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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 5 ปี ประจําปี การศึกษา 2556-2560
1.ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตาม นโยบายขยาย
โอกาสทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปี การศึกษา 2536-2537 โดยได้รับบริ จาคที่ดินจากบริ ษทั ซิต้ ีแลนด์
กรุ๊ ฟ จํานวน 46 ไร่ 1 งาน 28.5 ตารางวา ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช รหัสไปรษณี ย ์ 80000 โทรศัพท์ 075-378888 โทรสาร 075-378650 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เดิมชื่อโรงเรี ยนศรี วชิ ยั ได้รับอนุมตั ิเปลี่ยนนโยบายและชื่อเป็ นโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้ ในเครื อ
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา กรุ งเทพมหานคร ฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2541
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตารางที่ 1 แสดงการรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตั้งแต่ ปี การศึกษา 2538 - ปั จจุบนั
ปี การศึกษา
แผนการเรี ยน
จํานวนห้อง
สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
วิทย์-คณิ ต
1
อาคาร 5 โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
2538
นครศรี ธรรมราช
คณิ ต-อังกฤษ
1
วิทย์-คณิ ต
3
อาคาร 5 โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
2539
นครศรี ธรรมราช
คณิ ต-อังกฤษ
2
วิทย์-คณิ ต
3
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ) ตําบลนาพรุ
2540
อําเภอพระพรหม
คณิ ต-อังกฤษ
2
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิทย์-คณิ ต
3
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ) ตําบลนาพรุ
2541
อําเภอพระพรหม
คณิ ต-อังกฤษ
2
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิทย์-คณิ ต
3
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ) ตําบลนาพรุ
2542
อําเภอพระพรหม
คณิ ต-อังกฤษ
2
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิทย์-คณิ ต
3
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ) ตําบลนาพรุ
2543
อําเภอพระพรหม
คณิ ต-อังกฤษ
2
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ปี การศึกษา
2544

2545

2546

2547

2548

2549

แผนการเรี ยน
วิทย์-คณิ ต

จํานวนห้อง
4

คณิ ต-อังกฤษ

3

วิทย์-คณิ ต

4

คณิ ต-อังกฤษ

3

วิทย์-คณิ ต

4

คณิ ต-อังกฤษ

4

วิทย์-คณิ ต

5

คณิ ต-อังกฤษ

3

ศิลป์ -ญี่ปุ่น

2

วิทย์-คณิ ต

5

คณิ ต-อังกฤษ

3

ศิลป์ -ญี่ปุ่น

2

วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น

5
3
1

ศิลป์ -จีน

1

สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ) และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ) และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ) และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

~3~

ปี การศึกษา

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

แผนการเรี ยน
วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น

จํานวนห้อง
5
3
1

ศิลป์ -จีน

1

วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น

5
3
1

ศิลป์ -จีน

1

วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น

5
3
1

ศิลป์ -จีน

1

วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น

5
3
1

ศิลป์ -จีน

1

วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น

5
3
1

ศิลป์ -จีน

1

วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น
ศิลป์ -จีน
วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น
ศิลป์ -จีน

5
3
1
1
5
3
1
1

สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
อาคาร 318ล/27 (พิเศษ)และอาคารเรี ยน
แบบ 7 ชั้น พิเศษ ตําบลนาพรุ
อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
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แผนผังบริเวณโรงเรียน
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1.2 ข้ อมูลนักเรียน

ตาราง แสดงจํานวนนักเรี ยนตามแผนการเรี ยน ปี การศึกษา 2556
ระดับชั้น

แผนการเรี ยน

ม. 4 (10 ห้อง) วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น
ศิลป์ -จีน
รวม
ม. 5 (10 ห้อง) วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น
ศิลป์ -จีน
รวม
ม. 6 (10 ห้อง) วิทย์-คณิ ต
คณิ ต-อังกฤษ
ศิลป์ -ญี่ปุ่น
ศิลป์ -จีน
รวม
รวมทั้งสิ้ น

จํานวน
ห้ องเรียน
5
3
1
1
10
5
3
1
1
10
5
3
1
1
10
30

จํานวนนักเรียน
ชาย
79
43
7
9
141
59
48
4
5
116
56
36
7
6
105
362

หญิง
145
104
16
34
299
153
88
19
37
297
157
83
27
35
302
898

รวม
224
150
23
43
440
212
136
23
42
413
213
119
34
41
401
1,260

จํานวนนักเรี ยนทั้งหมดทุกชั้น 1,260 คน จํานวนห้องเรี ยนทั้งหมด 30 ห้อง
จํานวนนักเรี ยนเฉลี่ยต่อห้อง 42 คน
อัตราส่ วนนักเรี ยน : ครู = 18 : 1
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ตาราง แสดงจํานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนความสามารถพิเศษ(Gifted) ปี การศึกษา 2556
นักเรี ยน
ชั้น

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม

ม.4

ม.5

ม.6
รวม

จํานวนนักเรี ยนความสามารถพิเศษด้าน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิ ตศาสตร์
9
12
21
21
-

รวม
9
12
21
21

นักเรี ยนที่อยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การของสถานศึกษาร้อยละ 100
นักเรี ยนที่มีน้ าํ หนักส่ วนสู งตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยร้อยละ 100
นักเรี ยนที่จบหลักสู ตรและเรี ยนต่อร้อยละ 100
นักเรี ยนไม่จบหลักสู ตร – คน
นักเรี ยนที่ลาออกกลางคัน – คน

1.4 ข้ อมูลครู และบุคลากร

ตาราง แสดงจํานวน ข้าราชการครู จาํ แนกตามระดับวุฒิการศึกษาและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ / งานที่ปฏิบตั ิปี
การศึกษา 2556
หมวดวิชา/งานที่ปฏิบัติ
บริ หาร
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
พลานามัย สุ ขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ

ระดับวุฒิสูงสุ ด
ปริ ญญาโท
4
4
1
4
3
1
1
3

ปริ ญญาตรี
3
9
8
3
2
2
3

รวม
4
7
10
12
6
3
3
6
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ระดับวุฒิสูงสุ ด

หมวดวิชา/งานที่ปฏิบัติ

ปริ ญญาโท
3
1
23

ภาษาต่างประเทศ
แนะแนวการศึกษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
บรรณารักษ์
รวม

ปริ ญญาตรี
10
1
2
45

รวม
13
1
1
2
68

แสดงจํานวนลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัว่ คราว ปี การศึกษา 2556
ตําแหน่ง
ครู ภาษาอังกฤษ
ครู ภาษาจีน
ครู ภาษาญี่ปุ่น
ครู เกาหลี
ครู แนะแนว ,วัดผล

ลูกจ้างประจํา
-

ลูกจ้างชัว่ คราว
3
1
1
1
2

รวม
3
1
1
1
2

รวม
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่เทคโน ฯ
นักการภารโรง
คนสวน
พนักงานขับรถ
ยาม
รวม

1
1
2

8
5
6
2
2
23

8
5
7
2
1
2
25
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1.5 ข้ อมูลทรัพยากร

ตาราง แสดงสิ่ งก่อสร้าง
สิ่ งก่อสร้าง
อาคาร 318 ล/27 พิเศษ
อาคาร 7 ชั้น พิเศษ
อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์ปฏิบตั ิการเกษตรอินทรี ย ์
อาคารประชาสัมพันธ์
ศาลาพัก
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
เรื อนเพาะชํา
สระนํ้า
อาคารจอดรถ
บ้านพักครู
จํานวนพื้นที่ 46 ไร่ 1 งาน 28.5 ตารางวา
จํานวนอาคารเรี ยนถาวรรวม 3 หลัง
จํานวนห้องเรี ยนทั้งหมด 30 ห้อง
จํานวนห้องประกอบ
-ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 8 ห้อง
-ห้องดนตรี -นาฏศิลป์ 1 ห้อง
-ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ห้อง
-พยาบาล 1 ห้อง
-จํานวนสนามกีฬา 3 สนาม
1.6 ข้ อมูลงบประมาณ
ตาราง แสดงข้ อมูลงบประมาณ ปี งบประมาณ 2556
รายการ
เงินจัดสรรตาม
แผนปฏิบตั ิการ

เงินอุดหนุ น
(บาท)
4,405,000

เงินกิจกรรม
(บาท)
5,430,000

จํานวน
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

-ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
-ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา 1 ห้อง
-ห้องสมุด 1 ห้อง
-ห้องเรี ยนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 4 ห้อง

เงินหอพัก
(บาท)
142,000

เงินรายได้
(บาท)
355,000

เงินอื่นๆ
(บาท)
367,000

ยอดรวม
(บาท)
10,332,000
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1.7 ข้ อมูลชุ มชน
ลักษณะ/สภาพชุมชน ตําบลนาพรุ ต้งั อยูใ่ นเขตอําเภอพระพรหม ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ห่างจากตัวเมืองนครศรี ธรรมราชประมาณ 15 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 37,903 ตารางกิโลเมตร
หรื อประมาณ 23,689 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่าง ๆ ข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนื อ
ติดต่อกับ
ตําบลนาสาร
อําเภอพระพรหม
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตําบลท้ายสําเภา
อําเภอพระพรหม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตําบลช้างซ้าย
อําเภอพระพรหม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตําบลขุนทะเล
อําเภอลานสกา
ประชากรตําบลนาพรุ มีการตั้งบ้านเรื อนเป็ นกลุ่ม ส่ วนใหญ่เป็ นเครื อญาติกนั มีอาชีพทํานา ปลูกพืชไร่
ไม้ผล เช่นมังคุด ลางสาด ลองกอง กระท้อน เงาะ ทุเรี ยน ผัก และไร่ นาสวนผสม นอกนั้นมีอาชีพจักสานไม้ไผ่
ผลิตผ้าบาติก หมอสมุนไพรรับจ้าง ค้าขายและรับราชการ
สถานศึกษามีโรงเรี ยนประถม 4 โรง โรงเรี ยนมัธยม 1 โรง วัด/สํานักสงฆ์ 5 สํานัก จํานวนประชากร
ประมาณ 7,469 คน นับถือศาสนาพุทธเป็ นส่ วนใหญ่ อาชีพสําคัญคือทํานา ทําสวน ทําไร่ จักสานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ ทําขนมทองม้วน รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ 11,000 บาท ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ชุมชนมีสถานประกอบการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมอสมุนไพรรักษากระดูก ชุมชนผลิตขนมทองม้วน
ผลิตผ้าบาติกสถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันวิสาขบูชา เข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมราชินีนาถ ฯ กับชุมชนเป็ นประจําทุกปี
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2. การประเมินองค์ กร

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในรอบสาม เมื่อวันที่ 1 ถึง 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน (8 ตัวบ่งชี้) กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้) และ
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริ ม ( 2 ตัวบ่งชี้ ) มีจาํ นวนรวมทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ คณะผูป้ ระเมินภายนอกสังกัด ห้าง
หุน้ ส่ วนจํากัด เค พี การประเมิน สรุ ปผลดังนี้
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(มัธยมศึกษา)

นํา้ หนัก คะแนนที่ ระดับ
(คะแนน)
ได้
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
10.00
9.51
ตัวบ่ งชี้ที่ 1. ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
10.00
9.66
ตัวบ่ งชี้ที่ 2. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.25
ตัวบ่ งชี้ที่ 3. ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.64
ตัวบ่ งชี้ที่ 4. ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
20.00
13.64
ตัวบ่ งชี้ที่ 5. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
10.00
9.00
ตัวบ่ งชี้ที่ 6. ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
5.00
4.80
ตัวบ่ งชี้ที่ 7. ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนา สถานศึกษา
5.00
4.90
ตัวบ่ งชี้ที่ 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
5.00
5.00
ตัวบ่ งชี้ที่ 9. ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
5.00
5.00
ตัวบ่ งชี้ที่ 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น เอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริ ม
5.00
4.60
ตัวบ่ งชี้ที่ 11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของ สถานศึกษา
5.00
5.00
ตัวบ่ งชี้ที่ 12. ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
90.00
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ ตั้งแต่ 80 ขึน้ ไป
 ใช่  ไม่ ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่ งชี้ ระดับดีขนึ้ ไป 10 ตัวบ่ งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่ งชี้  ใช่  ไม่ ใช่
สถานศึกษาไม่ มีตัวบ่ งชี้ ทีม่ ีระดับคุณภาพต้ องปรับปรุ งหรือปรับปรุ งด่ วนขึน้ ไป  ใช่  ไม่ ใช่
สรุ ปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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สรุ ปผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
สรุ ปผลการเรี ยนโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
รหัสวิชา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
การงานฯ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุ ขศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
คณิ ตศาสตร์
รวม
ร้อยละ

0
1
122
10
18
19
0
32
240
442
0.54
3.421847

นักเรี ยนที่ได้ผลการเรี ยน
1
1.5
2
2.5
3
28
36
139
211
304
181
278
299
325
238
50
46
62
186
252
134
213
362
394
369
28
17
27
29
107
1
1
15
80
255
151
187
414
521
488
394
187
195
143
147
967
965
1513
1889
2160
14.03
9.76
14.27
13.29
21.45
7.486258 7.470775 11.71325 14.62414
16.72215
รวม นักเรี ยน ที่มีผลการเรี ยน 3-4 คิดเป็ นร้อยละ

3.5
239
280
349
260
204
211
365
96
2004
12.84
15.51444

4
317
181
558
330
499
325
632
135
2977
13.82
23.04715

รวม
1275
1904
1513
2080
930
888
2790
1537
12917
100
100
55.283735

ผลการ
เรี ยน
เฉลี่ย
3.06
2.32
3.25
2.64
3.45
3.42
2.81
1.78
2.75

S.D.
0.77
1.08
0.83
0.92
0.88
0.54
0.94
1.21
1.07
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สรุ ปผลการเรี ยนโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
รหัสวิชา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
การงานฯ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุ ขศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
คณิ ตศาสตร์
รวม
ร้อยละ

0
0
71
6
26
15
2
16
96
232
1.18
2.063506

นักเรี ยนที่ได้ผลการเรี ยน
1
1.5
2
2.5
3
68
32
187
146
212
238
366
382
293
210
44
28
35
45
82
60
83
185
203
231
21
19
40
42
103
35
32
57
68
141
200
248
466
522
515
363
195
248
165
164
1029
1003
1600
1484
1658
7.59
5.23
8.77
12.01
17.13
9.152361 8.921106 14.23108 13.19932 14.74695
รวม นักเรี ยน ที่มีผลการเรี ยน 3-4 คิดเป็ นร้อยละ

3.5
235
125
178
141
122
210
388
90
1489
17.25
13.2438

4
362
174
775
78
497
332
375
155
2748
30.84
24.44187

รวม
1242
1859
1193
1007
859
877
2730
1476
11243
100
100
52.432625

ผลการเรี ยน
เฉลี่ย
3.03
2.18
3.55
2.54
3.44
3.25
2.64
2.03
2.72

S.D.
0.89
0.99
0.82
0.89
0.88
0.85
0.90
1.11
1.06
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สรุ ปผลการเรี ยนโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้
ระดับชั้น ม.6
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
รหัสวิชา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
การงานฯ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุ ขศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
คณิ ตศาสตร์
รวม
ร้อยละ

นักเรี ยนที่ได้ผลการเรี ยน
0
1
1.5
2
2.5
3
3.5
18
21
49
97
208
256
134
68
315
247
352
411
397
303
2
7
22
26
31
59
121
4
54
49
99
158
119
77
8
43
27
38
54
91
207
0
0
0
3
11
27
18
23
115
171
338
413
319
188
21
140
43
31
19
24
17
144
695
608
984
1305
1292
1065
1.8307 8.8355 7.7295 12.51 16.5904 16.42512 13.53928
รวม นักเรี ยน ที่มีผลการเรี ยน 3-4 คิดเป็ นร้อยละ

4
85
339
358
27
346
382
211
25
1773
22.54005

รวม
869
2432
627
587
814
441
1778
320
7866
100
52.50445

ผลการเรี ยน
เฉลี่ย
2.75
2.48
3.51
2.48
3.29
3.87
2.55
1.70
2.74

S.D.
0.81
1.04
0.75
0.81
0.92
0.37
0.89
1.08
1.02
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~7~
โครงสร้ างการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
ชมรมศิษย์เก่า ----------------------------------------------------------------------------------- ชมรมผูป้ กครองและครู
กลุ่มบริ หารงบประมาณและงานบุคคล
- งานสํานักงานและสารสนเทศ
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุและบริ หารสิ นทรัพย์
- งานระบบควบคุมภายใน
- งานบุคลากร
- งานสวัสดิการบุคลากร
- งานแผนงาน

กลุ่มบริ หารวิชาการ
สํานักงานผูบ้ ริ หาร
กลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
- งานสํานักงานและสารสนเทศ - งานสํานักงาน
- งานสํานักงานและสารสนเทศ
- งานสํานักงานและสารสนเทศ
- งานหลักสูตรสถานศึกษา
- งานสารบรรณโรงเรี ยน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
- งานอาคารสถานที่
- งานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- งานสารสนเทศ
- งานหัวหน้าระดับชั้น
- งานอนามัย
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา - งานพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
- งานยานพาหนะ
- งานทะเบียนวัดผลและเทียบ
ขั้นพื้นฐาน
- งานพัฒนาและส่งเสริ มระเบียบวินยั - งานโภชนาการ
โอนผลการเรี ยน
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ - งานเวรยาม
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานคณะกรรมการสภานักเรี ยน
- งานสาธารณูปโภค
- งานบริ การแนะแนว
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
- งานลูกจ้างประจํา
- งานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
และลูกจ้างชัว่ คราว
- งานสหการโรงเรี ยน
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- งานหอพักนักเรี ยน
- งานสวัสดิการและสวัสดิภาพ
- งานพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นักเรี ยน
- งานป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
- งานประกันคุณภาพยาเสพติด
- งานนิเทศการศึกษา
- งานทดสอบทางการศึกษา
- งานส่งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
- งานพัฒนาและส่งเสริ มนักเรี ยนความสามารถพิเศษ
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ภาระงานและปริมารงานตามโครงสร้ างการบริหาร
1.สํานักงานผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยภาระหน้าที่ 5 ข้อคือ
1.การบริ หารงานสารบรรณ
-การลงทะเบียนรับ – ส่ งเอกสารและหนังสื อราชการ
-การโต้ตอบหนังสื อราชการ
-การเก็บรักษาและทําลายหนังสื อราชการ
-การบริ หารเกี่ยวกับงานสารบรรณ
2.งานประชาสัมพันธ์
-การดําเนินงานด้านการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์
3.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.งานสารสนเทศ
5.งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
2.กลุ่มงานบริ หารวิชาการ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ 20 ข้อ คือ
1.งานบริ หารสํานักงานวิชาการ
2.การพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา
3.การจัดการเรี ยนการสอน
4.การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
5.การวัดผลประเมินผล และการเรี ยนการสอน
6.การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.การจัดตารางสอนและจัดครู เข้าสอน
8.การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
9.การนิเทศการศึกษา
10.งานแนะแนว
11.ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
12.การคัดเลือกหนังสื อและแบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
13.งานทะเบียน
14.งานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
15.งานพัฒนาบุคลากร
16.งานห้องสมุด
17.งานพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
18.งานทดสอบทางการศึกษา
19.งานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
20.งานพัฒนาและส่ งเสริ มความสามารถของนักเรี ยน
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3.กลุ่มบริ หารงบประมาณและงานบุคคล ประกอบด้วยภาระงาน 10 ข้อคือ
1.งานสํานักงานกลุ่มบริ หารงบประมาณและงานบุคคล
2.งานบริ หารงานงบประมาณ
3.งานบริ หารงานบุคคล
4.งานการเงิน
5.งานบัญชี
6.งานพัสดุและบริ หารสิ นทรัพย์
7.งานระบบควบคุมภายใน
8.งานบุคลากร
9. งานสวัสดิการบุคลากร
10.งานแผนงานโรงเรี ยน
4.กลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน ประกอบด้วยภาระงาน 15 ข้อคือ
1.งานสํานักงานกลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน
2.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3.งานปกครองนักเรี ยน
4.งานพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
5.งานส่ งเสริ มระเบียบวินยั / เครื่ องแต่งกาย / ทรงผม
6.งานเวรยาม
7.งานพัฒนานักเรี ยน
8.งานคณะกรมการนักเรี ยน
9.งานกิจกรรมนอกหลักสู ตร
10.งานหอพักนักเรี ยน
11.งานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
12.งานเครื อข่ายผูป้ กครอง
13.งานสมาคมผูป้ กครองและครู
14.งานประกันอุบตั ิเหตุ
15.งานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
5.กลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป ประกอบด้วยภาระงาน 10 ข้อคือ
1.งานสํานักงานกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
2.งานบริ หารอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
3.งานพยาบาลโรงเรี ยน
4.งานโภชนาการและอนามัยโรงเรี ยน
5.งานยานพาหนะโรงเรี ยน
6.งานโสตทัศนูปกรณ์
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7.งานสาธารณูปโภค
8.งานลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัว่ คราว
9.งานสหกรณ์โรงเรี ยน
10.งานสัมพันธ์ชุมชน
11.งานสวัสดิภาพนักเรี ยนและบุคลากร
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3. ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (พ.ศ.2556-2560)
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม

“ เลิศภูมิรู้ คู่ภูมิธรรม นําภูมิฐาน สู่ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ”
ความเป็ นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
ความเป็ นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
นิมิตตํ สาธุ รูปานํ กต�ฺ �ู กตเวทิตา
ความกตัญ�ูกตเวทีเป็ นเครื่ องหมายของคนดี
ปณิธาน : นักเรี ยนสมหวัง ผูป้ กครองได้ดงั่ ใจ สังคมภายในเป็ นสุ ข ทุกวงการยอมรับ
พร้อมสรรพเทคโนโลยี
:
:
:
:

พันธกิจโรงเรียนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้
1. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
2.สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รวมทั้งภาษาสัญลักษณ์ และภาษาดิจิตอลอย่างมีประสิ ทธิ ผล
3.สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะด้านการคิด มีวจิ ารณญาณ สามารถไตร่ ตรองวิเคราะห์ สังเคราะห์
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกล้าตัดสิ นใจ
4.สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน มีทกั ษะการ วางแผน ทํางานเป็ นทีม
เห็นช่องทางสร้างในการสร้างอาชีพยุคใหม่ (Now Economy)
5.สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ ดี มีคุณธรรม มีความเป็ นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะมีทกั ษะ
การดํารงชี วติ และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลกเป็ นสมาชิกที่ เข้มแข็งของประชาคมอาเซี ยนและ
ประชาคมโลก
6.โรงเรี ยนพัฒนาหลักสู ตร การเรี ยนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World - Class Standard Curriculum and
Instruction)
7.โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้
8.โรงเรี ยนจัดการเรี ยนรู้เรื่ องภาษาดิจิทลั (Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
(ICT) เพื่อการเรี ยนรู ้ อย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพ
9.โรงเรี ยนจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อิงถิ่นฐาน ให้เชื่ อมประสานกับการศึกษา ประชาคม อาเซี ยนและประชาคม
โลก
10.ครู พฒั นาความรู ้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู ยคุ ใหม่
11.โรงเรี ยนบริ หารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
12.โรงเรี ยนส่ งเสริ ม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ให้ได้พฒั นาตนเต็ม ตามศักยภาพ
13.โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ
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14.โรงเรี ยนพัฒนาและจัดบริ การแหล่งเรี ยนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรี ยนรู้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทัว่ ถึง
และคุม้ ค่า
15.โรงเรี ยนใช้ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่ วน เป็ นเครื อข่าย ร่ วมส่ งเสริ ม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ด้ านคุณภาพนักเรียน
1.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในกลุ่มสาระจากคะแนนทดสอบระดับชาติเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่าค่าเฉลี่ย ระดับชาติ
2.นักเรี ยนใฝ่ ดี มีคุณธรรม มีวนิ ยั และจิตสาธารณะ
3.นักเรี ยนมีทกั ษะด้านการคิด คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาได้
4.นักเรี ยนมีทกั ษะด้านการใช้ ICT เพื่อการเรี ยนรู้
5.นักเรี ยนสื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษา Digital อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.นักเรี ยนมีสุขภาพกายดี สุ ขภาพจิตดี มีทกั ษะชีวติ
7.นักเรี ยนมีความเป็ นสากลเป็ นพลเมืองดีของอาเซียนและเป็ นพลโลก
ด้ านครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.ครู เป็ นมืออาชีพ รอบรู ้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2.ครู สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
3.ครู ใช้ ICT ในการจัดการเรี ยนการสอน
4.ครู มีแผนการสอน
5.ครู มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริ ยธรรม รับผิดชอบ
6.ครู พฒั นาตนเอง
ด้ านการบริหารจัดการ
1.บริ หารยึดหลักธรรมมาภิบาล
2.บริ หารเชิงระบบ
3.บริ หารกระจายอํานาจ
4.บริ หารแบบมีส่วนร่ วม
5.บริ หารระดมทรัพยากร
ด้ านแหล่งเรียนรู้ และชุ มชน
1.มีสื่อพอเพียง ทันสมัย
2.มีบรรยากาศ ภูมิทศั น์สิ่งแวดล้อมดี
3.โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคดี
4.มีหอ้ งปฏิบตั ิการทุกกลุ่มสาระ
5.มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน
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4. กลยุทธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

กลยุทธ์ 4 ใหม่
กลยุทธ์ ที่ 1 ด้ านคุณภาพนักเรียนยุคใหม่
1.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
2.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใฝ่ รู ้ เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
3.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มีจิตสํานึก มีวฒั นธรรมประชาธิ ปไตย
4.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาได้
กลยุทธ์ ที่ 2 ด้ านคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่
1.ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
2.ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อ ICT และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสาร
และการเรี ยนรู้
3.ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู พฒั นาตนเอง และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทํางานอย่างมีระบบ
6. ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถเป็ นมืออาชีพและเป็ นครู ยคุ ใหม่
กลยุทธ์ ที่ 3 ด้ านการบริหารและการจัดการยุคใหม่
1. จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
2. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance)
3. ผูบ้ ริ หารบริ หารเชิงระบบ (PDCA)
4. ผูบ้ ริ หารบริ หารแบบกระจายอํานาจและมีส่วนร่ วม
5. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 ด้ านคุณภาพแหล่ งเรียนรู้ ยคุ ใหม่
1.โรงเรี ยนพัฒนาและจัดบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. โรงเรี ยนใช้ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ มีสถาบันองค์กรต่าง ๆทุกภาคส่ วนเป็ นเครื อข่ายร่ วม
ส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
3. โรงเรี ยนจัดให้มีสื่อการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียงและทันสมัย
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4. โรงเรี ยนจัดบรรยากาศ ภูมิทศั น์ สิ่ งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
5. โรงเรี ยนจัดให้มีห้องปฏิบตั ิการ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอเพียงในการบริ หารและ
การจัดการเรี ยนการสอน
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5. กรอบกลยุทธ์

กลยุทธ์ ที่ 1 ด้ านคุณภาพนักเรียนยุคใหม่
1. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย (%)
โครงการและกิจกรรม
1. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพได้ตาม
80%
1.จัดการเรี ยนการสอน
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันภาษาไทย
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ
-กิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนาทางด้าน ตาม
วิชาการ
มาตรฐานสากล
-กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านดนตรี
-กิจกรรมการแสดงดนตรี
-กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
-กิจกรรมวันคริ สต์มาส

2. แข่งขันทักษะทางวิชาการ
3.ค่ายวิชาการ
-ค่ายสนุกคิดสนุกเขียน(ภาษาไทย)
-กล้าน้อย.....แตกกอ
-ค่ายวิทยาศาสตร์
-พัฒนากระบานการคิด
-ค่ายสี่ ภาษา(อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
เกาหลี)
-ค่ายคณิ ตศาสตร์มธั ยมศึกษาตอน
ปลาย

4.ส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะด้าน
กีฬา
-แข่งขันกีฬาภายใน
-กีฬาดิวชิ นั่
-กีฬาภายนอก

5.ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ
-ส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางภาษาไทย
-ติวโอลิมปิ ก
-สู่ความเป็ นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
-ช่างคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์

~9~
-พัฒนาศักยภาพด้านการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เป้ าหมาย (%)

โครงการและกิจกรรม
6.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ

-สอนเสริ มความรู ้นกั เรี ยน ม.6
-ยกผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย
-ค่ายติว O-net วิทยาศาสตร์
-รวมใจตะลุยโจทย์

2.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใฝ่ รู ้ เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
80%
1.ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เป็ น 1.ร้อยละของผูเ้ รี ยนใฝ่ รู้
1. ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู ้ เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
95%
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
2.ผูเ้ รี ยนรักการอ่านแสวงหาความรู ้
-หนังสื อร้อยเรื่ องที่นกั เรี ยน 2.ร้อยละของผูเ้ รี ยนรัก
อย่างต่อเนื่อง
ควรอ่าน
การอ่านแสวงหาความรู้
-บันทึกการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง
-สัปดาห์หอ้ งสมุด
-รักการอ่านสนุกค้นสนุกคิด
สนุกอ่าน

3.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มีจิตสํานึก มีวฒั นธรรมประชาธิ ปไตย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
80%
1.ปฐมนิเทศและเข้าค่าย 1.ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี
1. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมพื้นฐานมี
อบรมคุณธรรม วันไหว้ ค่านิยมที่พึงประสงค์เห็น
ค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่
แก่ประโยชน์ส่วนรวม
ครู ประดับพระเกี้ยว
ประโยชน์ส่วนรวม
2.ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี
นักเรี ยน
2.ผูเ้ รี ยนมีจิตสํานึก มีวฒั นธรรม
จิตสํานึก มีวฒั นธรรม
ประชาธิ ปไตย
ประชาธิ ปไตย
2.พัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม
-สัปดาห์ส่งเสริ มการรักษาศีล
5
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-สัปดาห์ ลด ละ เลิก อบายมุข

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เป้ าหมาย(%)

โครงการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ

-วันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
-เข้าค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม
ม.5
-คุณธรรมประจําสัปดาห์
-ตักบาตรปี ใหม่
-ให้ทานไฟ
-เสี ยงตามสายกับธรรมะยาม
เช้า
-สัปดาห์การออม

3.เสริ มสร้างระเบียบวินยั
นักเรี ยน
-รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

4.ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
5.กิจกรรมสภานักเรี ยน
6.กีฬาดิวชิ น่ั
7.ส่ งเสริ มวัฒนธรรมและ
สิ่ งแวดล้อมแก่ชุมชน
-ให้ทานไฟ
-วิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์
-วิทยาศาสตร์กบั ชุมชน

4.ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาได้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
-ค่ายสนุกคิดสนุกเขียน
1. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
80%
1.ร้อยละของผูเ้ รี ยนมี
(ภาษาไทย)
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สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้ง
ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ
2.ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหา
ได้

95%

-ค่ายสี่ ภาษา(อังกฤษ จีน
ญี่ปุ่น เกาหลี)

กลยุทธ์ ที่ 2 ด้ านคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่
1.ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
งานบุคลากร
1. มีส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู เข้ารับ
80%
พัฒนาบุคลากร
การอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาครู สู่มืออาชีพ
-ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
พื้นฐานครู
ส่งเสริ มและสร้างเครื อข่ายใน
ต่างประเทศ

ความสามารถในการ
สื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
2.ร้อยละของผูเ้ รี ยนคิด
เป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาได้

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.ร้อยละของครู มีเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง

2.ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อ ICT และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสาร
และการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
80%
1.จัดระบบห้องศูนย์
1.ร้อยละของครู มีจดั การ
1. ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการ
Resource Center
เรี ยนการสอนโดยใช้สื่อ
สอนโดยใช้สื่อ ICT และ
ICT และ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.พัฒนาการเรี ยนการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
และการเรี ยนรู ้
สอนภาษาต่างประเทศ
สื่ อสาร
3.จัดการเรี ยนการสอน
-จัดซื้อเครื่ องคอมฯ
และการเรี ยนรู ้
4.พัฒนาบุคลากร
-ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
พื้นฐานครู

5.ส่ งเสริ มการสร้าง
เครื อข่ายในต่างประเทศ
6.พัฒนาหลักสู ตรและ
นิเทศภายใน
3.ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มให้ครู บุคลากรมี
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริ ยธรรม มี
ความรับผิดชอบ

เป้ าหมาย(%)
80%

โครงการและกิจกรรม
งานบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาครู สู่มืออาชีพ

4. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู พฒั นาตนเอง และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
80%
1.งานบุคลากร
1. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู พฒั นา
พัฒนาบุคลากร
ตนเอง และมีขวัญกําลังใจในการ
-พัฒนาบุคลากร
ปฏิบตั ิหน้าที่
-พัฒนาครู สู่มืออาชีพ

5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทํางานอย่างมีระบบ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
1. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู และ
80%
1.จัดทําแผนปฏิบตั ิการปี
บุคลากรทํางานอย่างมีระบบ
2557
2.ศึกษาดูงานกลุ่มงาน
หารกิจการนักเรี ยน
3.พัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.ร้อยละของครู บุคลากร
มีจรรยาบรรณ คุณธรรม
จริ ยธรรม มีความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.ร้อยละของครู ได้รับ
การส่ งเสริ มสนับสนุนให้
พัฒนาตนเอง และมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.ร้อยละของครู และ
บุคลากรได้รับการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้
ทํางานอย่างมีระบบ

-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาครู สู่มืออาชีพ

4. ส่ งเสริ มและสร้าง
เครื อข่ายในต่างประเทศ

6. ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถเป็ นมืออาชีพและเป็ นครู ยคุ ใหม่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
80%
พัฒนาบุคลากร
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้มีความรู ้
-พัฒนาบุคลากร
ความสามารถเป็ นมืออาชีพและเป็ น
-พัฒนาครู สู่มืออาชีพ
ครู ยคุ ใหม่

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.ร้อยละของครู มีความรู้
ความสามารถเป็ นมือ
อาชีพและเป็ นครู ยคุ ใหม่
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กลยุทธ์ ที่ 3 ด้ านการบริหารและการจัดการยุคใหม่
1. จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และ
80%
แผนปฏิบตั ิการประจําปี

โครงการและกิจกรรม
1.โครงการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการประจําปี
2557

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.จัดทําแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี

2. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล (good governance)

เป้ าหมาย(%)
80%

3. ผูบ้ ริ หารบริ หารเชิงระบบ (PDCA)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
1. ผูบ้ ริ หารบริ หารเชิงระบบ
80%
(PDCA)

โครงการและกิจกรรม
1.ส่ งเสริ มพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1. ผูบ้ ริ หารบริ หารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(good governance)

โครงการและกิจกรรม
1.ส่ งเสริ มพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานเชิง
ระบบ (PDCA)

-งานประชุมครู
-งานสารบรรณโรงเรี ยน
-สาธารณกุศล
-บริ หารจัดการสํานักงาน
ผูบ้ ริ หาร
-ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

-งานประชุมครู
-งานสารบรรณโรงเรี ยน
-สาธารณกุศล
-บริ หารจัดการสํานักงาน
ผูบ้ ริ หาร
-ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

2.ประชาสัมพันธ์

-ปรับปรุ งระบบเครื่ องเสี ยง

3.จัดระบบห้องศูนย์
Resource Center
-เช่าคอมพิวเตอร์
Resource Center
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4.พัฒนางานเทคโนโลยี
5.จัดสร้างผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกส่ งเสริ มอัตลักษณ์
6.งานบริ หารสํานักงาน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เป้ าหมาย(%)

-กลุ่มบริ หารงบประมาณและ
งานบุคล
-กลุ่มกิจการนักเรี ยน
-กลุ่มบริ หารทัว่ ไป

โครงการและกิจกรรม
7.งานค่าจ้างลูกจ้าง
ชัว่ คราว
8.งานซ่อมพัสดุ
9.งานชําระหนี้
สาธารณูปโภค
10.ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
เพื่อรักษาความปลอดภัย
นักเรี ยน

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ

4. ผูบ้ ริ หารบริ หารแบบกระจายอํานาจและมีส่วนร่ วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
1. ผูบ้ ริ หารบริ หารแบบกระจาย
80%
1.ส่ งเสริ มพัฒนาองค์กร
-งานประชุมครู
อํานาจและมีส่วนร่ วม

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1. ผูบ้ ริ หารแบบกระจาย
อํานาจและมีส่วนร่ วม

5. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
1. มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
80%
การศึกษา

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1. มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา

-งานสารบรรณโรงเรี ยน
-สาธารณกุศล
-บริ หารจัดการสํานักงาน
ผูบ้ ริ หาร
-ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

โครงการและกิจกรรม
-ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
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กลยุทธ์ ที่ 4 ด้ านคุณภาพแหล่ งเรียนรู้ ยุคใหม่
1.โรงเรี ยนพัฒนาและจัดบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
80%
1.จัดระบบห้องศูนย์
1.โรงเรี ยนพัฒนาและจัดบริ หาร
1.มีการพัฒนาและจัด
Resource Center
แหล่งเรี ยนรู้ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการ
บริ หารแหล่งเรี ยนรู้ให้มี
-เช่าคอมพิวเตอร์
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คุณภาพเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
Resource Center
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
-จัดซื้อเครื่ องคอมใน
ห้องเรี ยน

2.สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนใช้ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ มีสถาบันองค์กรต่าง ๆทุกภาคส่ วนเป็ นเครื อข่ายร่ วม
ส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้เป็ น
80%
1.โรงเรี ยนใช้ชุมชนเป็ นแหล่ง
1.มีการใช้ชุมชนเป็ น
พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย
เรี ยนรู ้ มีสถาบันองค์กรต่างๆ ทุก
แหล่งเรี ยนรู้ มีสถาบัน
เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา
ภาคส่ วนเป็ นเครื อข่ายร่ วม ส่ งเสริ ม
องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่ วน
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
เป็ นเครื อข่ายร่ วม
ใช้ส่งเสริ มสุขภาพ
ส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพจัด
พัฒนาพื้นที่บริ เวณศูนย์การ
การศึกษา
เรี ยนรู ้ฯ
- สวนสมุนไพรท้องถิ่นเฉลิม
พระเกียรติฯ80พรรษา

3. โรงเรี ยนจัดให้มีสื่อการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียงและทันสมัย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
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1.โรงเรี ยนจัดให้มีสื่อการเรี ยนการ
สอนอย่างพอเพียงและทันสมัย

80%

- จัดซื้อเครื่ องคอมใน
ห้องเรี ยน

งานจัดการเรี ยนการสอน

1.มีสื่อการเรี ยนการสอน
อย่างพอเพียงและทันสมัย

- วันสุนทรภู่ / วันภาษาไทย
- คณิ ตศาสตร์
- การจัดการเรี ยนการสอนสุข
ศึกษา
- การจัดการเรี ยนการสอน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เป้ าหมาย(%)

โครงการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ

วิชาสังคมศึกษา
-กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนา
ทางด้านวิชาการ
1.5 จัดการเรี ยนการสอน
ศิลปะ
-จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ ศิลปะ
ดนตรี
-กิจกรรมแข่งขันทักษะด้าน
ดนตรี
-กิจกรรมการแสดงดนตรี
-กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
-ปรับปรุ ง ดูแลรักษา
ซ่อมแซมเครื่ องดนตรี
-ปรับปรุ งห้องนาฏศิลป์
-จัดทําห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
-พัฒนาและปรับปรุ งสื่ อการ
สอนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
วิชาเลือกสมุนไพร
-จัดสร้างสื่ อการสอนเพื่อการ
จัดการเรี ยนรู ้วชิ างานบ้าน ม.5

4. โรงเรี ยนจัดบรรยากาศ ภูมิทศั น์ สิ่ งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้ าหมาย(%)
โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.โรงเรี ยนจัดบรรยากาศ ภูมิทศั น์
80%
1.ซ่อมแซม บํารุ งรักษา 1.มีการจัดบรรยากาศ ภูมิ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม
อาคารสถานที่ วัสดุ
ทัศน์
สิ่ งแวดล้อมที่ดี
2.โรงเรี ยนมีโครงสร้างพื้นฐาน
ครุ ภณั ฑ์
เหมาะสม
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สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

2.ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดเพื่อ 2.มีโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาความปลอดภัย
สาธารณูปโภคที่ได้
นักเรี ยน
มาตรฐาน

5. โรงเรี ยนจัดให้มีห้องปฏิบตั ิการ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอเพียงในการบริ หารและ
การจัดการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.โรงเรี ยนจัดให้มีห้องปฏิบตั ิการ
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอเพียง
ในการบริ หารและ การจัดการเรี ยน
การสอน

เป้ าหมาย(%)
80%

โครงการและกิจกรรม
1.จัดระบบห้องศูนย์
Resource Center
-เช่าคอมพิวเตอร์
Resource Center
-จัดทําห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่น

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.มีการจัดให้มี
ห้องปฏิบตั ิการมี
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
พอเพียงในการบริ หาร
และ การจัดการเรี ยนการ
สอน
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6.โครงการสนับสนุนกลยุทธ์

กลยุทธ์ ที่ 1 ด้ านคุณภาพนักเรียนยุคใหม่
1. ส่ งเสริมให้ นักเรียนมีคุณภาพได้ มาตรฐานระดับสากล
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.จัดการเรี ยนการสอน
-กิจกรรมวันสุ นทรภู่ / วันภาษาไทย
-กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาทางด้านวิชาการ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านดนตรี
-กิจกรรมการแสดงดนตรี
-กิจกรรมวันคริ สต์มาส
2. แข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
3.ค่ายวิชาการ
-ค่ายสนุกคิดสนุกเขียน(ภาษาไทย)
-กล้าน้อย.....แตกกอ
-ค่ายวิทยาศาสตร์
-พัฒนากระบานการคิด
-ค่ายสี่ ภาษา(อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)
-ค่ายคณิ ตศาสตร์ มธั ยมศึกษาตอนปลาย
4.ส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะด้านกีฬา
-แข่งขันกีฬาภายใน
-กีฬาดิวชิ นั่
-กีฬาภายนอก
5.ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ
-ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางภาษาไทย
-ติวโอลิมปิ ก
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-สู่ ความเป็ นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
-ช่างคอมพิวเตอร์ รุ่นเยาว์
-พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
6.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
-สอนเสริ มความรู ้นกั เรี ยน ม.6
-ยกผลสัมฤทธิ์ ภาษาไทย
-ค่ายติว O-net วิทยาศาสตร์

2.ส่ งเสริมให้ นักเรียนใฝ่ รู้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่ อเนื่อง
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
-หนังสื อร้อยเรื่ องที่นกั เรี ยนควรอ่าน
-บันทึกการอ่าน
-สัปดาห์หอ้ งสมุด
-รักการอ่านสนุกค้นสนุกคิด สนุกอ่าน
3.ส่ งเสริมให้ นักเรียนมีคุณธรรมพืน้ ฐาน มีค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ เห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนรวม
มีจิตสํ านึก มีวฒ
ั นธรรมประชาธิปไตย
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.ปฐมนิเทศและเข้าค่ายอบรมคุณธรรม วันไหว้ครู ประดับพระเกี้ยวนักเรี ยน
2.พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
-สัปดาห์ส่งเสริ มการรักษาศีล 5
-สัปดาห์ ลด ละ เลิก อบายมุข
-วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
-เข้าค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม ม.5
-คุณธรรมประจําสัปดาห์
-ตักบาตรปี ใหม่
-ให้ทานไฟ
-เสี ยงตามสายกับธรรมะยามเช้า
-สัปดาห์การออม
3.เสริ มสร้างระเบียบวินยั นักเรี ยน
-รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
4.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
5.กิจกรรมสภานักเรี ยน
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6.กีฬาดิวชิ น่ั
7.ส่ งเสริ มวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมแก่ชุมชน
-ให้ทานไฟ
-วิทยาศาสตร์ เชิงอนุ รักษ์
-วิทยาศาสตร์ กบั ชุมชน

4.ส่ งเสริมให้ นักเรียนมีความสามารถในการสื่ อสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่ างประเทศ คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ ปัญหาได้
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
-ค่ายสนุกคิดสนุกเขียน(ภาษาไทย)
-ค่ายสี่ ภาษา(อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)
กลยุทธ์ ที่ 2 ด้ านคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่
1.ส่ งเสริมสนับสนุนให้ ครู เข้ ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาตนเอง
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
งานบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาครู สู่มืออาชีพ
-ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานครู
-ส่ งเสริ มและสร้างเครื อข่ายในต่างประเทศ
2.ส่ งเสริมให้ ครู จัดการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อ ICT และภาษาต่ างประเทศเพือ่ การสื่ อสาร
และการเรียนรู้
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.จัดระบบห้องศูนย์ Resource Center
2.พัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ
3.จัดการเรี ยนการสอน
-จัดซื้ อเครื่ องคอมฯ
4.พัฒนาบุคลากร
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-ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานครู
5.ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายในต่างประเทศ
6.พัฒนาหลักสู ตรและนิ เทศภายใน
3.ส่ งเสริมให้ ครู และบุคลากรมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
งานบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาครู สู่มืออาชีพ
4. ส่ งเสริมสนับสนุนให้ ครู พัฒนาตนเอง และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้ าที่
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.งานบุคลากร
2.พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาครู สู่ มืออาชีพ
5. ส่ งเสริมสนับสนุนให้ ครู และบุคลากรทํางานอย่ างมีระบบ
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.จัดทําแผนปฏิบตั ิการปี 2557
2.ศึกษาดูงานกลุ่มงานหารกิจการนักเรี ยน
3.พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาครู สู่มืออาชีพ
4. ส่ งเสริ มและสร้างเครื อข่ายในต่างประเทศ
6. ส่ งเสริมและพัฒนาครูให้ มีความรู้ ความสามารถเป็ นมืออาชี พและเป็ นครูยุคใหม่
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนาครู สู่มืออาชีพ
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กลยุทธ์ ที่ 3 ด้ านการบริหารและการจัดการยุคใหม่
1. จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี 2557
2. ผู้บริหารบริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance)
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.ส่ งเสริ มพัฒนาองค์กร
-งานประชุมครู
-งานสารบรรณโรงเรี ยน
-สาธารณกุศล
-บริ หารจัดการสํานักงานผูบ้ ริ หาร
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
3. ผู้บริหารบริหารเชิ งระบบ (PDCA)
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.ส่ งเสริ มพัฒนาองค์กร
-งานประชุมครู
-งานสารบรรณโรงเรี ยน
-สาธารณกุศล
-บริ หารจัดการสํานักงานผูบ้ ริ หาร
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
2.ประชาสัมพันธ์
-ปรับปรุ งระบบเครื่ องเสี ยง
3.จัดระบบห้องศูนย์ Resource Center
-เช่าคอมพิวเตอร์ Resource Center
4.พัฒนางานเทคโนโลยี
5.จัดสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส่ งเสริ มอัตลักษณ์
6.งานบริ หารสํานักงาน
-กลุ่มกิจการนักเรี ยน
-กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
7.งานค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
8.งานซ่อมพัสดุ
9.งานชําระหนี้สาธารณูปโภค
10.ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดเพื่อรักษาความปลอดภัยนักเรี ยน
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4. ผู้บริหารบริหารแบบกระจายอํานาจและมีส่วนร่ วม
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.ส่ งเสริ มพัฒนาองค์กร
-งานประชุมครู
-งานสารบรรณโรงเรี ยน
-สาธารณกุศล
-บริ หารจัดการสํานักงานผูบ้ ริ หาร
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
5. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 4 ด้ านคุณภาพแหล่ งเรียนรู้ ยุคใหม่
1.โรงเรี ยนพัฒนาและจัดบริ หารแหล่งเรี ยนรู้ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรี ยนรู้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.จัดระบบห้องศูนย์ Resource Center
-เช่าคอมพิวเตอร์ Resource Center
-จัดซื้ อเครื่ องคอมในห้องเรี ยน
2.สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
2. โรงเรียนใช้ ชุมชนเป็ นแหล่ งเรียนรู้ มีสถาบันองค์ กรต่ าง ๆทุกภาคส่ วนเป็ นเครือข่ ายร่ วม
ส่ งเสริมพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ส่งเสริ มสุ ขภาพ
พัฒนาพื้นที่บริ เวณศูนย์การเรี ยนรู ้ฯ
- สวนสมุนไพรท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติฯ80พรรษา
3. โรงเรียนจัดให้ มีสื่อการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียงและทันสมัย
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
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- จัดซื้ อเครื่ องคอมในห้องเรี ยน
งานจัดการเรี ยนการสอน
- วันสุ นทรภู่ / วันภาษาไทย
- คณิ ตศาสตร์
- การจัดการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษา
- การจัดการเรี ยนการสอน
4. โรงเรียนจัดบรรยากาศ ภูมิทัศน์ สิ่ งแวดล้อมทีด่ ี เหมาะสม มีโครงสร้ างพืน้ ฐาน
สาธารณูปโภคทีไ่ ด้ มาตรฐาน
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.ซ่อมแซม บํารุ งรักษา อาคารสถานที่ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
2.ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดเพื่อรักษาความปลอดภัยนักเรี ยน

5. โรงเรียนจัดให้ มีห้องปฏิบัติการ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอเพียงในการบริหารและ
การจัดการเรี ยนการสอน
ประกอบด้ วยโครงการ/กิจกรรม
1.จัดระบบห้องศูนย์ Resource Center
-เช่าคอมพิวเตอร์ Resource Center
-จัดทําห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
แนวทางการบริ หารกลยุทธ์ ส่ ู การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การบริ หารแผน เป็ นการนําแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ โดยกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรี ยน กําหนดตัวชี้ วดั คุณภาพ และเป้ าหมายความสําเร็ จของตัวชี้วดั จัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา วางแผนด้าน
บุคลากร วางแผนด้านงบประมาณ จัดทําแผนพัฒนาระยะ 5 ปี จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
บริ หารคุณภาพและเครื อข่ายร่ วมพัฒนา และกระบวนการวิจยั พัฒนา
ปั จจัยที่ควบคุมกลยุทธ์คือ แผนพัฒนาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิการประจําปี เพราะในแผนปฏิบตั ิการระยะ 5
ปี และแผนปฏิบตั ิการประจําปี มีองค์ประกอบ คือกลยุทธ์โรงเรี ยน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานและ
กิจกรรม ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ และเป้ าหมายความสําเร็ จ
การติดตามประเมินผล คือการติดตาม ผลการปฏิบตั ิงานตามแผน โครงการ กิจกรรม ในแผนปฏิบตั ิการระยะ
5 ปี และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ระบบการติดตามประเมินผล อาจใช้ระบบ PDCA หรื อ ระบบอื่น ๆ ที่สามารถตอบคําถามได้วา่
1. นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง คาดหวังให้โรงเรี ยนเป็ นอย่างไร และ
สนองตอบความต้องการได้แค่ไหน

~ 25 ~

2. พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมภายนอก ว่าสิ่ งใดเป็ นโอกาส หรื ออุปสรรคในการดําเนินงานของ
โรงเรี ยน
3. พิจารณาจากปั จจัยภายในระบบโรงเรี ยนแล้วอะไรเป็ นจุดแข็ง จุดอ่อนบ้าง
4. พิจารณาปั จจัยแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรี ยนแล้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลและมีน้ าํ หนักความสําคัญต่อการ
ดําเนินงานของโรงเรี ยน เรี ยงตามลําดับจากมากที่สุด คืออะไรบ้าง มีผลเชิงบวก และลบต่อโรงเรี ยนมากน้อยเพียงใด
5. โรงเรี ยนมีเอกลักษณ์หรื อข้อแตกต่างจําเพาะที่ไม่เหมือนโรงเรี ยนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัด หรื อภูมิภาค ใน
เรื่ องใด
6. คุณลักษณะสําคัญที่แสดงถึงสภาพและทิศทางของโรงเรี ยนในอนาคตเป็ นอย่างไร และสภาพปั จจุบนั เป็ น
อย่างไร เช่นคุณลักษณะสําคัญของนักเรี ยน ลักษณะและวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ และบริ การทางการศึกษา ค่านิยม ความ
เชื่อ และหลักการพื้นฐานที่เป็ นจุดเน้น จุดยืนของโรงเรี ยน ในการดําเนินการจัดการศึกษา ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
พันธมิตร เครื อข่ายสนับสนุน การจัดการศึกษา โครงสร้างการบริ หาร และการสนับสนุ นครู และบุคลากร
(ความสามารถ/คุณภาพ/การพัฒนาฯ) สื่ อนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานของโรงเรี ยนที่ปรากฏ และส่ งผลต่อสังคม
ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนในสายตาของชุมชน
7. ภาพความสําเร็ จที่โรงเรี ยนปรารถนาในอนาคต (วิสัยทัศน์) คืออะไร
8. โรงเรี ยนมีภาระผูกพันใดบ้าง หรื อต้องดําเนิ นการอะไรบ้างให้ลุล่วง (พันธกิจ)
9. ใครได้รับประโยชน์อะไร อย่างไร เพียงใด จากการดําเนินการของโรงเรี ยน (เป้ าประสงค์)
10. สถานการณ์ที่คาดว่าจะท้าทายความสามารถของโรงเรี ยนในการดําเนินการให้บรรลุเป้ าประสงค์
ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาํ หนดไว้ ว่ามีอะไรบ้าง
11. ทําอย่างไรโรงเรี ยนจะหลีกเลี่ยงการยึดติดอยูก่ บั กลยุทธ์ หรื อวิธีการแก้ปัญหาที่เคยชินในอดีต โดยที่ผลการ
ดําเนินงานไม่ได้ดีข้ ึนกว่าเดิม
12. อะไรคือสิ่ งที่โรงเรี ยนรู ้ดี สามารถทําได้ดีในขณะนั้น
13.อะไรคือสิ่ งที่โรงเรี ยนต้องรู ้ตอ้ งสามารถทําให้ได้ดีในอนาคต
14. ทําอย่างไรในอนาคต จึงจะมีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดีข้ ึนกว่าเดิม
15. โรงเรี ยนต้องทําอะไรบ้างเพื่อตอบสนองความคาดหวังของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้อง
16. โรงเรี ยนได้พฒั นา หรื อสามารถจะพัฒนาทักษะ ความชํานาญการพิเศษใดบ้าง ที่จะตอบสนองความ
ต้องการ ความคาดหวังของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้อง
ดังนั้น เมื่อโรงเรี ยนได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ และจัดกิจกรรม งาน โครงการ
สนับสนุน กลยุทธ์ ก็ควรติดตามการดําเนินกิจกรรม งาน โครงการ ประเมิน สรุ ป รายงานข้อมูลสารสนเทศ และนําผล
การประเมินแต่ละปี การศึกษามาเป็ นสารสนเทศหลักในการพัฒนาโรงเรี ยน ตามระบบการประเมินแผนกลยุทธ์ การ
พัฒนาก็ดาํ เนินไปตามทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างแน่นอน ตามคํากล่าวที่วา่ ความสําเร็ จทางด้านกลยุทธ์ของโรงเรี ยน มี
ความสอดคล้องกันทั้งในส่ วนของการกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ (Strategy
Implementation) ดังนี้
- หากโรงเรี ยนสามารถวางแผนกลยุทธ์และนําแผนกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างดี มีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะทําให้
กลยุทธ์ของโรงเรี ยนประสบความสําเร็ จ (Strategic Success)
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-หากโรงเรี ยนมีการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างดีแต่ขาดประสิ ทธิ ภาพในการนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิก็จะเป็ น
การสู ญเสี ยโอกาสครั้งสําคัญ (Missed Opportunity)
-หากโรงเรี ยนวางแผนได้เป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิ ภาพแต่ไม่สามารถนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิได้ดีก็จะทําให้เกิด
ความเสี่ ยงได้ (At Risk)
-หากโรงเรี ยนไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนกลยุทธ์และการนําแผนกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิก็แสดงถึงความ
ล้มเหลวตั้งแต่ตน้ (Doomed From The Start)

ภาคผนวก
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โอกาส
(Opportunities)

จุดแข็ง
(Strengths)

จุดอ่อน
(Weakness)

อุปสรรค
(Threats)
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้พบว่าอยูใ่ น
ตําแหน่ง ดาวรุ่ ง (Star) หมายถึงโรงเรี ยนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดําเนินกิจการเป็ นสภาวะที่เหมาะสมในการกําหนดกลยุทธ์และสร้างความเจริ ญเติบโตให้กบั โรงเรี ยน
ต่อไป

