท าโครงการพัฒนานักเร ยนและบ คลการร่วมกันท้ัง ๑๒ โรงเร ยน ซึ่งนักเร ยนสามารถน า
ความร ้มาใช้ในช วิตประจ าวัน นอกจากน ้ภายในโรงเร ยนและช มชนรอบโรงเร ยนรัศม  ๑ กิโลเมตรเป็นแหล่ง
เร ยนร ้เก ่ยวกับส่ิงแวดล้อมช มชน อันได้แก่ สวนป่า ท ่งนา สวนเกษตรอินทร ย  ท ่อย ่ใกล้โรงเร ยน ตลอดจน
แหล่งเร ยนร ้ในโรงเร ยนได้แก่ สวนประด ่ สวนสม นไพร สวนวรรณคด  เพื่อให้นักเร ยนได้ศึกษาธรรมชาติ 
พรรณไม้ เพื่อตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพต าบลคชสิทธิ์ เป็นแหล่ง
เร ยนร ้ด้านส ขอนามัยและม โครงการด แลส ขภาพของนักเร ยน และโรงเร ยนร่วมกัน 
แหล่งเรียนรู้และภูม ปัญญาท้องถ ่น 
     ๑. คอมพิวเตอร  ม จ านวนท้ังหมด  ๕๐ เครื่อง 

  - ใช้เพื่อการเร ยนการสอน และสืบค้นข้อม ลทางอินเทอร เน ตได้ ๕๐ เครื่อง 
  -  ใช้สืบค้นทางอินเทอร เน ตอย่างเด ยว  ๕ เครื่อง 

     -  ใช้ในการบริการห้องสม ด ๒ เครื่อง 
     ๒. เว บไซต โรงเร ยน http://www. .tupsrb.ac.th 
     
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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 ๓. ห้องสม ดม ขนาด.......๑๗๙........ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสม ด …๕,๐๐๐……… เล่ม 
  - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ………อิเล กทรอนิกส ……(pls ๕) 
  - จ านวนนักเร ยนท ่ใช้ห้องสม ดในรอบปีการศึกษา  เฉล ่ย...๒๐... คน /วัน คิดเป็นร้อยละ...
๓.๙๒.ของนักเร ยนท้ังหมด และเฉล ่ย....๑๐๐..... คน /สัปดาห  คิดเป็นร้อยละ....๑๙.๖๔.......ของนักเร ยน
ท้ังหมด      
     ๔. ห้องปฏิบัติการ 
       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร       จ านวน  ๕  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร       จ านวน  ๒  ห้อง   
   ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ        จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการงานอาช พ          จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร           จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย         จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา(อาเซ ยน)         จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา(จริยศึกษา)       จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการดนตร          จ านวน  ๑ ห้อง 
    ๕. พื้นท ่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่   ลานก ฬาต้านยาเสพติด  สนามฟ ตบอล  หอประช ม
อเนกประสงค   ห้องประช มอัตถะสัมป ณณะ  ห้องสม ด 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 ๑. สวนวาสนาเมลอน 
 ๒. วัดขอนชะโงก 
 ๓.  คลองระพ พัฒน  
 ๔. โรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพประจ าต าบล 
 ๕. ส่ิงแวดล้อมในช มชนรัศม  ๑ กม. 
 ๖. วิหารหลวงพ่อส าเร จศักด์ิสิทธิ์ 
 ๗. การท านาแบบเกษตรอินทร ย    
          ๘. แหล่งวัฒนธรรมช มชนของคนไทยเช้ือสายจ นในบ้านหนองตาโล่  (ตลาดเก่าหนองตาโล่) 
          ๙. สถาน วิทย เอเช ยเสร   
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ปราชญ์ชาวบ้านิภูม ปัญญาท้องถ ่นิิหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิิ 
ที่สถานศึกษาเช ญมาให้ความรู้แก่ครูหรือนักเรียนในปีการศึกษาิ๒๕๖๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒ /ปราชญ์ชาวบ้าน เร่ือง/เนื้อหา จ านวน 
๑. สทต.คชสิทธิ์ การฝึกอาช พ ระยะส้ัน นักเร ยน ๓๐ คน 
๒. กกต.สระบ ร  ล กเสือ กกต. นักเร ยน ๔๐ คน 
๓. ชมรมคนห่วงหัว สสส. โครงการขับข ่ปลอดภัย นักเร ยน ๔๕๕  คน 
๔. นางลัดดา  ศิริพานิช งานใบตอง นักเร ยน  ๒๐  คน   
๕. พระอาจารย จากวัดขอนชะโงก การสอนวิชาพระพ ทธศาสนา นักเร ยน ๒๘๔   คน  
๖. เกษตรอินทร ย  SCG. การปล กพืชเกษตรอินทร ย  นักเร ยน ๔๐ คน 
๗. ผ ้ใหญ่บัญชา  ยอดเมือง การปล กข้าวแบบอินทร ย  นักเร ยน ๕๕ คน 
๘. ชาวบ้านหม ่ ๑๐ ต.คชสิทธ  การปล กพืชอินทร ย แบบพอเพ ยง นักเร ยน ๔๕๕ คน 
๙. นสง. กอ.รมน. จังหวัดสระบ ร  นโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ นักเร ยน ๔๕๕ คน 
๑๐. สนง.ปกครองจังหวัดสระบ ร , พฤติกรรมและค ณลักษณะท ่พึง

ประสงค  
นักเร ยน ๔๕๕ คน 

๑๑. โรงเร ยนในเครือเตร ยม 
     อ ดมศึกษาพัฒนาการ  

ผ ้น านักเร ยน สภานักเร ยน ๑๐ คน  

ข้อมูลอาคารสถานที่: อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ปัจจ บันโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ สระบ ร  ม เนื้อท ่ ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา 

ประกอบด้วย อาคารเร ยนและอาคารประกอบต่างๆ ดังน  ้
 

ท่ี 
อาคารเรียน 

และอาคารประกอบ 
จ านวน 
(หลัง) 

ห้องเรียน ห้องปฏ บัต การ *ห้องพ เศษ 

๑ อาคารเร ยน ๓ ๑๔ ๘ ๑๑ 
๒ โรงฝึกงาน ๑ ๒ - - 
๓ หอประช ม ๑ - - - 
๔ บ้านพักคร  ๔ - - - 
๕ อาคารช่ัวคราว ๑ - - - 
๖ ส้วม ๒ - - - 
๗ สนามฟ ตบอล ๑ - - - 
๘ บ้านพักภารโรง ๑ - - - 

รวม ๑๔ ๑๖ ๘ ๑๑ 
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การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา 
     ๑. เครือข่ายโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ  จ านวน ๑๗ โรงเร ยน เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและ
พัฒนาบ คลากร 
     ๒. เครือข่ายสหวิทยาเขตเบญจมิตร  
     ๓. บันทึกข้อตกลงการศึกษาต่อระหว่างโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ  สระบ ร  กับ มหาวิทยาลัย
ราชมงคลธัญบ ร   
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บทท่ีิ๒ 
สรุปผลการว เคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเม นสถานภาพ 

ความพร้อมของโรงเรียน 
 

ตารางที่ิ๑ิิิสรุปผลการว เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกิ(C-PEST) 
 

ท่ี รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ าหนัก 
๑ ด้านพฤติกรรมของล กค้า (Customer Behaviors =C) ๐.๑๔ 
๒ ด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors=S) ๐.๑๗ 
๓ ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) ๐.๒๗ 
๔ ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors = P) ๐.๑๕ 
๕ ด้านเทคโนโลย  (Technological factors=T) ๐.๒๗ 

น้ าหนักรวม ๑.๐ 
 

การก าหนดน้ าหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

พฤต กรรมของลูกค้า (Customer Behaviors) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
C๑  เครือข่ายการศึกษา ช มชนและองค กรช มชนม ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสน น 
     งบประมาณพัฒนาโรงเร ยน 

๐.๑๕ 

C๒  จ านวนนักเร ยนเพิ่มขึ้น เนื่องจากม นโยบายเร ยนฟร ของนักเร ยนระดับช้ันม.๑และม.๔ ๐.๑๔ 
C๓  สถานศึกษาอย ่ใกล้บ้าน สะดวก ๐.๐๙ 
C๔  ม นักเร ยนด้อยโอกาส พิการ เร ยนร่วมเข้าศึกษา ๐.๑๑ 
C๕  ผ ้ปกครองนักเร ยนม ความเช่ือมั่นในการส่งบ ตรหลานเข้ามาเร ยน ๐.๐๖ 
C๖  ปริมาณนักเร ยนในเขตพื้นท ่บริการลดลง ๐.๐๗ 
C๗  นักเร ยนย้ายติดตามผ ้ปกครองบ่อยๆ ๐.๐๘ 
C๘  ผ ้ปกครองไม่สนใจ ไม่ติดตามนักเร ยน ปล่อยให้โรงเร ยนด แลช่วยเหลือนักเร ยนฝ่ายเด ยว ๐.๐๗ 
C๙  โรงเร ยนไม่สามารถคัดเลือกนักเร ยนเข้าศึกษาได้ ๐.๑๐ 
C๑๐ ผ ้ปกครองในช มชนม ค่านิยมส่งบ ตรหลานเข้าเร ยนต่อในสถานศึกษาในเมือง ๐.๐๘ 
C๑๑ องค กรภายนอกม บทบาทในโรงเร ยนมากเกนิไปท าให้การด าเนินงานบางเรื่องไม่เป็นไป 
      ตามระบบ 

๐.๐๖ 

ค่าน้ าหนักรวม ๑.๐๐ 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal ) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
P๑ ม นโยบายเร ยนฟร  ๑๕ ปี และเงินกองท นก ้ยืมเพื่อการศึกษา ช่วยแก้ปัญหา ค่าใช้จ่ายใน 
    การศึกษาของนักเร ยนและผ ้ปกครอง 

๐.๑๒ 

P๒ สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตาม นโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดและ ๐.๑๑ 
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ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
    ระเบ ยบกฎหมายท ่เก ่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
P๓ ช มชนและองค กรช มชนให้การสนับสน นโรงเร ยนเป็นอย่างด  ๐.๒๐ 
P๔ การก ากับติดตาม การบริหารงานของสถานศึกษา ๐.๐๘ 
P๕ เปล ่ยนผ ้บริหาร ท าให้นโยบายเปล ่ยน ม ภาระงานมากขึ้น ๐.๐๙ 
P๖ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการขาดเสถ ยรภาพของรัฐบาลท าให้บริหารงาน  
     การศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่เป็นผลต่อการจัดการศึกษาท ่ม ค ณภาพ 

๐.๐๘ 

P๗ องค กรของรัฐในช มชนให้การสนับสน นน้อยและม ความขัดแย้งกันเกิดการไม่ให้  
    ความร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอนัเด ยว 

๐.๐๖ 

P๘ นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพ ยงพอกับการบริหารจัดการ 
     ภายในโรงเร ยน 

๐.๐๘ 

P๙ กฎหมาย  ระเบ ยบข้อบังคับบางกรณ ม ข้อจ ากัด   ท าให้ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ๐.๐๗ 
P๑๐ นโยบายการจัดการศึกษาม ภาระงานท ่มากท าให้ประสิทธิภาพการจัดการเร ยนการสอน 
      ของคร ลดลง 

๐.๑๑ 

ค่าน้ าหนักรวม ๑.๐ 

ด้านเศรษฐก จ (Economic) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
E๑ ได้รับงบประมาณสนับสน นจากรัฐบาลอย่างท่ัวถึง ๐.๑๘ 
E๒ สถานศึกษาได้รับการสนับสน นด้านงบประมาณท นการศึกษาจากช มชนและองค กร 
     ภายนอก จาก “นโยบายเร ยนฟร ” 

๐.๑๙ 

E๓ ค่าครองช พส ง ม ค่าใช้จ่ายส ง อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ผ ้ปกครองม รายได้น้อย ไม่แน่นอน  
    ม ปัญหาเรื่องการเงิน ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเท ยมกันม ผลกระทบต่อการสนับสน นทาง 
    การศึกษา 

๐.๑๗ 

E๔  การฝึกทักษะอาช พท ่หลากหลายให้กับผ ้เร ยนและงบประมาณสนับสน นไม่เพ ยงพอ ๐.๑๕ 
E๕  ผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าเกิดภาวะฝนแล้ง ม ผลต่อรายได้ของประชาชน ๐.๑๑ 
E๖ งบประมาณท ่สนับสน นจากรัฐบาลม จ านวนจ ากัด ไม่เพ ยงพอต่อการพัฒนาได้อย่างเต มท ่ ๐.๒๑ 

น้ าหนักรวม ๑.๐ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
S๑ ประชากรในวัยท ่จะต้องได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกเขตพื้นท ่บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก   
    “นโยบายเร ยนฟร ” 

๐.๑๓ 

S๒ เป็นสังคมเกษตรและโรงงานอ ตสาหกรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเน ยมประเพณ  อน รักษ  
    ศิลปวัฒนธรรมไทยภ มิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพ ยง 

๐.๑๓ 

S๓ ความคาดหวังของศิษย เก่าม ความเช่ือมั่นในการส่งบ ตรหลานเข้ามาเร ยน ซึ่งต้องการให้ 
    บ ตรหลานได้เร ยนในโรงเร ยนท ่ม ค ณภาพ 

๐.๐๙ 

S๔ ได้รับการสนับสน นจากช มชน ผ ้ปกครอง องค กรช มชนในการจัดการศึกษาส่งผลให้ ๐.๑๕ 
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ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
    นักเร ยนได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
S๕ สภาพการโยกย้ายถ่ิน ท าให้เด กจากครอบครัวท ่ต้องโยกย้ายบ่อย ๆ ท าให้เร ยน 
     ไม่ต่อเนื่อง 

๐.๑๐ 

S๖ สภาพสังคม ครอบครัวแตกแยก ผ ้ปกครองไมม่ เวลาด แลเอาใจใส่บ ตรหลานอย่างใกล้ชิด  
    ท าให้ม ปัญหาด้านพฤติกรรมท ่ไม่พึงประสงค และเส ่ยงต่อการออกกลางคัน 

๐.๑๒ 

S๗ ผ ้ปกครองม ว ฒิการศึกษาค่อนข้างต่ าส่วนใหญ่อย ่ในกล ่มผ ้ใช้แรงงานรายได้น้อยอาช พ 
    รับจ้างและพนักงานโรงงานค่าครองช พส งขึ้น เกิดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 

๐.๑๐ 

S๘ ม ส่ิงแวดล้อมในท ่ม ส่ือ เทคโนโลย ยั่วย  และน าส่ือเทคโนโลย ไปใช้ในทางท ่ผิด เช่น การใช้ 
     โทรศัพท มือถือนักเร ยนม ความเส ่ยงต่อการด าเนินช วิต 

๐.๑๐ 

S๙ ช มชนม แหล่งอบายม ข เป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติด นักเร ยนม ภาวะเส ่ยงต่อการติดยา 
     เสพติด 

๐.๑๐ 

น้ าหนักรวม ๑.๐ 

ด้านเทคโนโลยี (Technological ) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
T๑ ช มช นและองค กรช มชน สนับสน นงบประมาณในการจัดหาส่ือเทคโนโลย สารสนเทศ ๐.๒๓ 
T๒ โรงเร ยนม ระบบการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลย สารสนเทศท ่สนับสน นการบริหารจัดการ
ภายในโรงเร ยนและหน่วยงานอื่นท าให้ท างานได้เป็นระบบและรวดเร วในการส่ือสารภายใน
องค กร 

๐.๑๙ 

T๓ นักเร ยน ผ ้ปกครอง ช มชนม การเข้าถึงข้อม ลสารสนเทศของโรงเร ยนโดยผ่านระบบ
เทคโนโลย สารสนเทศ 

๐.๑๑ 

T๔ ส่ือและเทคโนโลย  ม ผลต่อพฤติกรรมท ่ไม่พึงประสงค และค่านิยมท ่เปล ่ยนแปลงไปของ
นักเร ยนส่งผลต่อการจัดการศึกษา 

๐.๑๖ 

T๕ การน าส่ือ และเทคโนโลย ของนักเร ยนไปใช้ประโยชน ไม่เต มท ่และไม่เหมาะสม   เช่น 
โทรศัพท  

๐.๑๘ 

T๕ ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลย ในช มชนท ่เอื้อต่อการเร ยนร ้ ๐.๑๓ 
น้ าหนักรวม ๑.๐ 
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การก าหนดน้ าหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

ตารางที่ิ๒ิิิสรุปผลการว เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในิ(ิ๗S) 
 
ท่ี รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ าหนัก 
๑ ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S๑ ) ๐.๑๗ 
๒ กลย ทธ ขององค กร  (Strategy=S๒ ) ๐.๑๓ 
๓ ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ  ( Style=S๓) ๐.๑๗ 
๔ ด้านระบบในการด าเนินงานขององค กร  (Systems=S๔) ๐.๑๐ 
๕ ด้านบ คลากร/สมาชิกในองค กร (Staff=S๕)  ๐.๑๑ 
๖ ด้านทักษะ ความร ้ ความสามารถขององค กร  (Skills=S๖) ๐.๑๑ 
๗ ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค กร (Shared Values=S๗) ๐.๒๑ 

น้ าหนักรวม ๑.๐ 
 

การก าหนดน้ าหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านโครงสร้าง S๑ (Structure) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
S๑.๑ สถานศึกษาม โครงสร้างการบริหารงานท ่ชัดเจน  ม การกระจายอ านาจการ 
       บริหารงานอย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการม ส่วนร่วม 

๐.๑๖ 

S๑.๒ ม โครงสร้างการบริหารงานท ่ชัดเจนคือ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน
ยึด 
       หลักการบริหารแบบ PDCA ซึ่งม การตรวจสอบได้   

๐.๑๗ 

S๑.๓ ระเบ ยบวิธ ปฏิบัติและกฎเกณฑ ของโรงเร ยนและหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริม  
       สนับสน นการด าเนินงาน พัฒนาค ณภาพการศึกษา 

๐.๑๖ 

S๑.๔ สถานศึกษาม การก าหนดบทบาทของบ คลากรชัดเจน ม ค าส่ังมอบหมายการ 
       ปฏิบัติงานชัดเจน 

๐.๑๕ 

S๑.๕ โรงเร ยนยังขาดวัฒนธรรมองค กรท ่เข้มแข ง นวัตกรรมการบริหารงาน การ
ขับเคล่ือน 
       องค กรไปส ่ความส าเร จท าได้ยากส่งผลกระทบต่อการพัฒนาค ณภาพและมาตรฐาน 
       การศึกษา 

๐.๑๔ 

S๑.๖ การก าหนดบทบาทหน้าท ่ไม่สอดคล้องกับความถนัดของผ ้ปฏิบัติท าและการ 
       กระจายอ านาจภาระงานไม่ท่ัวถึง 

๐.๑๑ 

S๑.๗ การก าหนดมาตรการ ระเบ ยบปฏิบัติ วิธ ปฏิบัติและข้อบังคับภายในโรงเร ยน  
       ด้านผ ้เร ยน ด้านคร และบ คลากรบางอย่างไมชั่ดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานขาด 
       ประสิทธิภาพ 

๐.๑๑ 

น้ าหนักรวม ๑.๐ 
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ด้านกลยุทธ์ขององค์กร S๒ (Strategy) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
S๒.๑ สถานศึกษาม การก าหนดวิสัยทัศน  ย ทธศาสตร และเป้าหมายท ่ชัดเจนและ 
       สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

๐.๑๓ 

S๒.๒ โรงเร ยนบริหารจัดการ โดยยึดหลักการเพิ่มผลผลิต การใช้โรงเร ยนเป็นฐานและ  
       วงจรค ณภาพ PDCA ท าให้คร บ คลากรและผ ้รับบริการม ความเช่ือมั่นในการจัด 
       การศึกษา ส่งผลด ต่อการพัฒนาค ณภาพการศึกษา 

๐.๑๓ 

S๒.๓ โรงเร ยนสนับสน นส่งเสริมคร และบ คลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้คร  
       และบ คลากร ม ความร ้และทักษะวิชาช พสามารถจัดการเร ยนร ้ได้อย่างม  
       ประสิทธิภาพ 

๐.๑๓ 

S๒.๔ ม การปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเร ยน ๐.๑๒ 
S๒.๕ ม การประกันค ณภาพภายในสถานศึกษา ๐.๑๒ 
S๒.๖ ม แผนย ทธศาสตร แต่ปฏิบัติได้ไม่ครบท กโครงการงบประมาณไม่เพ ยงพอต่อการจัด 
       กิจกรรมโครงการ 

๐.๐๙ 

S๒.๗ ขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ๐.๐๙ 
S๒.๘ กลย ทธ ไปส ่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ 
       ผ ้เร ยน  

๐.๐๖ 

S๒.๙ นโยบายการจัดการศึกษาม ภาระงานท ่มากท้ังของโรงเร ยนและหน่วยงานภาครัฐ  
       ท าให้ประสิทธิภาพการจัดการเร ยนการสอนของคร ลดลง 

๐.๑๕ 

น้ าหนักรวม ๑.๐๐ 
ด้านแบบแผนหรือพฤต กรรมในการบร หารจัดการิS๓ ( Style) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
S๓.๑ ผ ้อ านวยการโรงเร ยน  ม ค ณธรรม จริยธรรม ภาวะผ ้น า สามารถบริหารจัด 
       การศึกษาเชิงกลย ทธ ได้อย่างม ประสิทธิภาพ 

๐.๑๗ 

S๓.๒ ผ ้อ านวยการโรงเร ยนได้กระจายอ านาจตัดสินใจ ให้บ คลากรได้ใช้ศักยภาพท ่ม อย ่ 
       ปฏิบัติงานอย่างเต มความร ้ความสามารถและสมรรถนะท ่ก าหนด  

๐.๑๔ 

S๓.๓ บ คลากรในโรงเร ยนจัดการภารกิจท ่ได้รับมอบหมายอย่างเต มศักยภาพม  
       ประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากได้คิดค้นนวัตกรรม ระบบงานเทคนิคการท างาน 
       เป็นท ม และม ค่านิยมเพื่อให้การปฏิบัติงานม ่งผลสัมฤทธิ์ ส ่วิสัยทัศน  

๐.๑๖ 

S๓.๔ ผ ้บริหารรับฟังความคิดเห นของผ ้ใต้บังคับบัญชา ๐.๑๔ 
S๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเร ยนร ้ของช มชน ๐.๑๔ 
S๓.๖ การจัดระบบข้อม ลสารสนเทศและใช้ข้อม ลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ๐.๑๔ 
S๓.๗ การสร้างวัฒนธรรมองค กร ท ่เข้มแข ง นวัตกรรมการบริหารงาน การขับเคล่ือน 
       องค กรไปส ่ความส าเร จ 

๐.๑๒ 

น้ าหนักรวม ๑.๐๐ 
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ด้านระบบในการด าเน นงานขององค์กร S๔ (Systems) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
S๔.๑ โรงเร ยนจัดการบริหารการศึกษาอย่างท่ัวถึง ท าให้ผ ้เร ยนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
       อย่างเสมอภาค และท่ัวถึง 

๐.๐๙ 

S๔. โรงเร ยนม ระบบประกันค ณภาพการศึกษา ท าให้สามารถยกระดับการบริการและ 
     นักเร ยนม ผลสัมฤทธิ์ทางการเร ยนโดยเฉล ่ยด ขึ้น สอบเข้าเร ยนต่อโรงเร ยนในระดับ  
     อ ดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

๐.๐๘ 

S๔.๓ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรล ตามเป้าหมายหลักส ตร  สอดคล้องกับ 
       หลักส ตรแกนกลางครอบคล มกับความต้องการของผ ้เร ยน  ช มชนและสังคม  

๐.๐๙ 

S๔.๔ โรงเร ยนสามารถจัดกิจกรรมการเร ยนการสอนโดยเน้นกิจกรรมการเร ยนโดยเน้น 
       ผ ้เร ยนเป็นส าคัญม ประเมินการพัฒนาผ ้เร ยนควบค ่ไปกับกระบวนการเร ยนการสอน  
       ด้วยวิธ การท ่หลากหลาย  ต่อเนื่องตรงตามสภาพจริง 

๐.๑๑ 

S๔.๕ นักเร ยนขาดความสนใจในการใช้แหล่งเร ยนร ้โดย เฉพาะการรักการอ่าน ส่งผลให้ 
       ได้รับประสบการณ ไม่หลากหลายเท่าท ่ควร  

๐.๐๘ 

S๔.๖ การพัฒนาหลักส ตรสถานศึกษายังไม่ครบถ้วนสมบ รณ  ส่งผลให้นักเร ยนม ผลสัมฤทธิ์ 
       ทางการเร ยนต่ าในบางวิชากล ่มสาระหลัก จ านวนผ ้จบการศึกษาช้ันส งส ดของ 
       โรงเร ยนไม่ครบ๑๐๐ % 

๐.๐๙ 

S๔.๗ ทักษะการคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห และประเมินค่าของผ ้เร ยนยังไม่บรรล ตาม 
       เป้าหมาย 

๐.๐๙ 

S๔.๘. โรงเร ยนยังม ห้องเร ยนและห้องพิเศษไม่เพ ยงพอ  ๐.๐๕ 
S๔.๙ ระบบพัฒนาค ณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลย สารสนเทศ (DLIT) และอ ปกรณ ด้าน  
       ICTไม่เพ ยงพอกับคร และนักเร ยน 

๐.๐๖ 

S๔.๑๐ ส่งเสริมนักเร ยนท ่ม ความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ จริง และ 
        สนับสน นให้นักเร ยนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น ท้ังด้าน 
        วิชาการ ดนตร  ก ฬา อื่นๆ 

๐.๐๘ 

S๔.๑๑ การจัดท าหลักส ตรท้องถิ่นท ่ตรงกับบริบทของโรงเร ยน ๐.๐๙ 
S๔.๑๒ การบ รณาการการใช้แหล่งเร ยนร ้ในช มชน ๐.๐๘ 

น้ าหนักรวม ๑.๐๐ 
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ด้านบุคลากร/สมาช กในองค์กร S๕ (Staff) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
S๕.๑ โรงเร ยนม คร และบ คลากรท ่ม ว ฒิการศึกษาส ง ม ความร ้ความสามารถตรงตามสาขา 
       วิชาช พ 

๐.๑๒ 

S๕.๒ บ คลากรม เพ ยงพอกับภารกิจท ่ได้รับมอบหมาย อย่างครบถ้วนตามท ่กฎหมาย
ก าหนด 

๐.๑๑ 

S๕.๓ บ คลากรท กระดับในโรงเร ยน ม จัดการภารกิจท ่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตาม 
       บทบาทหน้าท ่ตามท ่กฎหมายก าหนดม ค ณธรรม จริยธรรม ความร ้ความสามารถ  
       เหมาะสม ม สมรรถนะสอดคล้องกับภาระงาน/มาตรฐานวิชาช พท ่รับผิดชอบรวมถึงได้ 
       พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

๐.๑๑ 

S๕.๔ คร และนักเร ยนให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับช มชนเป็นอย่างด มาก ๐.๑๑ 
S๕.๕ ม การท างานเป็นท ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๐.๐๙ 
S๕.๖ ความเข้าใจของบ คลากรต่อบทบาทหน้าท ่  ๐.๐๘ 
S๕.๗ ม การกระจายภาระงานให้กับบ คคลากรในโรงเร ยนรับผิดชอบยังไม่ท่ัวถึง ขาดการ 
       พัฒนาการบ คลากรและแลกเปล ่ยนประสบการณ ของบ คลากร( PLC ) 

๐.๐๙ 

S๕.๘ การด าเนินงานของบ คลากรบางบ คคลขาดการติดตามและด แลการปฏิบัติงานของ 
       ผ ้เร ยน 

๐.๐๗ 

S๕.๙ การใช้ข้อม ลสารสนเทศท้ังในด้าน การบริหารจัดการ การจัดการเร ยนการสอน หรือ 
       ด้านอื่น ๆและสร้างเครือข่ายการเร ยนร ้ (Networking) 

๐.๐๙ 

S๕.๑๐ บ คลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ ในการเร ยนการสอนเนื่องจากอาย งานน้อยและ 
         ขาดความมั่นคงในการท างาน 

๐.๐๖ 

S๕.๑๑ ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  ๐.๐๖ 
น้ าหนักรวม ๑๐๐ 

 

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร S๖ (Skills) 
ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 

S๖.๑ ใช้ส่ือ เทคโนโลย สารสนเทศ และแหล่งเร ยนร ้ท ่เอื้อต่อการเร ยนร ้ิคร ม ความร ้และ 
       ทักษะล ่มลึกในเนื้อหาวิชาท ่เก ่ยวข้อง 

๐.๑๑ 

S๖.๒ ม การจัดหลักส ตรสถานศึกษาและจัดหาสาระเพิ่มเติมอย่างหลากหลายตามความ 
       ต้องการของผ ้เร ยน 

๐.๐๙ 

S๖.๓ บ คลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร จสอดคล้องกับ 
       สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาช พ 

๐.๐๙ 

S๖.๔ ผ ้บริหาร คร  บ คลากร ม ค ณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานม ความม ่งมั่นในการ 
       จัดการศึกษาและได้รับการพัฒนาความร ้อยา่งต่อเนื่อง ส่งผลด ต่อการพัฒนาค ณภาพ 
       การศึกษาของโรงเร ยน 

๐.๑๑ 

S๖.๕ การใช้กระบวนการช มชนการเร ยนร ้ ทางวิชาช พ (PLC)ในการด าเนินกิจกรรมการ 
       เร ยนการสอน 

๐.๑๒ 
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ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
S๖.๖ กระบวนการวิจัยและวิธ ปฏิบัติท ่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการพัฒนาท ่ยั่งยืน ๐.๑๑ 
S๖.๗ โสตทัศน ปกรณ ยังไม่เพ ยงพอ และขาดบ คลากรท ่ม ความสามารถเฉพาะทาง ๐.๐๗ 
S๖.๘ ประสบการณ ในการจัดการเร ยนการสอนบ คลากรม น้อยเนื่องจากเป็นคร บรรจ ใหม่ ๐.๐๗ 
S๖.๙ การใช้การวิจัยช้ันเร ยนควบค ่การสอนน้อย ๐.๐๙ 
S๖.๑๐ ทักษะในการควบค มต้นท นผลผลิตทักษะในการเพิ่มผลผลิต ๐.๐๘ 
S๖.๑๑ คร ปฏิบัติหน้าท ่ไม่เต มตามศักยภาพเนื่องจากขาดความร ้ความสามารถเฉพาะทาง ๐.๐๗ 

น้ าหนักรวม ๑.๐๐ 
 
ด้านค่าน ยมร่วมกันของสมาช กในองค์กริS๗ (Shared Values) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ าหนัก 
S๗.๑ ความคิดเห นของบ คลากรท ่ม ต่อหน้าท ่และการบริหารงาน ในทางท ่ด  ๐.๑๙ 
S๗.๒ ม ความเช่ือมั่นต่อองค กรและหน่วยงานของบ คลากร ๐.๑๓ 
S๗.๓ โรงเร ยนม วฒันธรรมองค กรรว่มกับเครือข่ายของโรงเร ยนในเครือเตร ยมอ ดมศึกษา
พัฒนาการ  

๐.๒๒ 

S๗.๔ การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการค ณภาพเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค กรและเป็น 
        แนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค กรให้ม ค ณภาพและประสิทธิผล 

๐.๑๗ 

S๗.๕ บ คลากรขาดค่านิยมในการสร้างความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมองค กร เนื่องจาก 
       บ คลากรพยายามผลักงาน ขาดการให้ความร่วมมือและการม ส่วนรวม 

๐.๑๔ 

S๗.๖  ขาดแรงจ งใจ และการสร้างความสามัคค ในองค กรให้เป็นอันหนึ่งอนัเด ยวกัน ๐.๑๕ 
น้ าหนักรวม ๑.๐๐ 

 
การว เคราะห์บร บทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิิสระบุรี 

การวิเคราะห สถานภาพแวดล้อมของโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ สระบ ร  อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบ ร  ด าเนินการโดยจัดประช มเชิงปฏิบัติการ เคราะห สภาพปัจจ บัน ปัญหาและความต้องการของ
โรงเร ยน ผลการวิเคราะห แบ่งออกเป็น  ๓ ประเด น  คือ 
 ๑. ผลการวิเคราะห สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ๒. ผลการวิเคราะห สภาพแวดล้อมภายใน 
 ๓. การประเมินสถานภาพของโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ สระบ ร  
๑.ิผลการว เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

จากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยท่ัวไปของโรงเร ยน เป็นบริบทท ่ส าคัญในการตัดสินใจ
เพื่อวางแผนพัฒนาโรงเร ยน โดยใช้เป็นข้อม ลพื้นฐานในการวิเคราะห  เพื่อก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา
ของโรงเร ยน โดยด าเนินการวิเคราะห ด้วยเทคนิค SWOT ตามแนวคิดการวิเคราะห เชิงสถิติ สภาพแวดล้อม
ภายนอก  C-STEP และสภาพแวดล้อมภายใน ๗S เป็นหลัก ม ผลการวิเคราะห ดังต่อไปน ้ 
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ตารางที่ิ๑ิิิสรุปผลการว เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกิ(C-PEST) 

ประเด นตัวช ้วัด น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนเต ม  
๑ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง สร ป 
ผลการ

วิเคราะห  
โอกาส 

(+) 
อ ปสรรค 

(-) 
โอกาส 

(+) 
อ ปสรรค 

(-) 

๑. ด้านพฤติกรรมของล กค้า (C) ๐.๔๑ ๔.๒๒ ๓.๖๗ ๑.๗๓ ๑.๕๐ ๐.๒๒ 
๒. ด้านสังคม วัฒนธรรม (S) ๐.๑๖ ๔.๐๙ ๔.๑๑ ๐.๖๕ ๐.๖๖ -๐.๐๑ 
๓. ด้านเศรษฐกิจ  ( E ) ๐.๑๘ ๓.๙๔ ๓.๘๑ ๐.๗๑ ๐.๖๙ ๐.๐๒ 
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย ( 
P) 

๐.๑๒ ๔.๑๙ ๓.๖๗ ๐.๕๐ ๐.๔๔ ๐.๐๖ 

๕. ด้านเทคโนโลย  (T) ๐.๒๕ ๔.๑๔ ๓.๗๘ ๑.๐๔ ๐.๙๕ ๐.๐๙ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจร งประเม นสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

(CSTEP)  
๔.๖๓ ๔.๒๓ ๐.๓๔ 

สรุปการประเม นสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกิ(CSTEP) ๐.๒๐ 
 
 จากตาราง ๑ การวิเคราะห สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ  
สระบ ร  คะแนนท ่เป็นโอกาส ท ่ระดับคะแนนเฉล ่ย ๔.๖๓ ส งกว่าอ ปสรรคซึ่งอย ่ท ่ระดับคะแนนเฉล ่ย ๔.๒๓ 
ม ความแตกต่างกันท ่ระดับคะแนนเฉล ่ย ๐.๒๐ เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่าด้าน
พฤติกรรมล กค้าค่าเฉล ่ยส งส ด ๑.๗๓ และรองลงมา คือด้านเทคโนโลย   ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม
ตามล าดับและด้านการเมืองและกฎหมาย ม ค่าเฉล ่ยน้อยท ่ส ด  ๐.๕๐ สร ปผลการวิเคราะห ได้ว่า ด้าน
พฤติกรรมล กค้าท ่เป็นโอกาส เนื่องจาก เครือข่ายการศึกษา ช มชนและองค กรช มชนม ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา สนับสน นงบประมาณพัฒนาโรงเร ยนและม นโยบายเร ยนฟร ของนักเร ยนระดับช้ันม.๑และม.๔ 
รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลย เป็นโอกาส ท ่ช มช นและองค กรช มชน สนับสน นงบประมาณในการจัดหาส่ือ
เทคโนโลย สารสนเทศ โรงเร ยนม ระบบการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลย สารสนเทศท ่สนับสน นการบริหารจัดการ 
แต่ม ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นอ ปสรรค เนื่องจาก ช มชนม แหล่งอบายม ข นักเร ยนม ภาวะเส ่ยงต่อการ
ติดยาเสพติด และส่ิงแวดล้อมท ่ม ส่ือ เทคโนโลย ยั่วย  และน าส่ือเทคโนโลย ไปใช้ในทางท ่ผิด เช่น การใช้ 
โทรศัพท มือถือนักเร ยนม ความเส ่ยงต่อการด าเนินช วิต  
ผลการว เคราะห์สภาพภายนอก 
ด้านิพฤต กรรมของลูกค้า 
โอกาส 

- เครือข่ายการศึกษา ช มชนและองค กรช มชนม ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสน น
งบประมาณพัฒนาโรงเร ยน 

- จ านวนนักเร ยนเพิ่มขึ้น เนื่องจากม นโยบายเร ยนฟร ของนักเร ยนระดับช้ันม.๑ และ ม.๔ 
- ม นักเร ยนด้อยโอกาส พิการเร ยนร่วมเข้าศึกษา 

อุปสรรค 
- โรงเร ยนไม่สามารถคัดเลือกนักเร ยนเข้าศึกษาได้ 
- ผ ้ปกครองในช มชนม ค่านิยมส่งบ ตรหลานเข้าเร ยนต่อในสถานศึกษาในเมือง 
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ด้านการเมืองและกฎหมาย 
โอกาส 

-ช มชนและองค กรช มชนให้การสนับสน นโรงเร ยนเป็นอย่างด  
-ม นโยบายเร ยนฟร  ๑๕ ปี และเงินกองท นก ้ยืมเพื่อการศึกษา ช่วยแก้ปัญหา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ของนักเร ยนและผ ้ปกครอง 
 - สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดและระเบ ยบ
กฎหมายท ่เก ่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
อุปสรรค 

-นโยบายการจัดการศึกษาม ภาระงานท ่มากท าให้ประสิทธิภาพการจัดการเร ยนการสอนของคร  
ลดลง 
ด้านเศรษฐก จ 
โอกาสิ 
 -สถานศึกษาได้รับการสนับสน นด้านงบประมาณท นการศึกษาจากช มชนและองค กรภายนอก จาก 
“นโยบายเร ยนฟร ” 
 -ได้รับงบประมาณสนับสน นจากรัฐบาลอย่างท่ัวถึง 
อปุสรรค 
 - ค่าครองช พส ง ม ค่าใช้จ่ายส ง อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ผ ้ปกครองม รายได้น้อย ไม่แน่นอน ม ปัญหา
เรื่องการเงิน ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเท ยมกันม ผลกระทบต่อการสนับสน นทางการศึกษา 
 - งบประมาณท ่สนับสน นจากรัฐบาลม จ านวนจ ากัด ไม่เพ ยงพอต่อการพัฒนาได้อย่างเต มท  ่
 -การฝึกทักษะอาช พท ่หลากหลายให้กับผ ้เร ยนและงบประมาณสนับสน นไม่เพ ยงพอ 
   - ผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าเกิดภาวะฝนแล้ง ม ผลต่อรายได้ของประชาชน 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
โอกาส 

- ได้รับการสนับสน นจากช มชน ผ ้ปกครอง องค กรช มชนในการจัดการศึกษาส่งผลให้นักเร ยนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- ประชากรในวัยท ่จะต้องได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกเขตพื้นท ่บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก  “นโยบาย
เร ยนฟร ” 

- เป็นสังคมเกษตรและโรงงานอ ตสาหกรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเน ยมประเพณ  อน รักษ  
ศิลปวัฒนธรรมไทยภ มิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพ ยง 

อุปสรรค 
- สภาพสังคม ครอบครัวแตกแยก ผ ้ปกครองไม่ม เวลาด แลเอาใจใส่บ ตรหลานอย่างใกล้ชิด ท าให้ม 

ปัญหาด้านพฤติกรรมท ่ไม่พึงประสงค และเส ่ยงต่อการออกกลางคัน 
- ผ ้ปกครองม ว ฒิการศึกษาค่อนข้างต่ าส่วนใหญ่อย ่ในกล ่มผ ้ใช้แรงงานรายได้น้อย อาช พรับจ้างและ

พนักงานโรงงานค่าครองช พส งขึ้น เกิดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
- ส่ิงแวดล้อมในท ่ม ส่ือ เทคโนโลย ยั่ วย  และน าส่ือเทคโนโลย ไปใช้ในทางท ่ ผิด เช่น การใช้ 

โทรศัพท มือถือนักเร ยนม ความเส ่ยงต่อการด าเนินช วิต 
- ช มชนม แหล่งอบายม ข นักเร ยนม ภาวะเส ่ยงต่อการติดยาเสพติด 
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ด้านเทคโนโลยี 
โอกาสิ 

- ช มช นและองค กรช มชน สนับสน นงบประมาณในการจัดหาส่ือเทคโนโลย สารสนเทศ 
 - โรงเร ยนม ระบบการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลย สารสนเทศท ่สนับสน นการบริหารจัดการภายใน
โรงเร ยนและหน่วยงานอื่นท าให้ท างานได้เป็นระบบและรวดเร วในการส่ือสารภายในองค กร 
อุปสรรค 
 - การน าส่ือ และเทคโนโลย ของนักเร ยนไปใช้ประโยชน ไม่เต มท ่และไม่เหมาะสม   เช่น โทรศัพท  
 - ส่ือและเทคโนโลย  ม ผลต่อพฤติกรรมท ่ไม่พึงประสงค และค่านิยมท ่เปล ่ยนแปลงไปของนักเร ยน
ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
 - ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลย ในช มชนท ่เอื้อต่อการเร ยนร ้ 
 
ตารางิ๒ การสรุปผลการว เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
 

ประเด นตัวช ้วัด น้ าหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง สร ป 
ผลการ

วิเคราะห  
จ ดแข ง 

(+) 
จ ดอ่อน 

(-) 
จ ดแข ง 

(+) 
จ ดอ่อน 

( - ) คะแนนเต ม  ๑ 
๑. โครงสร้างและนโยบาย (S๑ ) ๐.๒๐ ๓.๘๐ ๓.๙๕ ๐.๗๖ ๐.๗๙ -๐.๐๓ 
๒. กลย ทธ ขององค กร  (S๒ ) ๐.๑๔ ๔.๓๘ ๒.๙๓ ๐.๖๑ ๐.๔๑ ๐.๒๐ 
๓. แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบรหิาร  
   จัดการ  (S๓) 

๐.๑๖ ๔.๑๒ ๓.๘๓ ๐.๖๖ ๐.๖๑ ๐.๐๕ 

๔. ระบบในการด าเนินงานขององค กร  (S๔) ๐.๑๒ ๔.๐๘ ๓.๕๒ ๐.๔๙ ๐.๔๒ ๐.๐๗ 
๕. บ คลากร/สมาชิกในองค กร (S๕)  ๐.๑๐ ๔.๒๔ ๓.๗๖ ๐.๔๒ ๐.๓๘ ๐.๐๕ 
๖. ทักษะ ความร ้ ความสามารถของ 
    องค กร  (S๖) 

๐.๑๒ ๔.๐๖ ๓.๓๘ ๐.๔๙ ๐.๔๑ ๐.๐๘ 

๗. ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค กร (S๗) ๐.๒๘ ๔.๑๗ ๓.๑๙ ๑.๑๗ ๐.๘๙ ๐.๒๗ 
  ๔.๖๐ ๓.๙๑ ๐.๖๑ 

สรุปการประเม นสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในิ(ิ๗S)  ๐.๓๔ 

 
จากตาราง ๒ การวิเคราะห สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ  

สระบ ร  ม จ ดแข งท ่ระดับคะแนนเฉล ่ย ๔.๖๐ ส งกว่าจ ดอ่อนซึ่งอย ่ท ่ระดับคะแนนเฉล ่ย ๓.๙๑ ม ความ
แตกต่างกันท ่ระดับคะแนนเฉล ่ย ๐.๓๔ เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในรายด้าน พบว่าด้านค่านิยม
ร่วมกันของสมาชิกองค กร ม ค่าเฉล ่ยส งส ดท ่เป็นโอกาส ๑.๑๗ และอ ปสรรค ๐.๘๙ และรองลงมาคือด้าน 
โครงสร้างนโยบาย (S๑) ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ(S๓) ด้านกลย ทธ ขององค กร(S๒) 
ด้านระบบในการด าเนินงานขององค กร (S๔) ด้านทักษะ ความร ้ ความสามารถขององค กร(S๖) และด้าน
บ คลากร/สมาชิกในองค กร(S๕) ม ค่าเฉล ่ยน้อยท ่ส ด ๐.๔๒  สร ปผลการวิเคราะห ได้ว่าด้านค่านิยมร่วมกัน
ของสมาชิกในองค กรเป็นจ ดแข ง  โรงเร ยนม วัฒนธรรมองค กรร่วมกับเครือข่ายของโรงเร ยนในเครือเตร ยม
อ ดมศึกษาพัฒนาการ ความคิดเห นของบ คลากรท ่ม ต่อหน้าท ่และการบริหารงานในทางท ่ด   ม ความเช่ือมั่น
ต่อองค กรและหน่วยงานของบ คลากร แต่ม จ ดอ่อนคือด้านโครงสร้างและนโยบาย เนื่องจาก โรงเร ยนยังขาด
วัฒนธรรมองค กรท ่เข้มแข ง นวัตกรรมการบริหารงาน การขับเคล่ือนองค กร  การก าหนดบทบาทหน้าท ่ไม่
สอดคล้องกับความถนัดของผ ้ปฏิบัติและการกระจายอ านาจภาระงานไม่ท่ัวถึง 
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ผลการว เคราะห์สภาพภายใน 
ด้านโครงสร้าง S๑ (Structure) 
จุดแข็ง 

- สถานศึกษาม โครงสร้างการบริหารงานท ่ชัดเจน  ม การกระจายอ านาจการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ  โดยใช้หลักการม ส่วนร่วม 

- ระเบ ยบวิธ ปฏิบัติและกฎเกณฑ ของโรงเร ยนและหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสน นการ
ด าเนินงาน พัฒนาค ณภาพการศึกษา 

- ระเบ ยบวิธ ปฏิบัติและกฎเกณฑ ของโรงเร ยนและหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสน นการ 
ด าเนินงาน พัฒนาค ณภาพการศึกษา 
จุดอ่อน 

- โรงเร ยนยังขาดวัฒนธรรมองค กรท ่เข้มแข ง นวัตกรรมการบริหารงาน การขับเคล่ือนองค กร ไปส ่ 
ความส าเร จท าได้ยากส่งผลกระทบต่อการพัฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

- การก าหนดบทบาทหน้าท ่ไม่สอดคล้องกับความถนัดของผ ้ปฏิบัติท าและการกระจายอ านาจภาระ 
งานไม่ท่ัวถึง 
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร S๒ (Strategy) 
จุดแข็ง 

- สถานศึกษาม การก าหนดวิสัยทัศน  ย ทธศาสตร และเป้าหมายท ่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - โรงเร ยนบริหารจัดการ โดยยึดหลักการเพิ่มผลผลิต การใช้โรงเร ยนเป็นฐานและวงจรค ณภาพ  
PDCA ท าให้คร บ คลากรและผ ้รับบริการม ความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษา ส่งผลด ต่อการพัฒนาค ณภาพ
การศึกษา 

- โรงเร ยนสนับสน นส่งเสริมคร และบ คลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้คร และ     
- บ คลากร ม ความร ้และทักษะวิชาช พสามารถจัดการเร ยนร ้ได้อย่างม ประสิทธิภาพ 
- ม การปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเร ยน 
- ม การประกันค ณภาพภายในสถานศึกษา 

จุดอ่อน 
- นโยบายการจัดการศึกษาม ภาระงานท ่มากท้ังของโรงเร ยนและหน่วยงานภาครัฐ ท าให้

ประสิทธิภาพการจัดการเร ยนการสอนของคร ลดลง 
ด้านแบบแผนหรือพฤต กรรมในการบร หารจัดการิS๓ ( Style) 
จุดแข็ง 

- ผ ้อ านวยการโรงเร ยน  ม ค ณธรรม จริยธรรม ภาวะผ ้น า สามารถบริหารจัดการศึกษา เชิงกลย ทธ 
ได้อย่างม ประสิทธิภาพ 
 - บ คลากรในโรงเร ยนจัดการภารกิจท ่ได้รับมอบหมายอย่างเต มศักยภาพม ประสิทธิภาพได้
มาตรฐานเนื่องจากได้คิดค้นนวัตกรรม ระบบงานเทคนิคการท างานเป็นท ม และม ค่านิยม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานม ่งผลสัมฤทธิ์ ส ่วิสัยทัศน  
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จุดอ่อน 
- การสร้างวัฒนธรรมองค กร ท ่เข้มแข ง นวัตกรรมการบริหารงาน การขับเคล่ือนองค กรไปส ่

ความส าเร จ 
- การจัดระบบข้อม ลสารสนเทศและใช้ข้อม ลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
- การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเร ยนร ้ของช มชน 

ด้านระบบในการด าเน นงานขององค์กร S๔ (Systems) 
จุดแข็ง 

- โรงเร ยนสามารถจัดกิจกรรมการเร ยนการสอนโดยเน้นกิจกรรมการเร ยนโดยเน้นผ ้เร ยนเป็นส าคัญ
ม ประเมินการพัฒนาผ ้เร ยนควบค ่ไปกับกระบวนการเร ยนการสอน ด้วยวิธ การท ่หลากหลายต่อเนื่องตรงตาม
สภาพจริง 
จุดอ่อน 

- การพัฒนาหลักส ตรสถานศึกษายังไม่ครบถ้วนสมบ รณ  ส่งผลให้นักเร ยนม ผลสัมฤทธิ์ทางการเร ยน
ต่ าในบางวิชากล ่มสาระหลัก จ านวนผ ้จบการศึกษาช้ันส งส ดของโรงเร ยนไม่ครบ๑๐๐ % 

- ทักษะการคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห และประเมินค่าของผ ้เร ยนยังไม่บรรล ตามเป้าหมาย 
- การจัดท าหลักส ตรท้องถิ่นท ่ตรงกับบริบทของโรงเร ยน 
- การบ รณาการการใช้แหล่งเร ยนร ้ในช มชน 

ด้านบุคลากร/สมาช กในองค์กร S๕ (Staff) 
จุดแข็ง 

- โรงเร ยนม คร และบ คลากรท ่ม ว ฒิการศึกษาส ง ม ความร ้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาช พ 
- บ คลากรท กระดับในโรงเร ยน ม จัดการภารกิจท ่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท หน้าท ่ 

ตามท ่กฎหมายก าหนดม ค ณธรรม จริยธรรม ความร ้ความสามารถ เหมาะสม ม สมรรถนะสอดคล้องกับภาระ
งาน/มาตรฐานวิชาช พท ่รับผิดชอบรวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
จุดอ่อน 

- การใช้ข้อม ลสารสนเทศท้ังในด้าน การบริหารจัดการ การจัดการเร ยนการสอน หรือด้านอื่น ๆ
และสร้างเครือข่ายการเร ยนร ้ (Networking) 

- ม การกระจายภาระงานให้กับบ คคลากรในโรงเร ยนรับผิดชอบยังไม่ท่ัวถึง ขาดการพัฒนาการ  
บ คลากรและแลกเปล ่ยนประสบการณ ของบ คลากร( PLC ) 
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร S๖ (Skills) 
จุดแข็งิ 

- ใช้ส่ือ เทคโนโลย สารสนเทศ และแหล่งเร ยนร ้ท ่เอื้อต่อการเร ยนร ้ิคร ม ความร ้และทักษะล ่มลึกใน 
เนื้อหาวิชาท ่เก ่ยวข้อง 

- ผ ้บริหาร คร  บ คลากร ม ค ณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานม ความม ่งมั่นในการจัดการศึกษา 
และได้รับการพัฒนาความร ้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลด ต่อการพัฒนาค ณภาพการศึกษา ของโรงเร ยน 
จุดอ่อน 

- การใช้กระบวนการช มชนการเร ยนร ้ ทางวิชาช พ (PLC)ในการด าเนินกิจกรรมการเร ยนการสอน 
- กระบวนการวิจัยและวิธ ปฏิบัติท ่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการพัฒนาท ่ยั่งยืน 
- การใช้การวิจัยช้ันเร ยนควบค ่การสอนน้อย 
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ด้านค่าน ยมร่วมกันของสมาช กในองค์กริS๗ (Shared Values) 
จุดแข็งิ 

- โรงเร ยนม วัฒนธรรมองค กรร่วมกับเครือข่ายของโรงเร ยนในเครือเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ 
- ความคิดเห นของบ คลากรท ่ม ต่อหน้าท ่และการบริหารงาน ในทางท ่ด  
- ม ความเช่ือมั่นต่อองค กรและหน่วยงานของบ คลากร 

จุดอ่อน 
- การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการค ณภาพเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค กรและเป็นแนวทางใน 

การปฏิบัติงาน พัฒนาองค กรให้ม ค ณภาพและประสิทธิผล 
- ขาดแรงจ งใจ และการสร้างความสามัคค ในองค กรให้เป็นอันหนึ่งอันเด ยวกนั 
- บ คลากรขาดค่านิยมในการสร้างความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมองค กร เนื่องจากบ คลากรพยายาม 

ผลักงาน ขาดการให้ความร่วมมือและการม ส่วนรวม 
 

กราฟแสดงผลการประเม นสถานภาพ 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิิสระบุรีิบนแกนความสัมพันธ์ของิิSWOT 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟ   การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเร ยนโดยใช้กระบวนการ ส ารวจ
โอกาส อ ปสรรค จ ดแข งและจ ดอ่อนท ่ม ผลต่อการด าเนินการ (SWOT) แสดงให้เห นว่าโรงเร ยนม สภาพ 
ปัจจ บันเป็นอย่างไร ซึ่งพิจารณาจากพื้นท ่วงร  วงใน (ส แดง) คือพื้นท ่ท ่โรงเร ยนจะต้องให้ความส าคัญในการ
ก าหนดย ทธศาสตร  โดยพิจารณาได้ว่าสภาพปัจจ บันของโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ  สระบ ร  นั้น
อย ่ในระหว่าง ต าแหน่งดาวร ่ง  (STARS) และ เครื่องหมายค าถาม ( QUESTION  MARKS) หมายถึง 
โรงเร ยนม สภาพแวดล้อมภายในม ปัญหาต้องแก้ไขจ ดอ่อนบางส่วนภายในโรงเร ยน  ในขณะท ่ม 
สภาพแวดล้อมภายนอกท ่เอื้อต่อการด าเนินการก าหนดกลย ทธ เพื่อปรับปร งแก้ไขส่วนท ่เป็นจ ดอ่อนและ
สร้างโอกาสขยายงานหรือสร้างความเจริญเติบโตในอนาคต สร ปเป็นทิศทางได้ว่าสภาพปัจจ บันของโรงเร ยน
เตร ยมอ ดมศึกษาพัฒนาการ  สระบ ร   ควรก าหนดย ทธศาสตร ในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสน นให้เกิด
ประสิทธิภาพ(ภายใน)และประสิทธิผล(ภายนอก)ท ่ส งขึ้น 
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บทที่ิ๓ 
ท ศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

 
ว สัยทัศน์ิิ 

 “ องค กรแห่งการเร ยนร ้  ม ่งส ่ความเป็นเลิศทางวิชาการและค ณธรรม เป็นโรงเร ยนของช มชน   
บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ยง” 
 

พันธก จ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผ ้เร ยนให้เป็นบ คคลแห่งการเร ยนร ้ ม ทักษะในใช้เทคโนโลย ในช วิตประจ าวัน 

และพร้อมส าหรับการด าเนินช วิตในศตวรรษท ่ ๒๑ 
๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคร และบ คลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาช พคร อย่างม 

ค ณภาพและเช ่ยวชาญในการจัดกระบวนการเร ยนร ้ โดยใช้ร ปแบบการปฏิบัติท ่เป็นเลิศ 
๓.พัฒนาผ ้เร ยนให้ม ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบค ่กับค ณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพ ยง เพื่อให้ม ศักยภาพเป็นพลโลกและม ทักษะในศตวรรษท ่ ๒๑ 
๔.พัฒนาหลักส ตรและกระบวนการจัดการเร ยนร ้ ด้วยเทคโนโลย และนวัตกรรมการเร ยนร ้ท ่

หลากหลาย โดยม ่งเน้นนักเร ยนเป็นส าคัญ 
๕.พัฒนาส่ือเทคโนโลย  นวัตกรรมทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเร ยนร ้เพื่อ

พัฒนาค ณภาพทางการศึกษา 
๖.ส่งเสริมผ ้เร ยนม ความภาคภ มิใจ เห นค ณค่า ช่ืนชม ม ส่วนร่วมในการอน รักษ  สืบทอดเผยแพร่ภ มิ

ปัญญาไทย ขนบธรรมเน ยมประเพณ  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยให้ถ กต้อง 
๗.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์
๑. ผ ้เร ยนเป็นบ คคลแห่งการเร ยนร ้ ม ทักษะในใช้เทคโนโลย ในช วิตประจ าวัน และพร้อมส าหรับการ

ด าเนินช วิตในศตวรรษท ่ ๒๑ 
๒ ผ ้บริหาร คร และบ คลากรทางการศึกษาม ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาช พ  
๓. ผ ้เร ยนม ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบค ่กับค ณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ยง ม 

ศักยภาพเป็นพลโลกและม ทักษะในศตวรรษท ่ ๒๑ 
๔. สถานศึกษาม หลักส ตรและกระบวนการจัดการเร ยนร ้ท ่หลากหลาย โดยม ่งเน้นผ ้เร ยนเป็นส าคัญ 
๕.สถานศึกษาม ส่ือเทคโนโลย  นวัตกรรมทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการ

เร ยนร ้ 
๖. ผ ้เร ยนม ความภาคภ มิใจ เห นค ณค่า ช่ืนชม ม ส่วนร่วมในการอน รักษ  สืบทอดเผยแพร่ภ มิปัญญา

ไทย ขนบธรรมเน ยมประเพณ  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยให้ถ กต้อง 
๗. ม เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท ่เข้มแข ง 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

๑. พัฒนาผ ้เร ยนเป็นบ คคลแห่งการเร ยนร ้ ม ความความเป็นเลิศทางวิชาการและค ณธรรม  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ยง  รักษ และเห นค ณค่าของความเป็นไทย 

๒. พัฒนาหลักส ตร กระบวนการจัดการเร ยนร ้ท ่ม ่งเน้นผ ้เร ยนเป็นส าคัญและใช้แหล่งเร ยนร ้ ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ท ่เอื้อต่อการจัดการเร ยนร ้  

๓. พัฒนาคร  และบ คลากรทางการศึกษาให้ม มาตรฐานค ณภาพตามเกณฑ วิชาช พคร  
๔. พัฒนาบริหารการจัดการการศึกษาอย่างม ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ค ณภาพการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
๕. สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาท ่ม ค ณภาพ 

 

ิิิิิิิิอัตลักษณ์ผู้เรียนิิ  
 คนดีิมีน้ าใจ  หมายถึง  คนท ่ด ารงช วิตอย่างม ค ณภาพ ม จิตใจท ่ด งาม ม ค ณธรรมจริยธรรม         ม 
ค ณลักษณะท ่พึงประสงค ท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรมท ่แสดงออก เช่น กตัญญ  ม วินัย ม ความเอื้อเฟื้อเกื้อก ล 
ม เหต ผล ร ้หน้าท ่ ซื่อสัตย  พากเพ ยร ขยัน ประหยัด ม จิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห นและสิทธิ
ของผ ้อื่น ม ความเส ยสละ รักษาส่ิงแวดล้อม ม จิตอาสา สามารถอย ่ร่วมกับบ คคลอื่นอย่างสันติส ข  

ิิิิิิิิเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 ส ่งแวดล้อมดีิว ถีพอเพียง  หมายถึง  ความม ระเบ ยบวินัย ให้เกิดจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม
อย ่เสมอ  ม การเก บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปร ง และใช้ประโยชน ตามความต้องการอย่างม เหต ผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม ร ้จักการใช้ช วิตได้อย่างสมด ลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ยง ด้วยอาช พท ่
ส จริตและมองเห นค ณค่าของช วิตตนเองและผ ้อื่น เพื่อเอื้ออ านวยให้เกิดค ณภาพส งส ดและประสิทธิผลใน
การบริหารงาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิิสระบุรี  
ใช้หลักคุณธรรม  ๘ มาตรฐาน ดังนี ้

มาตรฐานที่ ๑ รักชาต  ศาสน์ กษัตร ย์ 
 ตัวช ้วัด ๑.๑ เป็นพลเมืองด ของชาติ 
 ตัวช ้วัด ๑.๒ ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย 
 ตัวช ้วัด ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 ตัวช ้วัด ๑.๔ เคารพ เทิดท นสถาบันพระมหากษัตริย  
 ตัวช ้วัด ๑.๕ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย ตามท ่โรงเร ยนก าหนดท กครั้ง 
มาตรฐานที่ ๒ มีความซ่ือสัตย์สุจร ต 
 ตัวช ้วัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 
 ตัวช ้วัด ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผ ้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ 
 ตัวช ้วัด ๒.๓ ท าการบ้านหรืองานท ่คร มอบหมายด้วยตนเองไม่ลอกผ ้อื่น 
 ตัวช ้วัด ๒.๔ รักษาค ามั่นสัญญา 
 ตัวช ้วัด ๒.๕ ปฏิบัติตามค าพ ด 
 ตัวช ้วัด ๒.๖ ไม่หลอกข่มข ่เอาเงินหรือทรัพย สินจากผ ้อื่น 
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มาตรฐานที่ ๓ มีว นัยและความรับผ ดชอบ 
 ตัวช ้วัด ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ  ระเบ ยบ ข้อบังคับ ของครอบครัว โรงเร ยนและสังคม 
 ตัวช ้วัด ๓.๒ รับผิดชอบต่องานท ่มอบหมายและท างานท ่มอบหมายด้วยความเต มใจ 
 ตัวช ้วัด ๓.๓ ยอมรับผิดต่อการกระท าของตนและปรับปร งให้ด ขึ้น 
 ตัวช ้วัด ๓.๔ แต่งกายถ กต้องตามระเบ ยบของโรงเร ยน 
 ตัวช ้วัด ๓.๕ ท าเวรประจ าวันสะอาด จัดห้องเร ยน โต๊ะเก้าอ ้เป็นระเบ ยบ 
 ตัวช ้วัด ๓.๖ ม มารยาทและสัมมาคารวะต่อคร  ผ ้ปกครองและร ่นพ  ่
 ตัวช ้วัด ๓.๗ ม ความร ้รักสามัคค  ไม่ทะเลาะวิวาท 
มาตรฐานที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวช ้วัด ๔.๑ ต้ังใจ เพ ยรพยายามในการเร ยนและเข้าร่วมกิจกรรมการเร ยนร ้ 
 ตัวช ้วัด ๔.๒ แสวงหาความร ้จากแหล่งเร ยนร ้ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเร ยน ด้วยการ 
เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม สร ปเป็นองค ความร ้และสามารถน าไปใช้ในช วิตประจ าวันได้ 
 ตัวช ้วัด ๔.๓ ร่วมกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม/คลินิกเพื่อการเร ยนร ้สัปดาห ละ ๑ คาบอย่างน้อย 
รอ้ยละ ๘๐  
 ตัวช ้วัด ๔.๕ เข้าห้องสม ดอย่างน้อยสัปดาห ละ ๒ ครั้ง 
 ตัวช ้วัด ๔.๖ สืบค้นข้อม ลจากเอกสาร ส่ือ หนังสือ อินเตอร เน ตอย่างน้อยสัปดาห ละ ๒ ครั้ง 
มาตรฐานที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง 
 ตัวช ้วัด ๕.๑ ด าเนินช วิตอย่างพอประมาณ ม เหต ผล รอบคอบ ม ค ณธรรม 
 ตัวช ้วัด ๕.๒ ม ภ มิค ้มกันในตัวท ่ด ปรับตัวเพื่ออย ่ในสังคมได้อย่างม ความส ข 
 ตัวช ้วัด ๕.๓ ปล กผักสวนครัวท ่บ้านคนละ ๑ แปลง 
 ตัวช ้วัด ๕.๔ จัดท าบญัช ครัวเรือนท กเดือน 
 ตัวช ้วัด ๕.๕ ม เงินฝากกับธนาคารโรงเร ยนท กเดือน 
มาตรฐานที่ ๖ มีความมุ่งม่ันในการท างาน 
 ตัวช ้วัด ๖.๑ ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท ่การงาน 
 ตัวช ้วัด ๖.๒ ท างานด้วยความเพ ยรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเร จตามเป้าหมาย 
 ตัวช ้วัด ๖.๓ สนใจร่วมกิจกรรมการเร ยนการสอน 
 ตัวช ้วัด ๖.๔ ไม่ปล่อยงานให้ค้างและท างานเต มความสามารถ 
 ตัวช ้วัด ๖.๕ สนทนาแลกเปล ่ยนเร ยนร ้กับสมาชิกในกล ่มและเพื่อน 
 ตัวช ้วัด ๖.๖ สืบค้นข้อม ลจากเอกสาร ส่ือ หนังสือหรืองานท ่คร มอบหมาย 
 ตัวช ้วัด ๖.๗ จัดท าบันทึกย่อ สร ป องค ความร ้เป็นแผนท ่ความคิดจากการเร ยนและการปฏิบัติงาน
ท กหน่วยการเร ยนร  ้
มาตรฐานที่ ๗ รักความเป็นไทย 
 ตัวช ้วัด ๗.๑ ภาคภ มิใจในขนบธรรมเน ยม ประเพณ  ศิลปะวัฒนธรรมไทยและม ความกตัญ ญญ 
กตเวท  
 ตัวช ้วัด ๗.๒ เห นค ณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถ กต้อง เหมาะสม 
 ตัวช ้วัด ๗.๓ อน รักษ  สืบทอด ภ มิปัญญาไทย 
 ตัวช ้วัด ๗.๔ ไม่ประพฤติส่อไปในทางช ้สาว 
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มาตรฐานที่ ๘ มีจ ตสาธารณะ 
 ตัวช ้วัด ๘.๑ ช่วยเหลือผ ้อื่นด้วยความเต มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ตัวช ้วัด ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท ่เป็นประโยชน ต่อโรงเร ยน ช มชนและสังคม 
 ตัวช ้วัด ๘.๓ ปลอดอบายม ขท กชนิดและไม่ส บบ หร ่ 
 ตัวช ้วัด ๘.๔ ม น้ าใจช่วยเหลือและบริการคร  เพื่อน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ตัวช ้วัด ๘.๕ ร่วมกิจกรรมพฒันาโรงเร ยน ภาคเร ยนละ ๑ ครั้ง 
 ตัวช ้วัด ๘.๖ ร่วมกิจกรรมพฒันาช มชน ภาคเร ยนละ ๑ ครั้ง 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณิพ.ศ.ิ๒๕๖๓ 
 

“ประเทศชาต ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐก จพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 สังคมเป็นธรรมิฐานทรัพยากรธรรมชาต ยั่งยืน” 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับ

ย ทธศาสตร ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการ
ปฏิร ปประเทศ นโยบายรัฐบาลท ่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท ่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ
นโยบายและจ ดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน  พันธกิจ 
เป้าประสงค  และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังน ้ 

ว สัยทัศน์      “สร้างค ณภาพท นมน ษย  ส ่สังคมอนาคตท ่ยั่งยืน” 
พันธก จ  

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันม พระมหากษัตริย ทรงเป็นประม ข  

๒. พัฒนาผ ้เร ยนให้ม ความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างข ดความสามารถ ในการ
แข่งขัน  

๓. พัฒนาศักยภาพและค ณภาพผ ้เร ยนให้ม สมรรถนะตามหลักส ตรและค ณลักษณะ ในศตวรรษท ่ 
๒๑  

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผ ้เร ยนท กคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเท ยม  

๕. พัฒนาผ ้บริหาร คร  และบ คลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาช พ  
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาค ณภาพช วิตท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพ ยง และเป้าหมายการพัฒนาท ่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
๗. ปรับสมด ลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท กระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลย ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนาม ่งส ่ Thailand ๔.๐ 
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เป้าหมาย  
๑. ผ ้เร ยนม ความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม 

พระมหากษัตริย ทรงเป็นประม ข ม ทัศนคติท ่ถ กต้องต่อบ้านเมือง ม หลักคิดท ่ถ กต้อง และเป็นพลเมืองด ของ
ชาติ ม ค ณธรรม จริยธรรม ม ค่านิยมท ่พึงประสงค  ม จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผ ้อื่น ซื่อสัตย  
ส จริต มัธยัสถ  อดออม โอบอ้อมอาร  ม วินัย รักษาศ ลธรรม  

๒. ผ ้เร ยนท ่ม ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ศิลปะ ดนตร  ก ฬา ภาษาและ   อื่น 
ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต มตามศักยภาพ 

๓. ผ ้เร ยน เป็นบ คคลแห่งการเร ยนร ้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค นวัตกรรม ม ความร ้ ม ทักษะ ม 
สมรรถนะตามหลักส ตร และค ณลักษณะของผ ้เร ยนในศตวรรษท ่ ๒๑ ม ส ขภาวะท ่เหมาะสมตามวัย ม 
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ยง และการเป็นพลเมือง พลโลกท ่ด  
(Global Citizen) พร้อมก้าวส ่สากล น าไปส ่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

๔. ผ ้เร ยนท ่ม ความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผ ้พิการ) กล ่มชาติพันธ   กล ่มผ ้ด้อยโอกาส และกล ่มท ่อย ่ใน
พื้นท ่ห่างไกลท รกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเท ยม และม ค ณภาพ  

๕. ผ ้บริหาร คร  และบ คลากรทางการศึกษาเป็นบ คคลแห่งการเร ยนร ้ ม ความร ้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาช พ  

๖ . สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรล เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมค ณภาพช วิตท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพ ยง  

๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา สถานศึกษา ม 
สมด ลในการบริหารจัดการเชิงบ รณาการ ม การก ากับ ติดตาม ประเมินผล ม ระบบข้อม ลสารสนเทศ ท ่ม 
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลย และนวัตกรรม ในการขับเคล่ือน
ค ณภาพการศึกษา 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาต  
เป้าประสงค ์ 

๑. ผ ้เร ยนท กคนท ่ม พฤติกรรมท ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันม พระมหากษัตริย ทรงเป็นประม ข  

๒. ผ ้เร ยนท กคนม ทัศนคติท ่ด ต่อบ้านเมือง ม หลักคิดท ่ถ กต้อง เป็นพลเมืองด ของชาติ ม ค ณธรรม 
จริยธรรม ม ค่านิยมท ่พึงประสงค  ม จิตสาธารณะ ม จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผ ้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย  ส จริต มัธยัสถ  อดออม โอบอ้อมอาร  ม วินัย และรักษาศ ลธรรม  

๓. ผ ้เร ยนท กคนม ความร ้ ความเข้าใจ และม ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยค กคามท กร ปแบบท ่ม 
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความร นแรง การค กคามในช วิตและทรัพย สิน การค้า
มน ษย  อาชญากรรมไซเบอร  และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ผ ้เร ยนในเขตพื้นท ่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต มศักยภาพ และม ค ณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท ่  

๕. ผ ้เร ยนในเขตพื้นท ่เฉพาะ กล ่มชาติพันธ   กล ่มผ ้ด้อยโอกาส และกล ่มท ่อย ่ในพื้นท ่ห่างไกล
ท รกันดาร เช่น พื้นท ่ส ง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานท ่ม ค ณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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มาตรการและแนวทางการด าเน นการ  
๑.ิพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาต และเป็นพลโลกที่ดี 
ิิิิ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสน น ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท ่ก าหนด 
ิิิิิิิิิิิิิิิ๑.๒ สถานศึกษา  

           ๑) พัฒนาหลักส ตรของสถานศึกษา  โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด จพระปรเมนทรรามาธิบด ศร สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอย ่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ยงไปบ รณาการจัดกิจกรรมการเร ยนร ้เพื่อพัฒนาผ ้เร ยนม ค ณลักษณะอันพึง
ประสงค ตามท ่ก าหนด  

           ๒) จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเร ยนร ้ให้ผ ้เร ยนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม พระมหากษัตริย  ทรงเป็นประม ข ม 
ทัศนคติท ่ด ต่อบ้านเมือง  ม หลักคิดท ่ถ กต้อง เป็นพลเมืองด ของชาติ และพลเมืองโลกท ่ด  ม ค ณธรรม 
จริยธรรม ม ค่านิยมท ่พึงประสงค  ม ค ณธรรมอัตลักษณ  ม จิตสาธารณะ ม จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ช มชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย  ส จริต มัธยัสถ  อดออม โอบอ้อมอาร  ม วินัย และรักษาศ ลธรรม 

๒.ิพัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

พัฒนาผ ้เร ยนให้ม ความร ้ ความสามารถในการรับมือกับภัยค กคาม ร ปแบบใหม่ท กร ปแบบ ท ก
ระดับความร นแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความร นแรง การค กคามในช วิตและทรัพย สิน การค้า
มน ษย  อาชญากรรมไซเบอร  และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบค ่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท ่ม อย ่ใน
ปัจจ บัน และท ่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  
ิิิิิิิิิิิิิิ๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสน น ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท ่ก าหนด  
ิิิิิิิิิิิิิิ๒.๒ สถานศึกษา  
                     ๑) พัฒนาหลักส ตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเร ยนร ้ให้ผ ้เร ยนม ความร ้ ความเข้าใจ
เก ่ยวกับภัยค กคามท ่ม ผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความร นแรง การค กคามในช วิตและ
ทรัพย สิน การค้ามน ษย  อาชญากรรมไซเบอร  ภัยพิบัติและภาวะฉ กเฉิน และภัยค กคามร ปแบบใหม่ 
ตลอดจนร ้จักวิธ การป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  
                     ๒) ม มาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและช มชน  
                     ๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้ม ความมั่นคงปลอดภัย  
                     ๔) ม ระบบการด แล ติดตาม และช่วยเหลือผ ้เร ยน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับค าปรึกษา
ช ้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ  ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพ เศษเฉพาะก จจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามย ทธศาสตร 

การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามย ทธศาสตร  ๖ ข้อ คือ  

  ๑. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  
  ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ม สมรรถนะในการแข่งขัน  
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  ๓. การพัฒนาศักยภาพคนท กช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเร ยนร ้  
  ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเท ยมกันทางการศึกษา  
  ๕. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างค ณภาพช วิตท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  
     ๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นท ่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างม ค ณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมท ่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ วิถ ช วิตและความต้องการของช มชน  

     ๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผ ้เร ยนในพื้นท ่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  

     ๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา คร  และบ คลากรทางการศึกษาในพื้นท ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ม ความปลอดภัยในช วิต
และทรัพย สิน  

     ๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เสริมสร้างสวัสดิการให้คร และบ คลากร
ทางการศึกษาให้ม ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท ่เส ่ยงภัย 

๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ  
    ๑. เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผ ้ เร ยนท ่อย ่ในเขตพื้นท ่เฉพาะ  กล ่มชาติพันธ   กล ่ม

ผ ้ด้อยโอกาส และกล ่มท ่อย ่ในพื้นท ่ห่างไกลท รกันดาร เช่น พื้นท ่ส ง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท ่ม ค ณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

๔.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
      ๑) สนับสน นงบประมาณในการพัฒนาคร และบ คลากรทางการศึกษา  ในพื้นท ่ส งในถิ่น

ท รกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง และท ่ด แลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท  

           ๒) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกล ่มโรงเร ยนพื้นท ่ส ง  ในถิ่นท รกันดาร 
ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเร ยนร ้ท ่ม ค ณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  

          ๓) สร้างเวท การแลกเปล ่ยนเร ยนร ้ในประเด น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท ่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นท ่ส งในถิ่นท รกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง” ในร ปแบบต่าง ๆ เช่น จัด
เวท เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน   

๔.๒ สถานศึกษา  
           ๑) พัฒนาร ปแบบและวิธ การจัดการเร ยนร  ้ส่ือการเร ยนร  ้และการวัด และประเมินผลท ่

เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพส งส ด ผ ้เร ยนกล ่มชาติพันธ   กล ่มผ ้ด้อยโอกาส และกล ่มท ่อย ่ในพื้นท ่
ห่างไกลท รกันดาร  

           ๒) พัฒนาคร ให้ม ทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด กท ่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในช วิตประจ าวัน  
           ๓) ส่งเสริมการจัดการเร ยนร ้โดยใช้ช มชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะช วิต 

ทักษะอาช พ และภาษาท ่ ๓ ท ่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพห วัฒนธรรม 
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นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค ์ 

๑. ผ ้เร ยนท กระดับให้ม ความเป็นเลิศ ม ทักษะท ่จ าเป็นในศตวรรษท ่ ๒๑  
๒. ผ ้เร ยนม ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปส ่การพัฒนาทักษะวิชาช พ เป็นนักคิด 

เป็นผ ้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
๓. ผ ้เร ยนได้รับโอกาสเข้าส ่เวท การแข่งขันระดับนานาชาติ  

มาตรการและแนวทางการด าเน นการ  
พัฒนาค ณภาพผ ้เร ยนเต มตามศักยภาพ น าไปส ่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความ

สนใจ ม ทักษะท ่จ าเป็นในศตวรรษท ่ ๒๑ สร้างข ดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศโดยม แนวทาง
ด าเนินการ ดังน ้  

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห  วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ท ่เก ่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
    ๑.๒ ส่งเสริมสนับสน น ให้ส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการ

เร ยนของนักเร ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเร ยนในเขตพื้นท ่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้
ผ ้เร ยนค้นหาตนเอง น าไปส ่การพัฒนาผ ้เร ยนให้ม ความพร้อมท ่จะพัฒนา ต่อยอดไปส ่ความเป็นเลิศด้าน
ทักษะอาช พท ่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผ ้เร ยน  

   ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของวิธ และกระบวนการงบประมาณ  ต้ังแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสน นสถานศึกษาและผ ้เร ยนอย่างเพ ยงพอ และเหมาะสม วิธ การจัดสรร วิธ การด้าน
ระบบบัญช  การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา ม ความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ ้เร ยนอย่างเต มศักยภาพ  

   ๑.๔ ส่งเสริมสนับสน นให้ ส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผ ้เร ยนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านอาช พ และกิจกรรมเสริมหลักส ตร ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นท ่การศึกษา จังหวัด ภ มิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

   ๑.๕ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงาน ผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง  

๒. สถานศึกษา  
    ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผ ้เร ยน และพัฒนาข ดความสามารถของผ ้เร ยนตามศักยภาพ และความ

ถนัด โดยจัดการเร ยนร ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning) เช่น การจัด การเร ยนร ้ตาม
กระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเร ยนร ้ เชิงบ รณาการแบบ     สห
วิทยาการ  เ ช่น  สะเต มศึกษา  (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้คร จัดกิจกรรมการเร ยนร ้เพื่อพัฒนาผ ้เร ยนให้ผ ้เร ยนเร ยนร ้ด้วย
ตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  

   ๒.๒ ปรับเปล ่ยนอัตลักษณ ของสถานศึกษาให้ม ่งเน้นการจัดการเร ยนร ้ให้ผ ้เร ยน ม ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผ ้เร ยน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาส ขพลานามัย 
ให้เป็นคนท ่สมบ รณ แข งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ  
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  ๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักส ตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเร ยนร ้เพื่อพัฒนาผ ้เร ยนให้ม 
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต มตามศักยภาพ  

  ๒.๔ ส่งเสริม สนับสน น ให้คร และบ คลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปล ่ยน
กระบวนการจัดการเร ยนร ้ให้แก่ผ ้เร ยนโดยเน้นการจัดการเร ยนร ้ให้แก่ผ ้เร ยน  เป็นรายบ คคลตามความ
ต้องการ และความถนัดของผ ้เร ยน 

  ๒.๕ จัดกิจกรรมการเร ยนร ้ ให้ผ ้เร ยนม ความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท ่ ๓ เพิ่มเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  

  ๒.๖ ปรับเปล ่ยนวิธ การวัด ประเมิน ผลการเร ยนของผ ้เร ยน โดยม ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบ คคล โดยการจัดให้ม การวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีท ่ ๓ และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท ่ ๖  

  ๒.๗ สร ปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษาและหน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสร มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
เป้าประสงค ์ 

๑. หลักส ตรปฐมวัยและหลักส ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ม การพัฒนา ท ่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผ ้เร ยนได้รับการพัฒนาตามจ ดม ่งหมายของหลักส ตร และม ทักษะความสามารถ ท ่สอดคล้องกับ
ทักษะท ่จ าเป็นในศตวรรษท ่ ๒๑ ม ความยืดหย ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผ ้อื่นได้ ภายใต้
สังคมท ่เป็นพห วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเร ยนร ้เพื่อการวางแผนช วิต ท ่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และน าไปปฏิบัติได้  

๓. ผ ้เร ยนได้รับการพัฒนาให้ม ความร ้และทักษะน าไปส ่การพัฒนานวัตกรรม 
๔. ผ ้เร ยนได้รับการพัฒนาเต มตามศักยภาพ เช่ือมโยงส ่อาช พและการม งานท า ม ทักษะอาช พท ่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
๕. ผ ้เร ยนได้รับการพัฒนาให้ม ศักยภาพในการจัดการส ขภาวะของตนเองให้ม ส ขภาวะท ่ด  สามารถ

ด ารงช วิตอย่างม ความส ขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
๖. คร  เปล ่ยนบทบาทจาก “คร ผ ้สอน” เป็น “Coach” ผ ้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเร ยนร ้หรือ

ผ ้อ านวยการการเร ยนร ้  
๗. คร  ม ความร ้ความสามารถในการจัดการเร ยนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านค ณธรรมและ

จริยธรรม  
มาตรการและแนวทางการด าเน นการ  

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
    เป็นมาตรการสนับสน นให้ม การพัฒนาหลักส ตรแกนกลางให้เป็นหลักส ตร เชิงสมรรถนะ 

สอดคล้องกับทักษะท ่จ าเป็นในศตวรรษท ่ ๒๑ เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผ ้เร ยน เป็นรายบ คคลอย่าง
เหมาะสมท กด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และสติปัญญา ม ทักษะส่ือสารภาษาไทย  
ม แนวทางด าเนินการ ดังน ้  
ิิิิิิิิิิิิิ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                    ๑) พัฒนาหลักส ตรท กระดับเพื่อให้ผ ้เร ยนได้รับการพัฒนาท้ัง  ๔ ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ  และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะท ่จ าเป็นในศตวรรษท ่ ๒๑  
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      ๒) ส่งเสริมให้คร ปรับเปล ่ยนการจัดการเร ยนร ้ “คร ผ ้สอน” เป็น “Coach” ผ ้อ านวยการการ
เร ยนร ้ ผ ้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเร ยนร ้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผ ้เร ยนให้
สอดคล้องกับหลักส ตร  

๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักส ตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักส ตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผ ้เร ยนเป็นรายบ คคล (หลักส ตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปล ่ยนการจัดการเร ยนร ้ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผ ้เร ยนและบริบทของพื้นท  

๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
ิิิิ๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
           ผ ้เร ยนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และ

สติปัญญา ม วินัย ม ทักษะท ่จ าเป็นในศตวรรษท ่ ๒๑ ม ทักษะด้านการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ม ทักษะด้าน
ภาษาไทยเพื่อใช้ในการเร ยนร ้ ม ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท ่ ๓ ม ความสามารถ ในการใช้
เทคโนโลย  ได้รับการพัฒนาทักษะการเร ยนร ้ท ่เช่ือมโยงส ่อาช พและการม งานท า น าไปส ่ การม ทักษะอาช พท ่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ม ความยืดหย ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผ ้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมท ่เป็นพห วัฒนธรรม ม ทักษะพื้นฐานในการด ารงช วิต ม ส ขภาวะท ่ด  สามารถด ารงช วิตอย่างม 
ความส ข  โดยม แนวทางด าเนินการ ดังน ้  

๒.๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

๑) ส่งเสริม สนับสน นให้ส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผ ้เร ยนให้ม พัฒนาการท ่สมวัยในท กด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และ
สติปัญญา ม ความยืดหย ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผ ้อื่นได้ ภายใต้สังคมท ่เป็นพห วัฒนธรรม 
ให้ม ค ณลักษณะ 
    - เป็นไปตามหลักส ตร  

- ม ทักษะการเร ยนร ้ในศตวรรษท  ่๒๑  
- ม ทักษะทางด้านภาษาไทย ม ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท ่ ๓ เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการประกอบอาช พ  
- ม ความร ้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร น าไปส ่การพัฒนานวัตกรรม  
- ม ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเร ยนร ้ได้

อย่างม ประสิทธิภาพ  
- ม ทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเร ยนร ้ ม นิสัยรักการอ่าน 

ม ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท ่ ๓  
๒) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     

(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท ่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท ่ ๖ วิเคราะห ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเร ยนท กระดับช้ัน  

๓) ส่งเสริม สนับสน น ส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผ ้เร ยนเต มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเร ยนร ้เพื่อการวางแผนช วิตและ วางแผนทางการเงิน ท ่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเร ยนร ้
ตามสมรรถนะรายบ คคลและเตร ยมความพร้อมส ่การประกอบ สัมมาอาช พ  
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๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผ ้เร ยนท ่ม ความร ้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร  เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ  เป็นนวัตกร น าไปส ่การพัฒนานวัตกรรมใน
อนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมก ฬา การออกก าลังกาย และสนับสน นให้ผ ้เร ยน ม ศักยภาพในการจัดการส ข
ภาวะของตนเองให้ม ส ขภาวะท ่ด  สามารถด ารงช วิตอย่างม ความส ข ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
ิิ๒.๓.๒ สถานศึกษา  
           ๑) ส่งเสริมคร ให้จัดการเร ยนร ้ท ่ให้ผ ้เร ยนได้เร ยนร ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning)  
  ๒) ส่งเสริมคร ให้จัดการเร ยนร ้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น 

(Independent Study : IS)  
๓) ส่งเสริม สนับสน นคร ให้จัดการเร ยนร ้อย่างเป็นระบบม ่งเน้นการใช้ฐานความร ้

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความร ้ทางวิทยาศาสตร และการตั้งค าถาม  
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลย   
  - ความร ้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
  - ความร ้และทักษะในด้านศิลปะ  
  - ความร ้ด้านคณิตศาสตร และระบบคิดของเหต ผลและการหาความสัมพันธ   
๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผ ้เร ยนท ่ม ความร ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร  เป็นนักคิด 

นักปฏิบัติ นักประดิษฐ  เป็นนวัตกร น าไปส ่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมก ฬา การออก
ก าลังกาย และสนับสน นให้ผ ้เร ยน ม ศักยภาพในการจัดการส ขภาวะของตนเองให้ม ส ขภาวะท ่ด  สามารถ
ด ารงช วิตอย่างม ความส ขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผน
การศึกษาต่อหรือการประกอบอาช พได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  

  ๕) ส่งเสริมการเร ยนร ้และพัฒนาด้านอารมณ และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  

๖) สร ปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษาและ
หน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง 

ิิิ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเปน็พ เศษ  
          เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด กพิการและเด กด้อยโอกาส          

ในร ปแบบท ่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบ คคล โดยแนวทางการ
ด าเนินการ  

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริงส าหรับเด กพิการและเด กด้อยโอกาส  

๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสน น การจัดการศึกษา 
รวมท้ังการพัฒนาหลักส ตร และส่ือการเร ยนการสอนท ่เหมาะสมส าหรับเด กพิการ และเด กด้อยโอกาสใน
ร ปแบบท ่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบ คคล  

๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสน น การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
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๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สนับสน นทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท ่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบ
เทคโนโลย ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเร ยนร ้  

๖. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปร งเกณฑ อัตราก าลังคร และ
บ คลากรให้ม ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด กด้อยโอกาส 

๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสน น ให้ม การพัฒนา
ผ ้บริหาร คร และบ คลากรทางการศึกษา ให้ม ความร ้ทักษะ ประสบการณ  ม เจตคติท ่ด  ต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับเด กพิการและเด กด้อยโอกาส  

๘. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลย    
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท ่สอดคล้อง กับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ  

๙. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สนันสน นการพัฒนา ภาค เครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ท กภาคส่วนม ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด กพิการและเด กด้อย
โอกาส  

๓. น าเทคโนโลยีด จ ทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา  

   เป็นมาตรการในการประย กต ใช้เทคโนโลย ดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสน นให้ผ ้เร ยนพัฒนาวิธ การ
เร ยนร ้ของตนเอง  ตามความต้องการ  และความถนัด ของผ ้ เร ยนสามารถสร้างสังคมฐานความร ้  
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเร ยนร ้อย่างต่อเนื่องตลอดช วิต โดยแนวทาง
การด าเนินการ ดังน ้  

    ๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
๑) จัดหา พัฒนา ข้อม ลองค ความร ้ ส่ือ วิด โอ และองค ความร ้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ

แบบเร ยนในร ปแบบของดิจิทัลเทคบ ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักส ตรท ่ก าหนด 
๒ ) พัฒนาร ปแบบการ เร ยนร ้ ผ่ านระบบดิจิ ทัล  (Digital Learning Platform) เพื่ อ

ตอบสนองต่อการพัฒนาการเร ยนร ้ของผ ้เร ยนเป็นรายบ คคล  
๓) ส่งเสริม สนับสน นให้ผ ้เร ยนม อ ปกรณ ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

เข้าถึงองค ความร ้ และการเร ยนร ้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
๔) ส่งเสริม สนับสน นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเร ยนร ้ เพื่อพัฒนาผ ้เร ยนให้ผ ้เร ยน

เร ยนร ้ด้วยตนเองผ่านการเร ยนร ้ผ่านระบบดิจิทัล  
    ๓.๒ สถานศึกษา  

๑) ประย กต ใช้ข้อม ลองค ความร ้  ส่ือ วิด โอ และองค ความร ้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเร ยนในร ปแบบของดิจิทัลเทคบ ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักส ตรท ่ก าหนด  

๒) จัดการเร ยนร ้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเร ยนร ้ของผ ้เร ยนเป็นรายบ คคล  

๓) จัดกิจกรรมการเร ยนร ้เพื่อพัฒนาผ ้เร ยน ให้ผ ้เร ยนเร ยนร ้ด้วยตนเอง ผ่านการเร ยนร ้
ผ่านระบบดิจิทัล 
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๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    การพัฒนาค ณภาพคร  จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาคร  อย่างต่อเนื่อง โดย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตคร  ในการผลิต และพฒันาคร 
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค  ม การดึงด ด คัดสรร ผ ้ม ความสามารถส งให้เข้ามา เป็นคร ค ณภาพ ม ระบบการ
พัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะคร อย่างต่อเนื่องครอบคล มท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาช พ การสนับสน นส่ือ
การสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาคร ให้ม การแลกเปล ่ยนเร ยนร ้ระหว่างกนั รวมถึงการพฒันาคร ท ่ม ความ 
เช ่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผ ้สร้างคร ร ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินคร จากการวัดผลงานการพัฒนา
ผ ้เร ยนโดยตรง  

ิิิ๔.๑ การผล ตครูที่มีคุณภาพ  
         การผลิตคร ท ่ม ค ณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตคร  ให้ผลิต

คร ท ่ม จิตวิญญาณของความเป็นคร  ม ความร ้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านค ณธรรมและ
จริยธรรม โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิต
คร  วิเคราะห ความขาดแคลน ความต้องการคร ของสถานศึกษา  

๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตคร วางแผน
วิเคราะห หลักส ตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  

๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสน นท นการศึกษาให้นักเร ยนระดับ
มัธยมศึกษา ท ่ม ทัศนคติท ่ด ต่ออาช พคร เข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตคร  

๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตคร 
อย่างเป็นระบบ  

๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      การพัฒนาคร และบ คลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการท ่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จะต้องด าเนินการเพื่อให้คร และบ คลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาช พและ
หน้าท ่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นคร  เป็นคร ย คใหม่ ปรับบทบาทจาก “คร ผ ้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผ ้อ านวยการการเร ยนร ้” ปรับวิธ สอน ให้เด กสามารถแสดงความคิดเห น แลกเปล ่ยนเร ยนร ้ และท า
กิจกรรมในช้ันเร ยน ท าหน้าท ่กระต ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธ เร ยนร ้และวิธ จัดระเบ ยบการสร้างความร ้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเร ยนร ้ให้ผ ้เร ยน ม บทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเร ยนร ้
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผ ้เร ยนโดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  

    ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน นให้คร  ศึกษาวิเคราะห  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

    ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา จัดให้ม 
หลักส ตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาคร  ท ่เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาช พ (Career Path)  

    ๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันค ร พัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักส ตรการพัฒนาคร และ
บ คลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  
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    ๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา สนับสน น
ให้คร และบ คลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักส ตร  ท ่ก าหนดท ่เ ช่ือมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาช พ (Career Path)  

    ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาคร และบ คลากรทางการศึกษาในร ปแบบช มชนแห่งการเร ยนร ้ทางวิชาช พ  (Professional 
Learning Community: PLC) 

    ๖. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาคร และบ คลากรทางการศึกษา ให้ม ความร ้ทักษะด้านการร ้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอน
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท ่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและ
หน้าท ่ของตน  

    ๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความร ้ภาษาอังกฤษของคร ท ่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ ท ่ก าหนด  

    ๘. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาคร ให้สามารถออกแบบการเร ยนร ้ การจัดการเร ยนร ้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลท ่เน้น
ทักษะการคิดขั้นส ง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

    ๙. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาคร ให้ม ความร ้และทักษะในการจัดการเร ยนร ้ส าหรับผ ้เร ยน ท ่ม ความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 

    ๑๐. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาคร ให้ม ความร ้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเร ยนร ้ด้านทักษะการ
คิดขั้นส ง (Higher Order Thinking)  

    ๑๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาคร  ให้ม ความร ้ความสามารถจัดการเร ยนร ้ในโรงเร ยนขนาดเล กได้ อย่างม ประสิทธิภาพ  

    ๑๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาคร ในการจัดการเร ยนร ้ส าหรับผ ้เร ยนท ่ม ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผ ้เร ยนแต่
ละบ คคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

    ๑๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสน นให้คร และบ คลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training  

    ๑๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ปรับปร ง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล คร และบ คลากรทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความม ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านค ณภาพ  และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

    ๑๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา น า
เทคโนโลย ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคร  และบ คลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ ต้ังแต่การจัดท าฐานข้อม ลคร และบ คลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาคร  และบ คลากร
ทางการศึกษา โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  
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๑) พัฒนาร ปแบบการพัฒนาคร ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผ ้บริหาร คร และ
บ คลากรทางการศึกษาท กประเภทท้ังระบบ  

๒) พัฒนาหลักส ตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท ่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นส ง การจัดการศึกษาส าหรับผ ้เร ยน ท ่ม ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผ ้เร ยนท ่ม ความ
แตกต่าง เป็นต้น  

๓) ส่งเสริม สนับสน น ให้ผ ้บริหาร คร และบ คลากรทางการศึกษา ท กประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  

๔) พัฒนาแพลตฟอร มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผ ้บริหาร คร และบ คลากรทางการศึกษา
ท กประเภทท้ังระบบ  

๕) พัฒนาคร ให้ม ความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร  (Coding) 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบร การการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
เป้าประสงค ์ 

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรล เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)  

๒. สถานศึกษากับองค กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง ในระดับพื้นท ่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา  

๓. สถานศึกษาม ค ณภาพ และม มาตรฐานตามบริบทของพื้นท ่  
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาม เพ ยงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ

ข้อเท จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท ่ภ มิศาสตร  สภาพทางเศรษฐกิจ และท ่ ต้ังของ
สถานศึกษา  

๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงท นแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างม ประสิทธิภาพ  

๖. น าเทคโนโลย ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผ ้เร ยนได้ม โอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างม ประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสน นและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ  การได้รับ
การศึกษาท ่ม ค ณภาพของประชาชน  
มาตรการและแนวทางการด าเน นการ  

๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบร บทของพื้นที่ โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  

ิิิิ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
๑) ส่งเสริม สนับสน นให้ม ความร่วมมือกับองค กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานท ่เก ่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท ่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล  

๒) จัดท าฐานข้อม ลประชากรวัยเร ยน เพื่อเก บรวบรวม เช่ือมโยงข้อม ล ศึกษา วิเคราะห  
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเร ยนร ้ให้แก่ผ ้เร ยน 
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๑.๒ สถานศึกษา  
     ๑) ร่วมกับองค กรปกครองระดับพื้นท ่ หน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท ่รับผิดชอบ  
     ๒) ร่วมมือกับองค กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช มชน เอกชน และหน่วยงาน ท ่เก ่ยวข้องระดับพื้นท ่ 

จัดท าแผนการรับนักเร ยนท กระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
     ๓) ร่วมกับองค กรปกครองระดับพื้นท ่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเร ยน (อาย  ๐ - ๖ ปี) เพื่อใน

ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
     ๔) ร่วมกับองค กรปกครองระดับพื้นท ่ ติดตาม ตรวจสอบ เด กวัยเร ยนได้เข้าถึง บริการการ

เร ยนร ้ได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน  
     ๕) ร่วมมือกับองค กรปกครองระดับพื้นท ่ ช มชน ภาคเอกชน และท กภาคส่วนบริหารจัดการ

ทรัพยากรในช มชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างม ประสิทธิภาพ  
     ๖) ร่วมมือกับองค กรปกครองระดับพื้นท ่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผ ้เร ยนอย่างเพ ยงพอ 

ม ค ณภาพ  
     ๗) ร่วมมือกับองค กรปกครองระดับพื้นท ่ สนับสน นให้ผ ้เร ยนท ่อย ่ห่างไกล ได้เดินทางไปเร ยน

อย่างปลอดภัยท้ังไปและกลับ  
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม

บร บทของพื้นที่  
โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้ 

    (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้ม ค ณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านคร และบ คลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา  ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลย ดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภ มิศาสตร  ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เป็นส าคัญ  
              (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน น พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเร ยนขนาดเล ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้ม ค ณภาพ และตามมาตรฐานท ่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเร ยนขนาดเล ก
ในพื้นท ่ห่างไกล และโรงเร ยนขนาดเล ก ตามโครงการพิเศษ  

   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน น ส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในท กมิติ 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ  

    เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ า และสร้างโอกาสให้ผ ้เร ยนเข้าถึงการบริการการศึกษาท ่
ม ค ณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด กวัยเร ยนท กคนต้ังแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา อย่างเพ ยงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตาม
สภาพพื้นท ่ภ มิศาสตร  สภาพทางเศรษฐกิจ และท ่ต้ังของสถานศึกษา จัดหาท นการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ
ช่วยเหลือผ ้ขาดแคลนท นทรัพย  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม
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สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผ ้เร ยนท ่ม ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และ
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงท นให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพ ยงพอ  
โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  

    (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห  ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสน นให้กับผ ้เร ยน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม 
และเพ ยงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นท ่  

    (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน นให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห นของผ ้เก ่ยวข้อง
ในพื้นท ่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

    (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองท นความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด กวัยเร ยนกล ่มขาดแคลน
ท นทรัพย  เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  

    (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน น ส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา สนับสน นกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับ
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้ม ประสิทธิภาพ และม ความโปร่งใส  

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด จ ทัล  (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  

    (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน นให้สถานศึกษาม ระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท ่ม ประสิทธิภาพ และม ความปลอดภัยส ง  

    (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน น ให้สถานศึกษาม ระบบคอมพิวเตอร  และอ ปกรณ ท ่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการร ้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผ ้เร ยน 

    (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน น ให้สถานศึกษาปรับปร งพัฒนาห้องเร ยนให้เป็นห้องเร ยนท ่ประย กต ใช้เทคโนโลย ดิจิทัล  (Digital 
Technology) ในการจัดการเร ยนร ้แก่ผ ้เร ยน  

    (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน นอ ปกรณ ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผ ้เร ยนท กระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเร ยนร ้ของตนเองน าไปส ่การสร้างการเร ยนร ้
อย่างต่อเนื่องตลอดช วิต  

    (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน นอ ปกรณ ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับคร 
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเร ยนร ้ เพื่อพัฒนาผ ้เร ยนได้อย่างม ประสิทธิภาพ  

    (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน น ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลย การเร ยนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาค ณภาพผ ้เร ยน (Distance 
Learning Technology: DLT) 
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นโยบายท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีว ตท่ีเป็นม ตรกับส ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค ์ 

๑. สถานศึกษา นักเร ยนได้รับการส่งเสริมด้านความร ้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค  
ท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลย มาจัดท าระบบสารสนเทศการเก บข้อม ล ด้านความร ้ เรื่อง 
ฉลากส เข ยวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประย กต ใช้ในท กโรงเร ยน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  

๓. สถานศึกษาม การจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
๔. สถานศึกษาม การบ รณาการหลักส ตร กิจกรรมเรื่องวงจรช วิตของผลิตภัณฑ  การผลิตและบริโภค 

ส ่การลดปริมาณคาร บอนในโรงเร ยนคาร บอนต่ าส ่ช มชนคาร บอนต่ า  
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา โรงเร ยน ท ก

โรงเร ยนในสังกัดม การปรับปร งและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานส เข ยว (GREEN OFFICE) เพื่อให้
ม บริบทท ่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสน นการเร ยนร ้ของนักเร ยนและช มชน  

๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต ม นโยบายส่งเสริม
ความร ้และสร้างจิตส านึกและจัดการเร ยนร ้การผลิตและบริโภคท ่เป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเร ยน  
๘. ม สถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า ๓RS มาประย กต ใช้ในการผลิต และบริโภคท ่เป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเร ยน 
๙. ส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ๒๒๕ เขต ม การท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  ท ่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม  
มาตรการและแนวทางการด าเน นการ  

๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทาง การให้องค ความร ้และ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๒. จัดท าค ่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในร ปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimediaและอื่น ๆ  
๓. จัดท าเกณฑ การประกวดโรงเร ยนคาร บอนต่ าและช มชนคาร บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้

ความร ้เรื่องวงจรช วิตของผลิตภัณฑ  (LCA) ส ่สังคมคาร บอนต่ า 
๔.บริโภคท ่เป็นกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล ่ยนแปลงสภาพภ มิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ

มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อม ลสารสนเทศการเก บข้อม ลการลดก๊าซท ่ม ผล ต่อปรากฏการณ ภาวะเรือน
กระจก เช่น คาร บอนไดออกไซด  ในร ปแบบการเปร ยบเท ยบและ การลดการปล่อยคาร บอนไดออกไซด ใน
การด าเนินช วิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาส ่ช มชน  

๕. จัดจ้างผ ้เช ่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นท ่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเร ยนคาร บอนต่ าส ่ช มชนคาร บอนต่ า  

๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศ นย การเร ยนร ้ลดใช้พลังงาน  การจัดการขยะ และอน รักษ 
ส่ิงแวดล้อมใน ๖ ศ นย  ๔ ภ มิภาค  

๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความร ้และแนวทางการจัดการเร ยนร ้ กิจกรรม เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน ๖ ภ มิภาค 

๘.จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพื่อด าเนินการ
ต่อยอดขยายความร ้และสร้างเครือข่ายโรงเร ยน ช มชน และเช่ือมต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  
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๙. สนับสน น ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค ให้ม การจัดซื้อจัดจ้างท ่เป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม
และยกระดับส านักงานเขตพื้นท ่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานส เข ยว
และสถานศึกษาท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green office)  

๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ เบอร  ๕ และผลิตภัณฑ ท ่ม 
ฉลากและสัญลักษณ เบอร  ๕ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา  

๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบ รณาการสาระการเร ยนร ้และแผนการจัดการเร ยนร ้
เรื่องการผลิตและบริโภคท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล ่ยนแปลงภ มิอากาศ  

๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความร ้เรื่อง การผลิตและบริโภคท ่เป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และส ขภาพท ่ด ส ่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และส่ิงแวดล้อมท ่ด และการ
เลือกผลิตภัณฑ  บรรจ ภัณฑ ท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและฉลาก ท ่แสดงสัญลักษณ ท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน ในร ปแบบผลิตภัณฑ และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเส ย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคม  ส ่โรงเร ยนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๑๔. ขยายผลจากโรงเร ยนคาร บอนต่ าส ่ช มชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  และส่ิงแวดล้อมด  
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเส ย ช มชนผลิตและบริโภค ท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๑๕. ส่งเสริม สนับสน นและพัฒนาให้นักเร ยน โรงเร ยนได้ศึกษา เร ยนร ้จากแหล่งเร ยนร ้โรงงาน
อ ตสาหกรรม การผลิตท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ช มชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท ่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อน าความร ้มาประย กต ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอน รักษ ส่ิงแวดล้อม  

๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเร ยนร ้อาช พท ่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร บอนเพื่อโลก ประกวดช มชนต้นแบบท ่น าความร ้จากโรงเร ยนต่อยอด ส ่ช มชนนิเวศ 
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ช มชน  

๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน และนิเทศเชิง
ค ณภาพพัฒนาการกรอกข้อม ลระบบการนิเทศติดตาม  แลกเปล ่ยนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัล
เก ยรติยศ ประชาสัมพันธ และจัดพิมพ  เว บไซต  ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สร ปผลรายงาน 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบร หารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค ์ 

๑. สถานศึกษา หรือกล ่มสถานศึกษา ม ความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคล ม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบ คคล และด้านการบริหารงาน
ท่ัวไป  

๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ต้องปรับเปล ่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้ม 
ความทันสมัย พร้อมท ่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล ่ยนแปลงของโลกอย ่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท ่ม หน้าท ่
สนับสน น ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างม ประสิทธิภาพ  

๓. หน่วยงานท กระดับ ม ความโปร่งใส ปลอดการท จริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
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๔. หน่วยงานท กระดับม กระบวนการ และการวิธ งบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มค ณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงส ่ผ ้เร ยน  

๕. หน่วยงานท กระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลย ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเร ยนการสอนอย่างเป็นระบบ 
มาตรการและแนวทางการด าเน นการ  

๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอ สระในการบร หารจัดการศึกษา  
เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกล ่มสถานศึกษาม ความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคล ม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบ คคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกล ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นราย
ด้านหรือท กด้านได้ โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  

    (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห  หลักเกณฑ  ร ปแบบ หน้าท ่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับด แลของสถานศึกษา หรือกล ่ม
สถานศึกษา 

    (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห  หน้าท ่และอ านาจ องค ประกอบ จ านวนกรรมการ ค ณสมบัติ หลักเกณฑ  และวิธ การสรรหาการ
เลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกล ่มสถานศึกษา โดยให้
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกล ่มสถานศึกษา ให้ม ความหลากหลาย
และความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจ ากัดของแต่ละพื้นท ่  

    (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน นให้สถานศึกษา หรือกล ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท ่เพื่อปฏิบัติหน้าท ่สนับสน นงาน ด้านธ รการ 
ด้านการเงิน การบัญช และพัสด  และด้านบริหารงานบ คคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระท ่เกินสมควรแก่
คร  ผ ้ปฏิบัติหน้าท ่การจัดการเร ยนร ้ให้แก่ผ ้เร ยน  

    (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห  ปรับปร งกฎหมาย ระเบ ยบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกล ่ม
สถานศึกษาม ความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  

    (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสน น และพัฒนาสถานศึกษาหรือกล ่มสถานศึกษา ให้ม ความ
เป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

    (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน น ให้โรงเร ยนขนาดเล ก ให้ม ระบบการบริหารจัดการท ่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกล ่ม
โรงเร ยน การสอนแบบบ รณาการ คละช้ัน เป็นต้น 

    (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเร ยนร ้ตลอดช วิตของท กคนในช มชน เป็นศ นย กลางในการพัฒนา ทักษะอาช พ และ
ทักษะช วิต  

     (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา น าผลการ
ประกันค ณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปร งพัฒนา
สถานศึกษาให้ม ค ณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
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    (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสน นให้ม การศึกษา วิเคราะห  ออกแบบ และพัฒนาร ปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาให้สถานศึกษาม อิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

    (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผ ้บริหารสถานศึกษาให้ม ค ณสมบัติ สมรรถนะ และความร ้ความเช ่ยวชาญ ประสบการณ ท ่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติหน้าท ่  

    (๑๑) สถานศึกษา หรือกล ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ  ในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคล ม ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบ คคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกล ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือท กด้านได้  

     (๑๒) สถานศึกษา หรือกล ่มสถานศึกษา ม คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อท า
หน้าท ่ส่งเสริม สนับสน น ก ากับด แลกิจการและการประกันค ณภาพของสถานศึกษา 

๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัย
อย่างมีประส ทธ ภาพ  

    เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานท้ังระดับส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานท ่ทันสมัย พร้อมท ่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล ่ยนแปลงของโลกอย ่ตลอดเวลา ม ความโปร่งใส ปลอดการท จริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานท ่ม หน้าท ่สนับสน น ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างม ประสิทธิภาพ โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  

    (๑) ศึกษา วิเคราะห  ปรับปร ง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา 
ให้เป็นหน่วยงานท ่ทันสมัย ม หน้าท ่ สนับสน น ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อ
การบริหารจัดการท ่ม ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

    (๒) ส่งเสริม สนับสน น ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการท ่ม ่งเน้นค ณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินค ณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

    (๓) ส่งเสริม สนับสน น ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท ่การศึกษาน านวัตกรรม 
และเทคโนโลย ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  

    (๔ ) ส่ง เสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท ่ การ ศึกษาโดยใช้พื้นท ่ เป็นฐาน  (Area-based 
Management) ร ปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  

    (๕) ส่งเสริม การม ส่วนร่วม จัดท าแผนบ รณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท ่  
    (๖) สร้างความเข้มแข งในการยกระดับค ณภาพการศึกษาร ปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศ นย พัฒนากล ่มสาระการเร ยนร ้ สหวิทยาเขต กล ่มโรงเร ยน ฯลฯ  
    (๗) ส่งเสริมให้ท กภาคส่วนของสังคมม ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบ รณาการ ท ่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพื้นท ่  
    (๘) ส่งเสริม สนับสน น ผ ้ปกครอง ช มชน สังคม และสาธารณชน ให้ม ความร ้ ความเข้าใจ และม 

ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
    (๙) ส่งเสริมให้ท กภาคส่วนของสังคมเข้ามาม ส่วนร่วมสนับสน นทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
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๓. ปฏ รูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ ่มคุณภาพและประส ทธ ภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  

     เป็นมาตรการท ่ เน้นการน าเทคโนโลย ดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอ ดหน นผ ้เร ยนท กคน สอดคล้องกับย ทธศาสตร ชาติท ่ต้องการปฏิร ปการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผ ้เร ยน เทคโนโลย ดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรล เป้าประสงค ดังกล่าว โดยสามารถพิส จน ตัวตนของผ ้เร ยนท ่รับจัดสรรงบประมาณได้
อย่างถ กต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอ ดหน นผ ้เร ยน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ผ ้เร ยนกล ่มต่าง ๆ ได้อย่างถ กต้อง และสามารถเช่ือมโยงข้อม ล กับระบบธนาคาร ในการ
จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผ ้เร ยนได้อย่างม ประสิทธิภาพ โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  

     (๑) ศึกษา วิเคราะห  ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อ ดหน นผ ้เร ยน
และสถานศึกษาโดยตรง  

     (๒) พัฒนาแพลตฟอร มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอ ดหน นผ ้เร ยนและสถานศึกษาโดยตรง  

     (๓) พัฒนาและประย กต ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ  (Biometric) ในการพิส จน ตัวตนของผ ้เร ยน 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปล ่ยนข้อม ลนักเร ยนรายบ คคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  

    (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอ ดหน นตรงไปยังผ ้เร ยน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร 

๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด จ ทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็น
ด จ ทลัเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเก ดประโยชน์สูงสุด  

     เป็นมาตรการในการประย กต ใช้เทคโนโลย ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปส ่การน าเทคโนโลย การวิเคราะห ข้อม ลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพื่อเช่ือมโยงข้อม ลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อม ลผ ้เร ยน ข้อม ลคร  ข้อม ลสถานศึกษา ข้อม ล
งบประมาณ และข้อม ลอื่น ๆ ท ่จ าเป็น มาวิเคราะห เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเร ยนร ้ เพื่อพัฒนา
ผ ้เร ยนเป็นรายบ คคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห เป็นข้อม ล ในการวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมน ษย ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานท กระดับท้ังระดับ 
IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น 
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญช  ระบบพัสด  ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าท ่สามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างม ประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันท้ังองค กร โดยม แนวทางการด าเนินการ ดังน ้  

    (๑) ศึกษา วิเคราะห  น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดท กระดับท้ังใน
ร ปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

    (๒) ศึกษา วิเคราะห  น า Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อม ลของนักเร ยนใน
ฐานข้อม ลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห  ค ณภาพของผ ้เร ยนในมิติต่าง ๆ  

    (๓) พัฒนาแพลตฟอร มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสน นภารกิจ  ด้านบริหารจัด
การศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช่ือมโยงข้อม ล เพื่อแลกเปล ่ยน และบ รณาการข้อม ลภาครัฐ
ท้ังภายในและนอกสังกัดอ กท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิส จน ยืนยันตัวตนเด ยวและรองรับการ
ท างานร่วมกับแพลตฟอร มดิจิทัลต่าง ๆ  
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    (๔) พัฒนาระบบฐานข้อม ลทรัพยากรมน ษย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท ่สามารถเช่ือมโยง และ
บ รณาการข้อม ลด้านการพัฒนาทรัพยากรมน ษย ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยง
ข้อม ลรายบ คคลท ่เก ่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง ส ขภาพและการพัฒนาอาช พในตลอดช่วงช วิต เป็น
ฐานข้อม ลการพัฒนาทรัพยากรมน ษย ของประเทศไทยท ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จ ดอ่อน จ ดแข ง และศักยภาพบ คคลของประเทศ น าไปส ่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

    (๕) พัฒนาแพลตฟอร มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเร ยนร ้ของผ ้เร ยน และบ คลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาคร  เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาช พ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อม ลสารสนเทศของผ ้เร ยนเป็นรายบ คคล ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท ่สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง น าไปส ่การพัฒนาฐานข้อม ลประชากรด้านการศึกษา
ของประเทศ 

จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานิปีงบประมาณิพ.ศ.ิ๒๕๖๓ 
หลักการ 

๑.ให้ความส าคัญกับประเด นค ณภาพและประสิทธิภาพในท กมิติ  ท้ังผ ้เร ยน คร  และบ คลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผ ้บริหารท กระดับ ตลอดจนสถานศึกษาท กระดับท กประเภท และ
เป็นการศึกษาตลอดช วิต 

๒ .บ รณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก  องค การมหาชนในก ากับ ของ
รัฐมนตร ว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ม ความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท ่
ภ มิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อด าเนินการปฏิร ปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
ระดับมัธยมศึกษา ม ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจ ดเน้นดังน ้ 
  ๑.จัดการเร ยนร ้ด้วยวิธ การทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลย  วิศวกรรม คณิตศาสตร  (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท ่สาม) 
 ๒.จัดการเร ยนร ้ท ่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท ่เช่ือมโยงส ่การสร้างอาช พและการม งานท า 
เช่น ทักษะด้านก ฬาท ่สามารถพัฒนาไปส ่นักก ฬาอาช พ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคค เทศก  
การขับเคลื่อนสู่การปฏ บัต  
 ๑.ท กหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปร งแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมท้ังใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข้อบังคับท ่เก ่ยวข้อง 
 ๒. จัดท าฐานข้อม ล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถ กต้อง ทันสมัย 
 ๓. ใช้เทคโนโลย และดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานท้ังระบบ เน้นการเร ยนร ้และการบริหาร
จัดการ 
 ๔. ปรับปร งโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผ ้บริหารระดับส งร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 ๕. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสน นทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท ่ภ มิภาค 
 ๖. ใช้กลไกกองท นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบ รณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา 
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 ๗. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….โดยปรับปร งสาระส าคัญให้เอื้อต่อ
การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
 ๘. ในระดับพื้นท ่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อม ล /ข้อเท จจริงท ่
เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด กในพื้นท ่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องม การควบรวมโรงเร ยน ให้พิจารณาส่ือสารอธิบายท า
ความเข้าใจท ่ชัดเจนกับช มชน 
 ๙. วางแผนการใช้อัตราก าลังคร  โดยเฉพาะคร ระดับอน บาล และคร ระดับอาช วศึกษา ให้ม 
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินคร อย่างเป็นระบบ รวมท้ังจัดท าหลักส ตรการพัฒนาคร ให้ม องค 
ความร ้และทักษะในด้านพห ปัญญาของผ ้เร ยน 
 ๑๐. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนส ่การปฏิบัติอย่างเป็นร ปธรรม 
 ๑๑. ให้ผ ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค ม บทบาทหน้าท ่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตร ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนึ่ง 
ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท ่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิงย ทธศาสตร  
(Agenda) และงานในเชิงพื้นท ่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอย ่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการม 
นโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกเหนือจากท ่ก าหนด หากม ความสอดคล้องกับ
หลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท ่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท ่เก ่ยวข้องจะต้องเร่งรัด  ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร จและม ประสิทธิภาพอย่างเป็นร ปธรรมด้วยเช่นกัน 
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มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการิสระบุรี 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิิสระบุรี 

เร่ืองิิมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาิิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษาิ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
      ๑.๑ ผลสัมฤทธ ์ทางว ชาการของผู้เรียน  
            ๑) ม ความสามารถในการอ่าน การเข ยน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
            ๒) ม ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอย่างม วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล ่ยนความ
คิดเห น และ แก้ปัญหา 
            ๓) ม ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย สารสนเทศและการส่ือสาร 
            ๕) ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเร ยนตามหลักส ตรสถานศึกษา 
            ๖) ม ความร ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท ่ด ต่องานอาช พ 
            ๗) นักเร ยนม เป้าหมายในช วิตม แผนการเร ยนต่อและแผนการด ารงช วิตท ่ชัดเจน 
            ๘) นักเร ยนต้ังใจเร ยนและม ความรับผิดชอบ 
ิิิิิิ๑.๒ิคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ๑) การม ค ณลักษณะท ่พึงประสงค ตามหลักส ตร ค ณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมท ่ด ตามท ่
สถานศึกษาก าหนด 
            ๒) ความภ มิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            ๓) การยอมรับท ่จะอย ่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ๔) ส ขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
            ๕) ม ความส ภาพอ่อนน้อม กตัญญ กตเวท ต่อผ ้ม พระค ณ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบร หารและการจัดการของผู้บร หารสถานศึกษา  
      ๒.๑ ม เป้าหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท ่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      ๒.๒ ม ระบบบริหารจัดการค ณภาพของสถานศึกษา 
      ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท ่เน้นค ณภาพของผ ้เร ยนรอบด้านตามหลักส ตรสถานศึกษา และ
ท กกล ่มเป้าหมาย 
      ๒.๔ พัฒนาคร และบ คลากรให้ม ความเช ่ยวชาญทางวิชาช พ 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท ่เอื้อต่อการจัดการเร ยนร ้อย่างม ค ณภาพ 
      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพื่อสนับสน นการบริหารจัดการและการจัดการเร ยนร ้ 
      ๒.๗ เป็นผ ้น าด้านวิชาการ 
      ๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อม ลสารสนเทศ 
      ๒.๙ การขับเคล่ือนนโยบาย 
      ๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
      ๒.๑๑ ม ระบบการบริหารโปร่งใส 
      ๒.๑๒  ม เครือข่ายเข้มแข ง 
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มาตรฐาน  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
      ๓.๑ จัดการเร ยนร ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประย กต ใช้ในช วิตได้ 
      ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลย สารสนเทศ และแหล่งเร ยนร ้ท ่เอื้อต่อการเร ยนร  ้
      ๓.๓ ม การบริหารจัดการช้ันเร ยนเชิงบวก 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผ ้เร ยนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ ้เร ยน 
      ๓.๕ ม การแลกเปล ่ยนเร ยนร ้และให้ข้อม ลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปร งการจัดการเร ยนร ้ 
      ๓.๖ ใฝ่เร ยนร ้และพัฒนาตนเองอย ่เสมอ 
      ๓.๗  คร ม ความร ้และทักษะล ่มลึกในเนื้อหาวิชาท ่เก ่ยวข้อง 
      ๓.๘  ม การเตร ยมการสอน ม เทคนิคการสอน      

ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิิสระบุรีิปีการศึกษาิิ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ิ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเร ยนก าหนดเอง 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธ ์ทางว ชาการของผู้เรียน  ระดับดี 
         ๑) ม ความสามารถในการอ่าน การเข ยน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 

         ๒) ม ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอย่างม วิจารณญาณ  
             อภิปรายแลกเปล ่ยนความคิดเห น และ แก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 

         ๓) ม ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย สารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 
         ๕) ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเร ยนตามหลักส ตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 
         ๖) ม ความร ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท ่ด ต่องานอาช พ ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 
         ๗) นักเร ยนม เป้าหมายในช วิตม แผนการเร ยนต่อและแผนการ 
             ด ารงช วิตท ่ชัดเจน 

ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 

              - นักเร ยนบอกเป้าหมายช วิตในช วิตได้ ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 
              - นักเร ยนวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอ ดมศึกษาได้               ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 
              - นักเร ยนม ทักษะการด าเนินช วิตตามหลักปรัชญาของ 
                เศรษฐกิจพอเพ ยง               

ร้อยละ ๘๐ ระดับด ขึ้นไป 

         ๘) นักเร ยนต้ังใจเร ยนและม ความรับผิดชอบ ระดับดีเล ศ 
             - นักเร ยนเอาใจใส่ในการเร ยน ม ความเพ ยรพยายาม เข้าร่วม 
                  กิจกรรมในการเร ยนร ้ 

ร้อยละ ๙๕ ระดับด ขึ้นไป 

               - นักเร ยน ม ผลการเร ยน ปลอด ๐, ร ,มส., มผ. ร้อยละ ๙๐ ระดับด ขึ้นไป 
               -.นักเร ยนม ผลสัมฤทธิ์ทางการเร ยนส งขึ้น เมื่อเท ยบกับภาค 
                  เร ยนท ่ผ่านมา 

ร้อยละ ๙๕ ระดับด ขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
๒.คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เริียน ระดับดีเล ศ 
         ๑) การม ค ณลักษณะท ่พึงประสงค ตามหลักส ตรค ณธรรมเป้าหมาย 
และค่านิยมท ่ด ตามท ่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๙๐ ระดับด ขึ้นไป 

         ๒) ความภ มิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ระดับด ขึ้นไป 
         ๓) การยอมรับท ่จะอย ่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ ระดับด ขึ้นไป 
         ๔) ส ขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ระดับด ขึ้นไป 
         ๕) ม ความส ภาพอ่อนน้อม กตัญญ กตเวท ต่อผ ้ม พระค ณ ระดับดีเล ศ 
             - นักเร ยนขึ้นไปม กิริยามารยาทส ภาพอ่อนน้อม ร้อยละ ๙๐ ระดับด ขึ้นไป 
             - นักเร ยนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงพฤติกรรมความ  
               กตัญญ กตเวท  

ร้อยละ ๙๐ ระดับด ขึ้นไป 

             - ผ  ้เร ยนม ความภาคภ  มิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และ 
               เห นค ณค่าเก  ่ยวกับ ภ  มิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง 
               เหมาะสม ในช  ว ิตประจ าวัน 

ร้อยละ ๙๐ ระดับด ขึ้นไป 

มาตรฐานท่ีิ๒ิกระบวนการบร หารและการจัดการของผูิ้บร หาร 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิสถานศิึกษา 

ระดับดี 

      ๒.๑ ม เป้าหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท ่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีิ 
      ๒.๒ ม ระบบบริหารจัดการค ณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
      ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท ่เน้นค ณภาพของผ ้เร ยนรอบด้านตาม
หลักส ตรสถานศึกษา และท กกล ่มเป้าหมาย             

 ระดับดี 

      ๒.๔ พัฒนาคร และบ คลากรให้ม ความเช ่ยวชาญทางวิชาช พ ระดับดี 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท ่เอื้อต่อการจัดการ
เร ยนร ้อย่างม ค ณภาพ 

 ระดับดี 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพื่อสนับสน นการบริหารจัดการ
และการจัดการเร ยนร ้ 

ระดับดี 

      ๒.๗ เป็นผ ้น าด้านวิชาการ ระดับดีเล ศ 
            - ผ ้บริหาร ม ความร ้ความเข้าใจในการบริหารหลักส ตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐   

            - ผ ้บริหารพัฒนาตนเองอย ่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้าหาความร ้
เข้ารับการประช ม การอบรมสัมมนา แลกเปล ่ยนเร ยนร ้ไมน่้อยกว่า ๕๐ 
ช่ัวโมง/ปี 

ร้อยละ ๑๐๐   

            - ผ ้บริหารม บ คลิกลักษณะความเป็นผ ้น าทางวิชาการ ม ภ มิร ้ ภ มิ
ธรรมและภ มิฐาน 

ร้อยละ ๑๐๐   

      ๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อม ลสารสนเทศ ระดับดีเล ศ 
            - ผ ้บริหารใช้ข้อม ลสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหารจัดการ 
 

ร้อยละ ๑๐๐   
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
      ๒.๙ การขับเคล่ือนนโยบาย ระดับดีเล ศ 
            - ผ ้บริหารสามารถน านโยบายส ่การปฏิบัติอย่างเป็นร ปธรรมและ 
               ม ผลงานปรากฏชัดเจน 

ร้อยละ ๑๐๐   

      ๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ ระดับด เลิศ 
              - โรงเร ยนในเครือข่าย ม ระบบสารสนเทศท ่เป็นปัจจ บัน 
ครบถ้วนถ กต้องพร้อมใช้งาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

              - โรงเร ยนในเครือ ม แผนพัฒนาค ณภาพ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ร้อยละ ๑๐๐ 

              - โรงเร ยนในเครือม ระบบการบริหารท ่ตรวจสอบได้ท กขั้นตอน ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒.๑๑ ม ระบบการบริหารโปร่งใส ระดับด เลิศ 
              - โรงเร ยนในเครือเข้าร่วมกิจกรรมท ่เครือข่ายจัดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒.๑๒  ม เครือข่ายเข้มแข ง ระดับด เลิศ 
              - โรงเร ยนในเครือ ม เครือข่ายความร่วมมือจากองค กร ภาครัฐ      
                เอกชน และท้องถิ่น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานท่ีิ๓ิกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนิ้นผูเ้รียนเป็นสำคิัญ ระดับดี 
      ๓.๑ จัดการเร ยนร ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประย กต ใช้ในช วิตได้ 

ระดับดี 

      ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลย สารสนเทศ และแหล่งเร ยนร ้ท ่เอื้อต่อการเร ยนร  ้ ระดับดี 
      ๓.๓ ม การบริหารจัดการช้ันเร ยนเชิงบวก ระดับดี 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผ ้เร ยนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผ ้เร ยน 

ระดับดี 

      ๓.๕ ม การแลกเปล ่ยนเร ยนร ้และให้ข้อม ลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
            ปรับปร งการจัดการเร ยนร ้ 

ระดับดี 

      ๓.๖ ใฝ่เร ยนร ้และพัฒนาตนเองอย ่เสมอ ระดับดี 
            - คร พัฒนาตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าหาความร ้ เข้ารับการ
ประช มการอบรมสัมมนาแลกเปล ่ยนเร ยนร ้ไม่น้อยกว่า ๕๐  ช่ัวโมง 

ระดับดี 

       ๓.๗  คร ม ความร ้และทักษะล ่มลึกในเนื้อหาวิชาท ่เก ่ยวข้อง  ระดับดี 
       ๓.๘  ม การเตร ยมการสอน ม เทคนิคการสอน          ระดับดี 
              ๑) คร ม แผนการจัดการเร ยนร ้ท ่เน้นผ ้เร ยนเป็นส าคัญ ระดับดี 
              ๒) คร ม ร ปแบบการสอนท ่เน้นทักษะในศตวรรษ ท ่ ๒๑ ( ๗C) 
                - การคิดอย่างม วิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
                - การคิดสร้างสรรค และนวัตกรรม 
                - ทักษะความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน  
                - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นท มและภาวะผ ้น า 
                - ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและร ้ทันส่ือ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
                - ทักษะด้านคอมพิวเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศและการ 
                   ส่ือสาร 
                - ทักษะด้านอาช พและทักษะการเร ยนร  ้
      ๓.๙ รักและเข้าใจผ ้เร ยน ระดับดีเล ศ 
            ๑) คร ม การวิเคราะห ข้อม ลผ ้เร ยนเป็นรายบ คคล บันทึกข้อม ล
เป็นปัจจ บัน และน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเร ยนร ้ 

ร้อยละ ๑๐๐  

            ๒) คร สามารถจัดการเร ยนร ้ได้สอดคล้องกับความสามารถความ
แตกต่างของผ ้เร ยน 

ร้อยละ ๑๐๐  

            ๓) คร ติดตามด แล ช่วยเหลือเอาใจใส่นักเร ยนเป็นรายบ คคล ร้อยละ ๑๐๐  
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บทที่ิ๔ 
กรอบแผนกลยุทธ ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ มาตรฐาน ผู้รับผ ดชอบ 
๑. พัฒนาผ เ้ร ยนเปน็บ คคลแห่งการ
เร ยนร ้ ม ความความเปน็เลศิทาง
วิชาการและค ณธรรม  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพ ยง  รักษ 
และเห นค ณคา่ของความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมให้นักเร ยน เป็นบ คคลแห่งการ 
    เร ยนร  ้

๑. โครงการพัฒนาค ณภาพผ ้เร ยน 
    - เน้นผ ้เร ยนเป็นส าคัญ กล ่มสาระการ
เร ยนร ้ ๘ กล ่ม และวิชาการ 
    - ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเร ยน กล ่ม
สาระการเร ยนร ้ ๘ กล ่ม  
    - กิจกรรมพัฒนาผ ้เร ยน(แนะแนว,ล กเสือ) 
๒. โครงการ OCOP&OPEN HOUSE 
   - กิจกรรมหนึง่ห้องเร ยนหนึ่งโครงงาน  

(15 ห้องเร ยน) 
   - OPEN HOUSE 

 มฐ ๑.๑  
ตัวช ้วัด ๑-๘ 

น.ส.ฤทัยทิพย   ร้อยพ ทธ 
 
นายเอกชัย โสกสินธ   
 
 
น.ส.ส ชาดา  แก้วกระจา่ง 
นายณัฐว ฒิ  กันรา้ย 
น.ส.จ รสิ ดา จินรโหฐาน 

๒. นักเร ยนม อัจฉริยภาพและความเปน็เลศิ
ทางด้านวชิาการ สิ่งแวดล้อม ทักษะอาช พและ
ภาวะผ น้ า ม ความสามารถในการอ่าน การเข ยน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ ม ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห อย่างม วิจารณญาณ อธิบาย
แลกเปล ่ยนความคิดเห นและแก้ปัญหาได้ 
๓. นักเร ยนสามารถแสวงหาความร ้ด้วยตนเอง
จากแหลง่เร ยนร ส้ื่อเทคโนโลย สารสนเทศ สร้าง
และใชน้วัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
๔. ส่งเสริมผ ้เร ยนให้ม ส นทร ยภาพทางด้าน  
   ศลิปะ ดนตร  ก ฬา 
๕. ส่งเสริมผ ้เร ยนให้ม ส นทร ยภาพทางด้านศิลปะ 
วิถ ช มชน ประเพณ วัฒนธรรมไทย ม เป้าหมายใน
ช วิตการด ารงช วิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพ ยง  
๖ ส่งเสริมอัตลักษณ ของสถานศึกษาบนวิถ  
   ช มชนและความเปน็ไทย 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ มาตรฐาน ผู้รับผ ดชอบ 
 
 
 
 
 

๗. นักเร ยนม ค ณลักษณะอนัพึง่ประสงค  ตามท 
สถานศึกษาก าหนดและเกณฑ มาตรฐาน
การศึกษา 

๓. โครงการพัฒนาค ณธรรม จริยธรรมและ 
   ค ณลักษณะท ่พึงประสงค  
   - โรงเร ยนค ณธรรม 
   - โรงเร ยนส จริต 
   - กจิกรรมลอยกระทง 
   - กจิกรรมวันครสิต มาส 
   - กจิกรรมวันปีใหม่ 
   - กจิกรรมเปิดประต ส ่โลกกว้าง 
   - กจิกรรมวันเก ยรติยศ 
   - กจิกรรมปฐมนิเทศ 
   - กจิกรรมประดับเข มพระเก ้ยว 
      และไหว้คร  
   - กจิกรรมวันเข้าพรรษา 
   - กจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา      
   - กจิกรรมแม่แห่งชาติ 
   - กิจกรรมพ่อแห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   - กิจกรรมสถาปนาโรงเร ยน 

มฐ ๑.๒ 
ตัวช ้วัด ๑-๕ 

นางสาวส วิตร   ทางด  
 
กล ่มสาระสงัคม ฯ 
กล ่มสาระสงัคม ฯ 
นางฉว วรรณ  ส ธ ระก ล 
ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวส วิตร   ทางด  
นางสาวส วิตร   ทางด  
นางสาวส วิตร   ทางด  
นางสาวนิชดา  บ ญชิด 
นางสาวส วิตร   ทางด  
 
นางสาวส วิตร   ทางด  
นางสาวส วิตร   ทางด  
นางสาวส วิตร   ทางด  
นางสาวส วิตร   ทางด  
นายดนัย  อ่อนค า 
นายกฤษณะ  มิกข นทด 

๘. ส่งเสริมให้นักเร ยนม ค ณธรรม  จริยธรรม และ
ม ค ณลักษณะอนัพึงประสงค  

มฐ ๑.๒ 
ตัวช ้วัด ๑-๕ 

มฐ ๑.๒ 
ตัวช ้วัด ๑-๕ 

 ๙ .ม ระบบด แลช่วยเหลือนักเร ยนท ่ม 
ประสิทธิภาพ 

๔. โครงการระบบด แลช่วยเหลือนักเร ยน    
   - ระบบด แลฯ 
   - โรงเร ยนส ขาว 
   - โรงเร ยนปลอดบ หร  ่

มฐ. ๑.๒ 
ตัวช ้วัดท ่ ๑,๓ 

นางสาวนิชดา  บ ญชิด 

 ๑. การเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้นักเร ยนร ้จัก
ระเบ ยบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ และกติกา

๕. โครงการเตร ยมพัฒน รักษ ประชาธิปไตย  
   - กิจกรรมสภานักเร ยน 

มฐ. ๑.๒ 
ตัวช ้วัดท ่ ๓ 

นางสาวส วิตร  ทางด  
นายดนัย  อ่อนค า 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ มาตรฐาน ผู้รับผ ดชอบ 
ตลอดจนร ้จกัรับผิดชอบหนา้ท ่ท ่ตนพึงม ต่อหม ่
คณะ ช มชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม   
๒. ส่งเสริมการน าหลักประชาธิปไตยมาใช้ใน
โรงเร ยน ร ้จกัปฏิบัติตนให้ถ กต้องตาม
ภาระหนา้ท ่และม วิถ ช วิตตามหลักประชาธิปไตย 

   - กจิกรรมอบรมนกัเร ยนประชาธิปไตย 
   - กจิกรรมอบรมผ น้ านักเร ยน 

๒. พัฒนาหลักส ตร กระบวนการ
จัดการเร ยนร ้ท ่ม ง่เนน้ผ ้เร ยนเป็น
ส าคัญและใช้แหล่งเร ยนร ้ สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลย ท ่เอื้อต่อการ
จัดการเร ยนร ้  

๑. จัดการเร ยนร ้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงสามารถน าไปประย กต ใช้ในช วิตได้ พัฒนา
หลักส ตรเพื่อตอบสนองความถนัดและความ
ต้องการของผ ้เร ยน ช มชนและสังคม ม การ
บริหารจัดการชั้นเร ยนเชิงบวก ม ความร ้และ
ทักษะล ่มลึกในเนื้อหาวชิาท ่เก ่ยวข้อง  

๖. โครงการพัฒนาอจัฉริยภาพยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิท์างการเร ยน  
   - ค่ายวชิาการและค ณธรรม(สังคมศึกษา) 
   - พัฒนาสื่อและเทคโนโลย ทางการศึกษา 
    (ห้องเร ยน)  
   - หลักส ตรสถานศึกษาและหลักส ตร 
     ท้องถ่ิน ฯกิจกรรมพัฒนาหลักส ตร 
   - กระบวนการเร ยนร ้ฯ ๘ กล ่มสาระ 
   - ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
   - สอนเสริมเติมความร  ้
   - กจิกรรมพัฒนาผ ้เร ยน(ช มน ม) 
   - ลดเวลาเร ยน เพิ่มเวลาร  ้
   - กิจกรรมเร ยนรวม 
    
 
 

 มฐ. ๑.๓ 
ตัวช วัดท ่ ๑-๙ 

 นายเอกชัย โสกสินธ   
 
กล ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
นายศรัญญ   ศร พ ล 
 
น.ส.จ รสิ ดา  จนิรโหฐาน 
 
หัวหน้ากล ่มสาระฯ 
บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 
 
น.ส.น ชจร ย  จ าเริญโชค 
 
น.ส.วิไลรัตน   ชาญพฤติ 
 
 
 

๒. ม การแลกเปล ่ยนการเร ยนร ้และให้ข้อม ล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปร งการจัดการ
เร ยนร ้ ตรวจสอบและประเมินผ ้เร ยนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาและปรับปร งการ
เร ยนร  ้
๓. ม การเตร ยมการสอน ม เทคนคิการสอน ใฝ่
เร ยนร ้และพัฒนาตนเองอย ่เสมอ รักและเข้าใจ
ผ ้เร ยน 
๔. พัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลย  สารสนเทศ
และการสื่อสารท เ่อื้อต่อการเร ยนร ้  และแหล่ง
เร ยนร ้ท เ่อื้อต่อการเร ยนร  ้
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ มาตรฐาน ผู้รับผ ดชอบ 
๕. สถานศึกษาม การจัดแหลง่เร ยนร ้ภายใน
สถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพ ยง เอื้อต่อ
การเร ยนร  ้และภ มิปัญญาท้องถ่ิน 

๗. โครงการพัฒนาแหล่งเร ยนร ้  
    - พัฒนาระบบ ICT เพื่อการเร ยนร  ้
    - บ รณาการสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน 
    - บ รณาการเศรษฐกิจพอเพ ยง 
    - ห้อง DLIT  
    - ห้องสม ด 
     
             

นายศรัญญ   ศร พ ล 
นายศรัญญ   ศร พ ล 
น.ส ฤทัยทิพย  ร้อยพ ทธ 
น.ส. ฤทัยทิพย  ร้อยพ ทธ 
 
น.ส. วิไลรัตน  ชาญพฤติ 
 

๖. การจัดการเร ยนร ้บนพื้นฐานหลักปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพ ยง 
๗. ส่งเสริมความร ้บ รณาการสวนพฤกษศาสตร 
โรงเร ยน 

  

๘. พัฒนางานห้องสม ด 
๓.พัฒนาคร  และบ คลากรทางการ
ศึกษาให้ม มาตรฐานค ณภาพตาม
เกณฑ วิชาช พคร  

๑. พัฒนาคร และบ คลากรทางการศึกษาให้ม 
ศักยภาพตามมาตรฐานวชิาช พ 

๘. โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพคร  
และบ คลากรทางการศึกษาส ่ความเป็นเลศิ 
   - กจิกรรมอบรม สัมมนาและศึกษาด งาน 
   - กจิกรรมพัฒนาวชิาช พคร   
   - กิจกรรมสรรหาบ คลากร   
   - กจิกรรมตรวจส ขภาพประจ าปี 
   - กจิกรรมสร้างเสริมขวัญและก าลงัใจ 
 
 

มฐ.๒ ตัวช ้วัด
๒.๔ 
มฐ.๒ ตัวช ้วัด 
๒.๗ 
มฐ.๓ ตัวช ้วัด 
๓.๑,๓.๔,๓.๕,๓.
๗,๓.๘ 
  

กล ่มบริหารงานบ คคล 
  

๒. ส่งเสริม สนับสน นและพัฒนาคร และบ คลากร
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเร ยนร ้ได้อย่างม 
ค ณภาพ 
๓. จัดการเร ยนร ้ท ่เน้นผ ้เร ยนเป็นส าคัญ สรา้งคร 
และผ ้เร ยนให้เป็นบ คคลแห่งการเร ยนร ้ และกา้ว
ส ่ความเป็นพลโลก 
๔. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาคร และ
บ คลากร ให้ม ความเช ่ยวชาญทางวชิาช พ 

๔. พัฒนาบริหารการจัดการการศึกษา
อย่างม ประสทิธิภาพ ตามเกณฑ 
ค ณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบค ณภาพ ๙. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย
ค ณภาพ 
   - กล ่มบริหารวิชาการ 
   - กล ่มบริหารบ คคล 
   - กล ่มบริหารงบประมาณ 

 มฐ.๒ 
ตัวช ้วัดท ่ ๒.๑-
๒.๒ 
ตัวช ้วัดท ่ ๒.๙-
๒.๑๑ 

 นางย พิน  หอมส ข 
 
 
 
 

๒. สถานศึกษาม การใช้ทรพัยากรอย่างค ้มคา่และ
ส่งเสริมการใช้แหล่งเร ยนร ท้ั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับค ณภาพ 
การศึกษา 



ห น้ า  | ๖๑ 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ มาตรฐาน ผู้รับผ ดชอบ 
๓. สรา้งและพัฒนาแหล่งเร ยนร ้ อาคารสถานท ่
และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมใหน้ักเร ยน
พัฒนาการเร ยนร ้อย่างเต มศักยภาพ 

   - กล ่มบริหารทั่วไป 
๑๐. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการอย่างม ประสทิธิภาพ  

มฐ. ๒ 
ตัวช ้วัดท ่ 
๒.๖,๒.๘  

 
นายศรัญญ   ศร พ ล 

๑๑. โครงการพัฒนางานอาคารสถานท ่และ 
สิ่งแวดล้อม  

    - กิจกรรม ๕ส. 
    - กิจกรรม ซ่อม บ าร ง วสัด อ ปกรณ และ               

คร ภัณฑ ฯลฯ 
    - กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณ ปโภค ฯลฯ 
    - กิจกรรมพัฒนาแหล่งเร ยนร ้ของผ ้เร ยน 
    - กิจกรรมปรับปร งภ มิทัศน และ 
      สิ่งแวดล้อมฯลฯ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
- กิจกรรมอน รักษ พลังงาน 

มฐ.๒ 
ตัวช ้วัด ๒, ๕, ๖ 

นายกฤษณะ  มิกข นทด 
 
นางสาวส ขฤทัย แก้วมาลา 
นายกฤษณะ  มิกข นทด 
 
นายกฤษณะ  มิกข นทด 
นายกฤษณะ  มิกข นทด 
นายกฤษณะ  มิกข นทด 
 
นายศรัญญ  ศร พ ล 

๔. ปล กฝังจิตส านึกให้นักเร ยน ตระหนักและ  
   เห นความส าคัญในการอน รักษ ทรัพยากร 
   และสิ่งแวดล้อม 
๕. พัฒนาระบบสาธารณ ปโภค ให้ถ กส ขลกัษณะ 
และเพ ยงพอ อย่างม ประสทิธิภาพ 

๕. สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาการ
จัดการศกึษาท ่ม ค ณภาพ 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปล ่ยน
เร ยนร ้ระหวา่งโรงเร ยน นักเร ยน คร  ผ ้ปกครอง 
ช มชนและองค กรอ่ืน ๆ 

๑๒. โครงการเตร ยมพัฒน สัมพันธ  
  - เตร ยมพัฒน รักษ องค กร 
  - สัมมนาเครือเตร ยมพัฒน ส ค่วามเป็นเลิศ 
  - สายใยเตร ยมพัฒน  
  - สานสายใยเครือเตร ยมพัฒน  
  - ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   - MOU 

 

 มฐ.๒ 
ตัวช ้วัดท ่ 
๒.๒,๒.๔ ๒.๑๒ 
  
 

น.ส.จ รสิ ดา จินรโหฐาน 
          

๒. ส่งเสริมให้ช มชนและองค กรต่างๆ ม ส่วนร่วม
ในการพัฒนานักเร ยนให้ม ค ณภาพ 

นางย พนิ  หอมส ข 
บริหารงานวิชาการ 

๓. เสริมสรา้งเครือข่ายบ คคล องค กร และแหล่ง
เร ยนร ้ภ มิปัญญาไทยท ่เอื้อต่อการเร ยนร  ้ของ
นักเร ยน 

บริหารงบประมาณ 
บริหารงานวิชาการ 
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กรอบกลยุทธ์ระดับแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมของโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการิสระบุรี 

 
เป้าประสงค์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผ ดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๑. ผ ้เร ยนเป็นบ คคลแห่งการ
เร ยนร ้ ม ทักษะในใช้
เทคโนโลย ในช วิตประจ าวัน 
และพร้อมส าหรับการด าเนิน
ช วิตในศตวรรษท ่ ๒๑ 
มฐ.๑.๑ 
ตัวช ้วัดท ่ ๑-๘ 

ร้อยละของนักเร ยน 
๑)ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ
เต มตามศักยภาพ 
๒) นักเร ยนม ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเร ยนส งข้ึนและม 
ทักษะช วิตและเหมาะสม   
๓) ร้อยละของนักเร ยน
ได้รับรางวัลการแข่งขัน
ทางวิชาการในแต่ละระดับ
เขตพ้ืนท ่ ระดับชาติ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑. พัฒนาผ ้เร ยนเป็น
บ คคลแห่งการเร ยนร ้ ม 
ความความเป็นเลิศทาง
วิชาการและค ณธรรม  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพ ยง  รักษ 
และเห นค ณค่าของความ
เป็นไทย 

๑. โครงการพัฒนาค ณภาพ
ผ ้เร ยน 
    - เน้นผ ้เร ยนเป็นส าคัญ ๘ 
กล ่มสาระฯ และวิชาการ 
    - ยกระ ดับผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเร ยน ๘ กล ่ม สาระ 
    - กิจกรรมแนะแนว 
 
    -  แ ข่ ง ขั นทั ก ษ ะ ท า ง
วิชาการ 
 

    น.ส.ฤทัยทิพย  
              ร้อยพ ทธ 
นายเอกชัย โสกสินธ   
 
 
น.ส.ส ชาดา 
     แก้วกระจ่าง 
 
นายเอกชัย โสกสินธ   
 
 

๒. ผ ้เร ยนม ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ควบค ่กับค ณธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพ ยง ม ศักยภาพเป็นพล
โลกและม ทักษะในศตวรรษท ่ 
๒๑ 
มฐ. ๑.๑ 
ตัวช ้วัดท ่ ๑-๓ 

๔)โรงเร ยนท ่ม นวัตกรรม
ร ปแบบเทคนิคการจัดการ
เร ยนการสอนคณิตศาสตร  
และวิทยาศาสตร  และ
สามารถถ่ายทอดไปส ่
นักเร ยนให้ม ความสามารถ
คิดวิเคราะห  เร ยนร ้ได้ด้วย
ตนเอง 

 ๘๐ 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ิ๒. โครงการ OCOP&OPEN 
HOUSE 
   - กิจกรรมหน่ึงห้องเร ยน
ห น่ึ ง โ ค ร ง ง า น  ( ๑ ๕ 
ห้องเร ยน) 
 
 

     น.ส. จ ริส ดา 
         จินรโหฐาน 
 
 



ห น้ า  | ๖๓ 

 

 

เป้าประสงค์/มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ ผู้รับผ ดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๖. ผ ้เร ยนม ความภาคภ มิใจ 
เห นค ณค่า ชื่นชม ม ส่วนร่วม
ในการอน รักษ  สืบทอด
เผยแพร่ภ มิปัญญาไทย 
ขนบธรรมเน ยมประเพณ  
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้
ภาษาไทยให้ถ กต้อง 
มฐ ๑.๒   
ตัวช ้วัด ๑-๕ 

 ร้อยละของนักเร ยน 
๑) การม ค ณลักษณะท ่
พึงประสงค ตามหลักส ตร 
ค ณธรรมเป้าหมาย และ
ค่านิยมท ่ด ตามท ่
สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภ มิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท ่จะอย ่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
๔) ส ขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
๕) ม ความส ภาพอ่อน
น้อม กตัญญ กตเวท ต่อผ ้
ม พระค ณ 
๖)ผ ้เร ยนท ่เข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเร ยน
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
๘๐  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
๘๕  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
๙๐  
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
  

 
๙๕  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

  

๑. พัฒนาผ ้เร ยนเป็น
บ คคลแห่งการเร ยนร ้ ม 
ความความเป็นเลิศทาง
วิชาการและค ณธรรม  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพ ยง  รักษ 
และเห นค ณค่าของความ
เป็นไทย 

ิ๓.โครงการพัฒนาค ณธรรม 
จริยธรรมและค ณลักษณะท ่พึง
ประสงค  
   - โรงเร ยนค ณธรรม 
   - โรงเร ยนส จริต 
   - กิจกรรมลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันคริสต มาส 
   - กิจกรรมวันปีใหม่ 
   - กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
   - กิจกรรมแม่แห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   - เปิดประต ส ่โลกกว้าง 
   - กิจกรรมวันเก ยรติยศ 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศ 
   - ประดับเข มพระเก ้ยวและ
ไหว้คร  
   - วันสถาปนาโรงเร ยน 

     น.ส.ส วิตร  ทางด  
 
 
กล ่มสาระสังคม ฯ 
กล ่มสาระสังคม ฯ 
กล ่มการงานอาช พ  
ภาษาต่างประเทศ 
 น.ส.ส วิตร  ทางด    
น.ส.ส วิตร  ทางด    
น.ส.ส วิตร  ทางด    
น.ส.ส วิตร   ทางด  
นายดนัย อ่อนค า 
น.ส.ส วิตร  ทางด    
น.ส.ส วิตร  ทางด  
น.ส.ส วิตร  ทางด    
น.ส.ส วิตร  ทางด    
น.ส.ส วิตร  ทางด    
นายกฤษณะ 

 

 

 



ห น้ า  | ๖๔ 

 

 

เป้าประสงค์/มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ ผู้รับผ ดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๖. ผ ้เร ยนม ความภาคภ มิใจ 
เห นค ณค่า ชื่นชม ม ส่วนร่วม
ในการอน รักษ  สืบทอด
เผยแพร่ภ มิปัญญาไทย 
ขนบธรรมเน ยมประเพณ  
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้
ภาษาไทยให้ถ กต้อง 
มฐ ๑.๒  ตัวช ้วัด ๑-๕ 

๑.สถานศึกษาม การ
จัดระบบด แลช่วยเหลือ
ผ ้เร ยนท ่ม ประสิทธิภาพ
และครอบคล มถึงผ ้เร ยน
ท กคน ในระดับด  
๒ คร ร้อยละ ๘๐ เย ่ยม
บ้านนักเร ยนท กคนและน า
ข้อม ลระบบด แลช่วยเหลือ
ผ ้เร ยน               ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนา
ค ณภาพการศึกษา   
๓.การด าเนินงานตาม
ระบบด แลช่วยเหลือ
นักเร ยนเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วนสมบ รณ  
และนักเร ยนท กคนได้รับ
การช่วยเหลือตามความ
แตกต่างอย่างทั่วถึง 
๔.ผ ้เร ยนท ่เข้าร่วมร้อยละ 
๑๐๐ 
 

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๑. พัฒนาผ ้เร ยนเป็น
บ คคลแห่งการเร ยนร ้ ม 
ความความเป็นเลิศทาง
วิชาการและค ณธรรม  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพ ยง  รักษ 
และเห นค ณค่าของความ
เป็นไทย 

๔.โครงการระบบด แล
ช่วยเหลือนักเร ยน    
   - ระบบด แลฯ 
   - โรงเร ยนส ขาว 
   - โรงเร ยนปลอดบ หร  ่
 

     น.ส.นิชดา บ ญชิด 
 

 

 



ห น้ า  | ๖๕ 

 

 

เป้าประสงค์/มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ ผู้รับผ ดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

 ๓. ผ ้เร ยนม ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ควบค ่กับค ณธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพ ยง ม ศักยภาพเป็นพล
โลกและม ทักษะในศตวรรษท ่ 
๒๑ 
 

 ๑.ผ ้เร ยนประพฤติด  ม 
ระเบ ยบวินัย เป็นท ่
ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่างท ่ด   
๒.ผ ้เร ยนได้รับฝึกการ
ท างานร่วมกัน ปรับตัว
เข้ากับผ ้อื่นได้ เส ยสละ 
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเอง ม เหต ผล ม 
ความเข้าใจ และเคารพ
ในความคิดของผ ้อื่น 
เป็นผ ้น า ตามท ่ด   
๓.ผ ้เร ยนม ความเข้าใจ
สังคมประชาธิปไตย
เข้าใจเร ยนร ้การเป็น
ประชาธิปไตยเร ยนร ้อย ่
ร่วมกันและการท างาน
เป็นท ม 

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕  ๑. พัฒนาผ ้เร ยนเป็น
บ คคลแห่งการเร ยนร ้ ม 
ความความเป็นเลิศทาง
วิชาการและค ณธรรม  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพ ยง  รักษ 
และเห นค ณค่าของความ
เป็นไทย 

 ๕. โครงการเตร ยมพัฒน รักษ 
ประชาธิปไตย  
   - กิจกรรมสภานักเร ยน 
   - กิจกรรมอบรมนักเร ยน
ประชาธิปไตย 
   - กิจกรรมอบรมผ ้น า
นักเร ยน 

     น.ส.ส วิตร  ทางด  
นายดนัย อ่อนค า 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๖๖ 

 

 

เป้าประสงค์/มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ ผู้รับผ ดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

 ๑. สถานศึกษาม หลักส ตร
และกระบวนการจัดการ
เร ยนร ้ท ่หลากหลาย โดย
ม ่งเน้นผ ้เร ยนเป็นส าคัญ 
 
 
มฐ.๓ 
ตัวช วัดท ่ ๑-๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของนักเร ยน 
๑.ผลสัมฤทธ์ิทางการเร ยน
ของนักเร ยนทั้ง ๘ กล ่ม
สาระฯ และผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET)ส งข้ึน
ร้อยละ ๕  
๒.นักเร ยนม ค ณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและน าความร ้
ไปปรับใช้ในกระบวนการ
เร ยนการสอนให้ม ค ณภาพ
ย่ิงข้ึน 
๓.สถานศึกษาม หลักส ตร
และกระบวนการจัดการ
เร ยนร ้ท ่หลากหลาย โดย
ม ่งเน้นผ ้เร ยนเป็นส าคัญ 
๔.สถานศึกษาม สื่อ
เทคโนโลย  นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การจัดการเร ยนร  ้
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๒. พัฒนาหลักส ตร 
กระบวนการจัดการ
เร ยนร ้ท ่ม ่งเน้นผ ้เร ยน
เป็นส าคัญและใช้แหล่ง
เร ยนร ้ สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลย ท ่เอื้อต่อการ
จัดการเร ยนร ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖. โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเร ยน 
  
    - ค่ายวิชาการและ
ค ณธรรม 
 
   - พัฒนาสื่อและเทคโนโลย 
ทางการศึกษา(ห้องเร ยน)  
   - หลักส ตรสถานศึกษาและ
หลักส ตร ท้องถ่ิน ฯ 
   - กระบวนการเร ยนร ้ฯ ๘ 
กล ่มสาระ 
   - กิจกรรมพัฒนาผ ้เร ยน 
   - ลดเวลาเร ยน เพ่ิมเวลาร ้ 
   - กิจกรรมเร ยนรวม 
   -กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
  - กิจกรรมสอนเสริมเติม
ความร ้  
 
 
 
 
 

     นายเอกชัย โสกสินธ   
          
 
กล ่มสาระสงัคมฯ 
 
นายศรัญญ  ศร พ ล 
 
น.ส.จ ริส ดา 
       จินรโหฐาน 
 
 
น.ส.น ชจร ย  
      จ าเริญโชค 
น.ส วิไลรัตน  
        ชาญพฤติ 
 
นายเอกชัย โสกสินธ  
 
น.ส ฤทัยทิพย  ร้อยพ ทธ 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๖๗ 

 

 

เป้าประสงค์/มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ ผู้รับผ ดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

 
๒. สถานศึกษาม สื่อ
เทคโนโลย  นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
จัดการเร ยนร ้ 
 
 

 
๑.คร และบ คลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ ๙๐ ผลิต
และใช้สื่อ นวัตกรรม และ
อ ปกรณ ด้านเทคโนโลย  
๒.โรงเร ยนแหล่งเร ยนร ้ท ่
เอ้ืออ านวยต่อการจัด
กิจกรรมการเร ยนร ้และ 
พัฒนาค ณลักษณะอันพึง
ประสงค  ระดับมากข้ึนไป 
๓.คร และนักเร ยน ใช้ห้อง
ศ นย การเร ยนร ้ห้อง DLIT  
 ในการจัดการเร ยนการ
สอนได้อย่างเต มท ่และม 
ประสิทธิภาพ 
๔.ม แหล่งเร ยนร ้ สื่อวัสด  
นวัตกรรมท ่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเร ยนการสอน 
เพ ยงพอกับผ ้เร ยน   
๕.ผ ้เร ยนม ความร ้ ความ
เข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการ
ด าเนินช วิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ยง 

 
๒.พัฒนาหลักส ตร 
กระบวนการจัดการ
เร ยนร ้ท ม่ ่งเน้นผ ้เร ยน
เป็นส าคัญและใช้แหล่ง
เร ยนร ้ สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลย ท ่เอื้อต่อการ
จัดการเร ยนร ้  
 

 
๗. โครงการพัฒนาแหล่ง
เร ยนร ้  
  - บ รณาการสวน
พฤกษศาสตร โรงเร ยน 
    - บ รณาการเศรษฐกิจ
พอเพ ยง 
    - ห้อง DLIT 
    - ห้องสม ด 
    - ระบบ ICT การเร ยนการ
สอน 
              

 
นายศรัญญ   ศร พ ล 
น.ส.น ชจร ย   จ าเริญโชค 
น.ส ฤทัยทิพย  ร้อยพ ทธ 
 
น.ส. ฤทัยทิพย  ร้อยพ ทธ 
 
น.ส. ฤทัยทิพย  ร้อยพ ทธ 
น.ส. วิไลรัตน  ชาญพฤติ 
นายศรัญญ  ศร พ ล 

 



ห น้ า  | ๖๘ 

 

 

เป้าประสงค์/มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผ ดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖  
๑.ผ ้บริหาร คร และบ คลากร
ทางการศึกษาม ศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาช พ  
(มฐ.๒ ตัวช ้วัด๒.๔ 
มฐ.๒ ตัวช ้วัด ๒.๗ 
มฐ.๓ ตัวช ้วัด 
๓.๑,๓.๔,๓.๕,๓.๗,๓.๘) 
 
 

ร้อยละของคร และ
บ คลากรทางการศึกษา 
๑. เข้าร่วมการประช ม 
อบรม สัมมนาและศึกษา
ด งานอย่างน้อย ๒ ครั้ง
ต่อป ี
๒. ม การจัดท า ID Plan  
SAR รายบ คคล  พัฒนา
วิชาช พ PLC  การ
พัฒนาตนเองเพ่ือม และ
เลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ   ว๒๑/
๒๕๖๐ และการนิเทศ
ติดตามการพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ วิชาช พ 
๓. การนิเทศติดตามการ
พัฒนาตนเองตามเกณฑ 
วิชาช พ 
๔.ตรวจส ขภาพประจ าป ี
ปีละ ๑ ครั้ง 
๕.ม คร อัตราจ้างและ
ล กจ้างชั่วคราวเพ ยงพอ 
๖.เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมขวัญและก าลังใจ 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐
๐ 

๓.พัฒนาคร  และ
บ คลากรทางการศึกษา
ให้ม มาตรฐานค ณภาพ
ตามเกณฑ วิชาช พคร  

 ๘. โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพคร และ
บ คลากรทางการศึกษาส ่ความ
เป็นเลิศ 
   -กิจกรรมอบรม สัมมนา
และศึกษาด งาน 
   -กิจกรรมพัฒนาวิชาช พคร   
  - กิจกรรมสรรหาบ คลากร  
   - กิจกรรมตรวจส ขภาพ
ประจ าป ี
   - กิจกรรมสร้างเสริมขวัญ
และก าลังใจ 

     กล ่มบริหารงาน
บ คคล 
  



ห น้ า  | ๖๙ 

 

 

เป้าประสงค์/มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ ผู้รับผ ดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๔. พัฒนาบริหารการจัดการ
การศึกษาอย่างม 
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 
ค ณภาพการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มฐ.๒ 
ตัวช ้วัดท ่ ๒.๑-๒.๒ 
ตัวช ้วัดท ่ ๒.๙-๒.๑๑ 

๑.การบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรล เป้าหมายตามท ่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๒.การบริหารจัดการท ่
เข้มแข ง ม ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล และม 
ค ณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล สพฐ. และ 
สมศ. 
๓.การม ส่วนร่วมของ
ผ ้เก ่ยวข้องท กฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้ม ค ณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
๔.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือรองรับการ
ประกัน ค ณภาพทางการ
ศึกษา 
๕.สถานศึกษาม การใช้
ทรัพยากรอย่างค ้มค่าและ
ส่งเสริมการใช้แหลง่เร ยนร ้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ค ณภาพ การศึกษา 
 

๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๔. พัฒนาบริหารการ
จัดการการศึกษาอย่างม 
ประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ ค ณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 

 ๙. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้วยระบบ
ค ณภาพ 
   - กล ่มบริหารวิชาการ 
   - กล ่มบริหารบ คคล 
   - กล ่มบริหาร 
     งบประมาณ 
   - กล ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 

     นางย พิน  หอมส ข 
 
 
กล ่มบริหารวิชาการ 
กล ่มบริหารบ คคล 
กล ่มบริหาร 
งบประมาณ 
กล ่มบริหารทั่วไป 
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เป้าประสงค์/มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ ผู้รับผ ดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๕.สถานศึกษาม สื่อ
เทคโนโลย  นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเร ยนร ้ 
มฐ. ๒ 
ตัวช ้วัดท ่ ๒.๖,๒.๘ 

๑. ผ ้บริหาร คร และบ คลากร
ทางการศึกษา สามารถใช้
เทคโนโลย สารสนเทศ ในการ
บริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง 
๒. โรงเร ยนม ข้อม ล
สารสนเทศท ่ครบถ้วน
สมบ รณ   ครอบคล มในท ก
ด้าน 
๓.  โรงเร ยนสามารถน า
ข้อม ลสารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาโรงเร ยน
ให้เกิดประสิทธิภาพส งส ด
๔. โรงเร ยนให้บริการข้อม ล
สารสนเทศแก่นักเร ยน 
ผ ้ปกครอง บ คคลและ
หน่วยงานอื่นได้ 
 

     ๔. พัฒนาบริหารการ
จัดการการศึกษาอย่างม 
ประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ ค ณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑๐. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างม 
ประสิทธิภาพ 
 

    นายศรัญญ  ศร พ ล 
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เป้าประสงค์/มาตรฐาน
การศึกษา 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผ ดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๕. สถานศึกษาม สื่อ
เทคโนโลย  นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเร ยนร ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๑. ภ มิทัศน  สภาแวดล้อม 
ความสะอาดถ ก
ส ขลักษณะตามบริเวณ
และสถานท ่ต่าง ๆ ของ
โรงเร ยนอย ่ในสภาพ
เหมาะสมสวยงานเอ้ือต่อ
การจัดการเร ยนร ้ของ
ผ ้เร ยน 
๒. ระบบสาธารณ ป โภค
ต่าง ๆ ของ 
โรงเร ยนอย ่ในภาวะพร้อม
ใช้งานเหมาะสม และม 
ประสิทธิภาพ 
๓. โรงเร ยนม ระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วยกล้อง
วงจรปิด ท ่ม ประสิทธิภาพ 
๔. คร ภัณฑ  และอ ปกรณ ท ่
เก ่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาอย ่ในสภาพ
สมบ รณ พร้อมใชง้าน 
 
 
 
 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๒. พัฒนาแหล่งเร ยนร ้ 
อาคารสถานท ่ และ
สภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเร ยน
พัฒนาการเร ยนร ้อย่าง
เต มศักยภาพ 
๓. สร้างแหลง่เร ยนร ้ท ่ม 
ค ณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาค ณภาพ
การศึกษา 
๔. ปล กฝังจิตส านึกให้
นักเร ยน ตระหนักและ 
เห นความส าคัญในการ
อน รักษ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
๕. พัฒนาระบบ
สาธารณ ปโภค ให้ถ ก
ส ขลักษณะ และ
เพ ยงพอ อย่างม 
ประสิทธิภาพ 

๑๑. โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท ่และสิ่งแวดล้อม  

     

- กิจกรรม ๕ส.         น.ส.ส ขฤทัย แก้วมาลา 

๒. กิจกรรม ซ่อม บ าร ง วัสด 
อ ปกรณ และคร ภัณฑ  ฯลฯ 

         นายกฤษณะ  มิกข นทด 

๓. กิจกรรมพัฒนาระบบ 
สาธารณ ปโภค ฯลฯ 

        นายกฤษณะ  มิกข นทด 

๔. กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เร ยนร ้ของผ ้เร ยน 

        นายกฤษณะ  มิกข นทด 

๕. กิจกรรมปรับปร งภ มิทัศน 
และสิ่งแวดล้อมฯลฯ 

        นายกฤษณะ  มิกข นทด 

๖. กิจกรรมพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - - - นายศรัญญ  ศร พ ล 
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เป้าประสงค์/มาตรฐาน

การศึกษา 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ โครงการ/ก จกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผ ดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖  

๒ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคร และ
บ คลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาช พคร 
อย่างม ค ณภาพและ
เช ่ยวชาญในการจัด
กระบวนการเร ยนร ้ โดย
ใช้ร ปแบบการปฏิบัติท ่
เป็นเลิศ 
๗.พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
 
มฐ.๒ 
ตัวช ้วัดท ่ ๒.๒,๒.๔ 
๒.๑๒ 
 

 ๑.คณะกรรมการ
สถานศึกษา,เครือข่าย
ผ ้ปกครอง,ชมรมศิษย เก่า
ผ ้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผ ้ม ส่วนเก ่ยวข้องท กภาค
ส่วน เข้ามาม บทบาท และ
ม ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
๒. การม ส่วนร่วมของ
ผ ้เก ่ยวข้องท กฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้ม 
ค ณภาพและได้มาตรฐาน. 
๓.สถานศึกษาม 
ความสัมพันธ ท ่ด กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน อย ่ในระดับด  
๔.ความร่วมมือจากช มชน 
องค กรต่างๆ 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐
๐ 

๕. สร้างเครือข่ายเพ่ือ
ร่วมพัฒนาการจัด
การศึกษาท ่ม ค ณภาพ 
 

 ๑๒.โครงการเตร ยมพัฒน 
สัมพันธ  
  - เตร ยมพัฒน รักษ 
องค กร 
  - สัมมนาเครือเตร ยม
พัฒน ส ่ความเป็นเลิศ 
  - สายใยเตร ยมพัฒน  
  ( คณะกรรมการ
สถานศึกษา,เครือข่าย
ผ ้ปกครอง,ชมรมศิษย เก่า) 
 -ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
(ค่าบ าร งสถานศึกษา,
ท นการศึกษา, บ ชาวัตถ 
มงคล,วันลอยกระทง,การ
แสดงนาฏศิลป ์
- MOU 
 

 

     น.ส.จ ริส ดา  
             จินรโหฐาน 
 
 
 
 
นางย พิน หอมส ข 
 
 
 
 
บริหารงบประมาณ 
บริหารวิชาการ 
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กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
กรอบประมาณการรายรับของโรงเรียน 
 

รายละเอียดงบประมาณ  ปี ๒๕๖๓ 
ที่ รายการ ม.ต้น ม.ปลาย รวมเง น 
    ภาค ภาค   
    ๒/๒๕๖๒ ๑/๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๒ ๑/๒๕๖๓   
 จ านวนนักเร ยน ๒๘๖ ๑๖๙  
๑ เงินอ ดหน นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ยอดยกมา           
  ๑.๑ เงินอ ดหน น    ๕๐๐,๕๐๐     ๕๐๐,๕๐๐     ๓๒๑,๑๐๐       

๓๒๑,๑๐๐  
๑,๖๔๓,๒๐๐ 

  รวมเง น         ๑,๖๔๓,๒๐๐ 
๒ เงินอ ดหน นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเร ยนยากจน 
๓ เงินโครงการโรงเร ยนในฝัน           
๔ เงินอ ดหน นเร ยนฟร  ๑๕ ปี           
  ๔.๑ ค่าหนังสือเร ยน  ๒๓๘,๐๙๘  ๒๐๖,๐๐๓ ๔๔๔,๑๐๑ 
  ๔.๒ ค่าอ ปกรณ การเร ยน ๖๐,๐๖๐ ๖๐,๐๖๐ ๓๘,๘๗๐ ๓๘,๘๗๐ ๑๙๗,๘๖๐ 
  ๔.๓ ค่าเครื่องแบบนักเร ยน ๑๒๘๗๐๐ ๑๒๘๗๐๐ ๘๔๕๐๐ ๘๔,๕๐๐ ๒๙๗,๗๐๐ 
  ๔.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผ ้เร ยน 
๑๒๕,๘๔๐ ๑๒๕,๘๔๐ ๘๐,๒๗๕ ๘๐,๒๗๕ ๔๑๒,๒๓๐ 

๕ เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ           
  งบพัฒนาพ้ืนท ่รอบบริเวณ

โรงงานไฟฟ้า 
     ๑๔๕,๐๐๐      ๑๔๕,๐๐๐ 

  รวมเงิน         ๑,๔๙๖,๘๙๑ 
๖ เงินรายได้สถานศึกษา           
  ยอดยกมา           
  เงินรายได้สถานศึกษา   คิด 

๘๔% ของ ๓๘๐คน 
   ๓๙๙,๐๐๐     ๓๙๙,๐๐๐      ๑๙๓,๕๐๐       

๑๙๓,๕๐๐  
๑,๑๘๕,๐๐๐ 

  ๖.๑ เงินบ าร งการศึกษา          
  ๖.๒ เงินบริจาค          
  ๖.๓ เงินระดมทรัพยากร          
  รวมเงิน     

๑,๒๑๔,๑๐๐  
   
๑,๕๙๗,๑๙๘  

    
๗๑๘,๒๔๕  

    
๙๒๔,๒๔๘  

๑,๑๘๕,๐๐๐ 

  รวมทั้งสิ้น                  ๒,๘๑๑,๒๙๘                     ๑,๖๔๒,๔๙๓  ๔,๓๒๕,๐๙๑ 
       
 หักค่าสาธารณ ปโภค  ๗๓,๐๐๐  ๘๗๖,๐๐๐.๐ 

 ค่าหมึกถ่ายเอกสาร   ๕,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 
 ค่ากระดาษ    ๑๐๐,๐๐๐  

      ๙๑๖,๐๐๐.๐ 
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สัดส่วนการบร หารงบประมาณงบเง นรายได้สถานศึกษา   ปีงบประมาณิ๒๕๖๓ 
เงินรายได้สถานศึกษา ๑,๑๘๕,๐๐๐ 

จ่ายค่าจ้างบ คลากร ๘๕๗,๒๐๐ 
คงเหลือ ๓๒๗,๘๐๐ 

สัดส่วนการบร หารงบประมาณงบเง นอุดหนุน ปีงบประมาณิ๒๕๖๓ 
เงินอ ดหน นการจัดการศึกษา            ๑,๖๔๓,๒๐๐  
หักค่าสาธารณ ปโภค เดือนละ  ๗๓,๐๐๐             ๘๗๖,๐๐๐  

คงเหลือ             ๗๖๗,๒๐๐  
 
 สัดส่วนการบร หารงบประมาณงบเง นอุดหนุนิปีงบประมาณิ๒๕๖๓ 
 

ฝ่าย สัดส่วนการจัดสรร จ านวนเง น จัดสรรจร ง ค ดเป็นร้อยละ 
๑. ฝ่ายวิชาการ ๖๐     ๗๐๗,๖๕๘.๐๐   ๗๕๒,๖๕๘ ๖๓.๘๑ 
๒. ฝ่ายบริหารท่ัวไป ๑๐    ๑๑๗,๙๔๓.๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ ๘.๗๔ 
๓. ฝ่ายงบประมาณ ๑๐   ๑๑๗,๙๔๓.๐๐   ๔๐,๐๐๐ ๓.๓๙ 
๔. บ คคล ๑๐   ๑๑๗,๙๔๓.๐๐   ๓๐,๐๐๐ ๒.๕๔ 
๕. ส ารองจ่าย ๑๐  ๑๑๗,๙๔๓.๐๐   ๐ ๐.๐๐ 
  ๑๐๐   ๑,๑๗๙,๔๓๐.๐๐     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนการบร หารงบประมาณงบก จกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีงบประมาณิ๒๕๖๓ 
   - กิจกรรมพัฒนาผ ้เร ยน ๔๑๒,๒๓๐ 
   - กิจกรรมค่ายวิชาการ ๑๐๓,๐๕๗.๕๐ 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา  
   - กิจกรรมค่ายค ณธรรม  
   - กิจกรรมล กเสือเนตนาร   

คงเหลือ ๓๐๙,๑๗๒.๕ 
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การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ ตามแผนปฏ บัต การประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีิอ าเภอหนองแคิจังหวัดสระบุรี 

 

โครงการ ก จกรรม 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน ระดมทรัพย์ อื่นิๆ 

๗๖๗,๒๐๐ ๔๑๒,๒๓๐ ๑,๑๘๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ 
๑. โครงการ
พัฒนาค ณภาพ
ผ ้เร ยน 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ิ๘ กลุ่มิ 
- วิทยาศาสตร  ๓๐,๐๐๐       
- คณิตศาสตร  ๓๐,๐๐๐       
- ภาษาไทย ๓๐,๐๐๐       
- ภาษาต่างประเทศ ๓๐,๐๐๐       
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๐,๐๐๐       
- การงานอาช พ ๓๐,๐๐๐       
- ส ขศึกษาและพลศึกษา ๓๐,๐๐๐       
- ศิลปะ ๓๐,๐๐๐       
- วิชาการ ๓๐,๐๐๐       
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          
- แนะแนว ๑๐,๐๐๐       

๒. โครงการ 
OCOP&OPEN 
HOUSE 

- หน่ึงห้องเร ยนหน่ึงโครงงาน ๓๐,๐๐๐       
- OPEN HOUSE ๑๕,๐๐๐       

๓. โครงการ
พัฒนาค ณธรรม 
จริยธรรมและ
ค ณลักษณะท ่พึง
ประสงค  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- โรงเร ยนค ณธรรม       ๙,๐๐๐ 
- โรงเร ยนส จริต         
- ลอยกระทง       ๓,๐๐๐ 
- วันคริสต มาสและวันปีใหม่ ๑๕,๐๐๐       
- เปิดประต ส ่โลกกว้าง   ๗๐,๐๐๐     
- วันเก ยรติยศ   ๓๐,๐๐๐     
- ปฐมนิเทศ ๑๗,๐๐๐       
- ประดับเข มพระเก ้ยว 
   และไหว้คร  

๒๐,๐๐๐       

- วันเข้าพรรษา ๘,๐๐๐       
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓,๐๐๐       
- วันแม่แห่งชาติ ๑,๕๐๐       
- วันพ่อแห่งชาติ ๑,๕๐๐       
- วันสถาปนาโรงเร ยน ๔,๐๐๐       
- วันปิยมหาราช  ๑,๐๐๐       

๔. โครงการระบบ
ด แลช่วยเหลือ
นักเร ยน 

- ระบบด แลฯ ๑๘,๐๐๐       
- โรงเร ยนปลอดบ หร  ่  ๒,๐๐๐       
- โรงเร ยนส ขาว ๔,๐๐๐       

๕. โครงการ 
เตร ยมพัฒน รัก
ประชาธิปไตย 

- สภานักเร ยน ๓,๐๐๐       
- เลือกต้ังประธานนักเร ยน ๑,๐๐๐       
- อบรมผ ้น านักเร ยนในเครือ   
  เตร ยมพัฒน  

   ๒๒,๐๐๐     
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โครงการ ก จกรรม 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน ระดมทรัพย์ อื่นิๆ 

๗๖๗,๒๐๐ ๔๑๒,๒๓๐ ๑,๑๘๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ 
- อบรมเยาวชนประชาธิปไตย        

๖. โครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เร ยน 

- ค่ายวิชาการและค ณธรรม   ๕๐,๐๐๐     
- พัฒนาสื่อและเทคโนโลย  
  ทางการศึกษา 

  ๓๐,๐๐๐     

- หลักส ตรท้องถ่ิน ฯ         
- กระบวนการเร ยนร ้  
  ๘ กล ่มสาระ 

        

- แข่งขันทักษะทางวิชาการ ๑๕,๐๐๐    
- สอนเสริมเติมความร ้    ๑๐๔,๐๐๐ 
- กิจกรรมพัฒนาผ ้เร ยน   ๑๑๕,๐๐๐   ๗๕,๐๐๐ 
- ลดเวลาเร ยน เพ่ิมเวลาร ้         
- กิจกรรมเร ยนรวม ๓,๐๐๐       

๗. โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เร ยนร ้  

- บ รณาการสวนพฤกษศาสตร  
  โรงเร ยน 

        

- บ รณาการเศรษฐกิจพอเพ ยง     ๒๐๐,๐๐๐   
- ห้องสม ด ๓๕,๐๐๐     ๑๒๐,๐๐๐ 
- ห้อง DLIT         
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเร ยนร ้ 
  ของผ ้เร ยน 

        

- กิจกรรมอน รักษ พลงังาน ๓,๐๐๐       
- กิจกรรมปรับปร งภ มิทัศน  
  และสิ่งแวดล้อม 

    ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

- ระบบ ICT การเร ยน 
  การสอน 

      ๓๗๒,๐๐๐ 

๘. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคร 
และบ คลากร
ทางการศึกษาส ่
ความเป็นเลิศ 

- กิจกรรมอบรม สัมมนาและ 
  ศึกษาด งาน 

๒๐,๐๐๐     ๑๐๐๐๐๐ 

- กิจกรรมพัฒนาวิชาช พคร   ๑๐,๐๐๐       
- กิจกรรมสรรหาบ คลากร       ๘๕๗๒๐๐ ๗๕๐๐๐๐ 
- กิจกรรมตรวจส ขภาพ 
  ประจ าป ี

      ๓,๐๐๐ 

- กิจกรรมสร้างเสริม 
  ขวัญและก าลังใจ 

      ๒๐,๐๐๐ 

๙. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้วย
ระบบค ณภาพ 

- กล ่มบริหารวิชาการ ๔๕,๐๐๐       
- กล ่มบริหารบ คคล  ๓๐,๐๐๐        
- กล ่มบริหารงบประมาณ ๔๐,๐๐๐       
- กล ่มบริหารทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐   ๑๕๐,๐๐๐   

๑๐. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ  

- studentcare      ๑๐๐,๐๐๐ 
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โครงการ ก จกรรม 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน ระดมทรัพย์ อื่นิๆ 

๗๖๗,๒๐๐ ๔๑๒,๒๓๐ ๑,๑๘๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ 
๑๑. โครงการ
พัฒนางานอาคาร
สถานท ่และ
สิ่งแวดล้อม  

- กิจกรรม ๕ส. ๓๐,๐๐๐       
- กิจกรรม ซ่อมบ าร ง อ ปกรณ  
  และคร ภัณฑ               

   ๑๐,๐๐๐   

- กิจกรรมพัฒนาระบบ 
  สาธารณ ปโภค ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐       

- กิจกรรมพัฒนาระบบรักษา 
  ความปลอดภัย 

      ๒๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการ
เตร ยมพัฒน 
สัมพันธ  

- เตร ยมพัฒน รักษ องค กร    ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
- สัมมนาเครือเตร ยมพัฒน  
  ส ่ความเป็นเลิศ 

        

- สายใยเตร ยมพัฒน          
- สานสายใยเครือเตร ยมพัฒน      
- ระดมทรัพยากรเพ่ือ    
  การศึกษา 

     ๑๐๐,๐๐๐ 

- MOU         
 รวมงบประมาณ ๗๖๔,๐๐๐ ๓๑๗,๐๐๐ ๑,๓๒๗,๒๐๐ ๑,๙๕๒,๐๐๐ 
รวมงบส ารองจ่าย  ๐ ๐  ๐  ๐  

รวมทั้งส ้น ๗๖๔,๐๐๐ ๓๑๗,๐๐๐ ๑,๓๒๗,๒๐๐ ๑,๙๕๒,๐๐๐ 
ส่วนต่างิงปม. -๒,๒๐๐        

๙๕,๒๓๐  
-๑๔๒,๒๐๐ 

- 
๑,๘๐๗,๐๐๐  

 


