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ช่วยเหลือ และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
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การพัฒนาโรงเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นางวรรณดี นาคสุขปาน)
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีอัตราการแข่งขันสูง
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม ปัจจุบันเปิด
สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนทั้งสิ้น 102 ห้องเรียน โดยบริการนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตประเวศ บางส่วนและเขตสวนหลวงบางส่วน ดังนี้
ทิศเหนือ เริ่มจากจุดตัดระหว่างคลองกะจะกับถนนพระราม ๙ ไปทางถนนพระราม ๙ ต่อเนื่อง
ถนนมอเตอร์เวย์-ชลบุรี (ฝั่งขวามือ) สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างถนนมอเตอร์เวย์ – ชลบุรีกับคลองบ้านม้าล่าง
ทิศตะวันออก เริ่มจากจุดตัดระหว่างคลองบ้านม้าล่าง กับถนนมอเตอร์เวย์ – ชลบุรี ลงมาทางใต้
ตามแนวคลองบ้านม้าล่าง ต่อเนื่องคลองมอญ คลองสองห้อง จนมาจรดกับถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท ๗๗)
ทิศตะวันตก เริ่มจากจุดตัดระหว่างถนนพระราม ๙ กับคลองกะจะ
ทิศใต้ เริ่มจากซอยอ่อนนุช ๑๗ ขึ้นไปตามถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท๗๗) ฝั่งซอยเลขคี่ ต่อเนื่องตาม
เลขซอยสูงขึ้นไป สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างถนนอ่อนนุชกับคลองสองห้อง

ประวัตกิ ารก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ ได้ รั บ บริ จ าคที่ ดิ น จากท่ า นเจ้ า สั ว อื้ อ จื อ เหลี ย ง และ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อ
เป็นสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท) โดยท่านอาจารย์คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อดีตผู้อานวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้ดาเนินการขอรับการบริจาคที่ดิน ต่อมาท่านอาจารย์คุณหญิง บุญ เลื่อน เครือ
ตราชู ได้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญ ศึกษา ท่านอาจารย์คุณหญิง สุชาดา ถิระวัฒน์ ได้มาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรี ยมอุ ดมศึ กษาแทน และท่านได้ด าเนิ นการขออนุมัติ ก่อสร้า งอาคารและสิ่ ง ก่อ สร้า ง
ประกอบอื่นๆ โดยในปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนได้รับนักเรียนชั้น ม.๑ จานวน ๑๒ ห้อง โดยอาศัยเรียนที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท) ปีต่อมาจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนที่สร้างใหม่นี้
กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๒๒ และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ ตราพระเกี้ยว เป็นสัญลักษณ์ประจาโรงเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ตราประจาโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจาโรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียน
วันก่อตั้งโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
คติพจน์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของนักเรียน
สีประจาโรงเรียน
สีประจาคณะ

ดอกไม้ประจาโรงเรียน
เพลงประจาโรงเรียน
สิ่งสักการะของโรงเรียน
อนุสาวรีย์ผู้มอบที่ดินก่อตั้ง
โรงเรียน

ต.อ.พ.
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียรก้าวทันเทคโนโลยี
ชมพู – น้าเงิน
1. คณะรักชาติ - สีแดง
2. คณะผดุงศาสน์ – สีเหลือง
3. คณะเทิดกษัตริย์ – สีฟ้า
4. คณะพัฒนาไทย – สีเขียว
5. คณะใฝ่คุณธรรม – สีม่วง
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
พระพุทธรูป - พระพุทธศากยะมุนีศรีพฒ
ั นาการ
พระภูมิ - ท่านแสงสุระเทวะ
พระพรหม - พระพรหมอุดมมงคล
อนุสาวรีย์ท่านอื้อจือเหลียง
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เกียรติยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปี
เกียรติประวัติ
หน่วยงานที่ยกย่อง
2557 นายอภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๗
ณ เมืองซานทานแดร์ ประเทศสเปน
โรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

สถานศึกษาระดับ ดีเยี่ยม ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประสบผลสาเร็จ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
2558 ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากต้นสังกัด ผลการติดตามตรวจสอบ
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
นายอภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขัน
ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
2559 เด็กหญิงทรรศญา ตลับเพ็ชร ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการ
แข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 66
นายปวริษ วิริยะคุณากร, นายภูมิปรินทร์ มะโน และนายเกริกธัช
คุณานุปถัมภ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
นายทัสนัย ศรีสวัสดิ์ และนายศรัณย์ น้อยปรีชา ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศรับรองโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA

ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการ
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากต้นสังกัด
ผลการติดตามตรวจสอบ มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
- มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนรวมเป็นอันดับ ๓
- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนรวมเป็นอันดับ ๒
ประเทศคาซัคสถาน
2560 นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง ม.๕/๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รายการเยาวชนชิง
แชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน ๒๑ ปี (16th AKF Cadet, Junior, U21 and 14th AKF Senior Championships)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ปี
เกียรติประวัติ
2560 นางสาวจิรัชญา ดีงาม ,นางสาวนัชชา อุปบลสวัสดิ์ ,

นางสาววริญญา พิมสกุล ,นางสาวศุภกัญญา สุขเสริมสกุล
และ นางสาวพิมพ์รวี บุญมาศ ม.๖/๕ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ รางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards
2017 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐภัทร จี. มาทานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
แข่งขันรูบิค 3 x 3 รางวัลชนะเลิศ
นายบุญบุล สุขจิตต์ ม.๔/๑๗ และด.ญ.ฟ้าลัคนา วิริยะอรรถพร ม.๓/
๔ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๐
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 17 และ 6/18 แข่งขันละคร
ประวัติศาสตร์ระดับภาค รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2560
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทองแดง
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หน่วยงานที่ยกย่อง
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยร่วมกับ อพวช และ
กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย

สมาพันธ์ลูกบาศก์โลก และชมรมรูบิคไทย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1.2 ข้ อ มู ล บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา
ข้ อ มู ล ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา

นางวรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อานวยการโรงเรียน

นางสาวสายพิณ พุทธิสาร
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอนงค์ อรุณพูลทรัพย์
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายไพฑูรย์ สีสังข์
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลครูและบุคลากร
1. จาแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕60 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
ประเภท
บุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ร้อยละ

เพศ
ชาย
1
61
9
10
8
89
33.46

หญิง
1
3
142
2
21
2
6
177
66.54

รวม
1
4
203
2
30
12
14
266
100

ต่ากว่า ป.ตรี
3
12
14
29
10.90

ป.ตรี
125
2
27
154
57.89

ระดับการศึกษาสูงสุด
ป.โท
ป.เอก
1
4
76
2
80
3
30.08
1.13

รวม
1
4
203
2
30
12
14
266
100

ป.ตรี
136
2
27
165
61.80

ระดับการศึกษาสูงสุด
ป.โท
ป.เอก
1
4
68
2
73
3
26.97
1.12

รวม
1
4
206
2
30
10
14
267
100

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕60 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
ประเภท
บุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ร้อยละ

เพศ
ชาย
1
67
9
8
9
94
35.21

หญิง
1
3
139
2
21
2
5
173
64.79

รวม
1
4
206
2
30
10
14
267
100

ต่ากว่า ป.ตรี
10
14
27
10.11

2. ร้อยละของบุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ปีการศึกษา 2559 – 2560
80
60
40
20

2559

62.22 61.80

2560

25.57 26.97
11.45 10.11

0.76 1.12

0
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี
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ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
3. จาแนกครูตามกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕60 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จานวน
(คน)

วุฒิทางการศึกษา
ป.โท
ป.ตรี

ป.เอก

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
แนะแนว/บรรณารักษ์
รวม

1
4
17
34
35
23
14
11
30
29
10

1
1
1
-

4
8
16
14
5
4
3
7
12
2

208

3

75

วิทยฐานะ
คศ.3 คศ.2 คศ.1

คศ.4

9
18
20
17
10
8
23
17
8

ต่ากว่า
ป.ตรี
-

1
1
-

3
3
4
6
1
5
3
14
4
2

1
8
5
1
3
4
7
12
2

130

-

2

45

43

6
9
15
13
2
3
4
7
3

ครู
ผู้ช่วย
8
13
8
8
4
1
5
6
3

ครู
อัตรา
จ้าง
1
1

62

56

2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕60 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จานวน
(คน)

วุฒิทางการศึกษา
ป.โท
ป.ตรี

ป.เอก

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
แนะแนว/บรรณารักษ์
รวม

1
4
17
34
34
23
14
11
30
29
10

1
1
1
-

4
8
16
14
5
4
3
7
11
2

208

3

75

วิทยฐานะ
คศ.3 คศ.2 คศ.1

คศ.4

9
18
20
17
10
8
23
17
8

ต่ากว่า
ป.ตรี
-

1
-

3
3
4
6
1
5
3
14
4
2

1
8
5
1
3
4
7
12
2

6
9
15
13
2
3
4
7
3

ครู
ผู้ช่วย
8
13
8
8
4
1
5
6
3

130

-

1

45

43

62

56

ครูอัตรา
จ้าง
1
1
2
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
4. เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2558 - 2560
ปีการศึกษา
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
5
180
17
16
2558
5
197
5
12
2559
2560

ภาคเรียนที่
1
ภาคเรียนที่
2

5

203

2

12

5

206

2

12

1.3 ข้อมูลนักเรียน
1. จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นและเพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕60
ระดับชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม ม.ต้น
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง
๑๖
๑๖
๑๖
48
๑๘
๑๘
๑๘
54
๑๐๒

เพศ
ชาย
292
332
306
930
344
309
332
985
1,915

หญิง
447
397
433
1,277
397
380
379
1,156
2,433

รวม
739
729
739
2,207
741
689
711
2,141
4,348

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60
ระดับชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม ม.ต้น
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง
๑๖
๑๖
๑๖
48
๑๘
๑๘
๑๘
54
๑๐๒

เพศ
ชาย
292
33๓
30๕
930
3๑๓
๒๗๓
3๑๗
9๐๓
1,๘๓๓
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หญิง
๔๔๗
39๘
43๒
1,277
3๗๕
3๗๕
37๒
1,1๒๒
2,3๙๙

รวม
๗๓๙
7๓๑
73๗
2,207
๖๘๘
6๔8
๖๘๙
2,๐๒๕
4,๒๓๒

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2. เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2558 – 2560
900
800
700

741729739 735734 731 719 726 737 696
709
683
688
648
648

795
708 689

2558

2559
2560

600
500
400
300
200
100
0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
3 .ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2560
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
70
60
50
40
30
20
10
0
โรงเรียน
สพม.2
สพฐ.
ประเทศ

ภาษาไทย
66.18
50.25
48.77
48.29

คณิตศาสตร์
54.77
28.34
26.55
26.3

วิทยาศาสตร์
46.39
33.3
32.47
32.28

ภาษาอังกฤษ
54.21
31.21
30.14
30.45

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
70
60
50
40
30
20
10
0
โรงเรียน
สพม.2
สพฐ.
ประเทศ

ภาษาไทย
65.25
50.18
50.07
49.25

คณิตศาสตร์
49.94
24.72
24.64
24.53
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วิทยาศาสตร์
43.30
29.54
29.48
29.37

ภาษาอังกฤษ
53.80
27.99
27.91
28.31

สังคมศึกษา
44.63
35.02
34.96
34.70

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 - 2560
70
60
50
40
30
20
10
0
2558
2559
2560

ภาษาไทย
50.82
60.75
66.18

คณิตศาสตร์
58.51
55.86
54.77

วิทยาศาสตร์
60.45
50.48
46.39

ภาษาอังกฤษ
55.18
57.53
54.21

สังคมศึกษาฯ
64.39
64.82
N/D
0.00

ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 - 2560
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2558
2559
2560

ภาษาไทย
64.49
67.24
65.25

คณิตศาสตร์
45.11
42.88
49.94

วิทยาศาสตร์
40.92
40.92
43.30

ภาษาอังกฤษ
47.33
50.20
53.80

สังคมศึกษาฯ
45.42
44.50
44.63
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คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2560

สาระการเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
2559 2560 พัฒนา
60.75 66.18 5.43
55.86 54.77 -1.09
50.48 46.39 -4.09
64.82 N/D
N/D
57.53 54.21 -3.32
57.88 55.39 -2.49

2559
51.03
36.18
38.73
54.63
39.07
43.92

สพม2.
2560
50.25
28.34
33.30
N/D
31.21
35.78

พัฒนา
-0.78
-7.84
-4.43
N/D
-7.86
-8.18

2559
46.36
29.31
34.99
49.00
31.80
38.29

ประเทศ
2560
48.29
26.30
32.28
N/D
30.45
34.33

พัฒนา
1.93
-3.01
-2.71
N/D
-1.35
-3.96

คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2560

สาระการเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
2559 2560 พัฒนา
67.24 65.25 -1.99
42.88 49.94 7.06
40.92 43.30 2.38
44.50 44.63 0.13
50.20 53.80 3.60

2559
57.76
29.66
33.55
38.44
34.05

สพม2.
2560
50.18
24.72
29.54
35.02
27.99

พัฒนา
-7.58
-4.94
-4.01
-3.42
-6.06

2559
52.29
24.88
31.62
35.89
27.76

ประเทศ
2560
49.25
24.53
29.37
34.70
28.31

พัฒนา
-3.04
-0.35
-2.25
-1.19
0.55

49.14 51.38 2.24 38.69 33.49 -5.20 34.48 33.23 -1.25
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ม.3
ม6.
รวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 82

ภาษาไทย
89.24
88.97
89.11

คณิตศาสตร์
84.88
76.60
80.74

วิทยาศาสตร์
82.70
71.58
77.14

ภาษาอังกฤษ
84.06
87.80
85.93

สังคมศึกษาฯ
0.00
83.61
83.61

รวม
85.22
81.71
83.47

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2558 - 2560
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2558
2559
2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 82

ภาษาไทย
85.58
85.67
89.11

คณิตศาสตร์
79.56
79.15
80.74

วิทยาศาสตร์
79.21
78.41
77.14

ภาษาอังกฤษ
85.03
83.44
85.93

สังคมศึกษาฯ
84.93
82.60
83.61

รวม 5 รายวิชา
82.86
81.79
83.47
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การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา 25๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
800
700
600
500
400
300
200
100
0

726

667

646

633

633

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน

490

194
12

1

ม.1

61 1

87

ม.2

ม.3

14

1
ม.4

4 5
ม.5

3

28

ม.6

การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 25๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
800
700

730

674

672

656

638

596

600

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน

500
400
300
200
100

9

0
ม.1

91

78
0

0
ม.2

0
ม.3

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 16

10 0
ม.4

45
ม.5

10

2
ม.6

1
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1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีเนื้อที่ ๓๘ ไร่
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ
สถานที่
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
อาคารเกียรติคุณ (พิพิธภัณฑ์)
สนาม สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ห้องเรียน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการภาษา
ศูนย์วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนสาหรับนักเรียนเรียนรวม
ห้องพักครู

จานวน
๑๐ หลัง
9 หลัง
๑ หลัง
3 รายการ
๑๐๒ ห้อง
8 ห้อง
๑5 ห้อง
8 ห้อง
๑๕ ห้อง
2 ห้อง
19 ห้อง
2 ห้อง
28 ห้อง
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ตาราง อาคารและประโยชน์ใช้สอย
อาคาร

จานวน
ชั้น

๑

๔

๔

๔

๕

๔

7

๔

๑๐
๑๑

๔
๔

๑๒

๔

๑๓

๕

๑๔
๑๕

๕
5

เกียรติคุณ
หอประชุม
อื่นๆ

๒
๒

ประโยชน์ใช้สอย
ห้องพยาบาล, ห้องกิจกรรมสหกรณ์, ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล, ห้องกิจกรรมคณะสี,
ห้องกิจกรรมนักเรียน, ห้องเรียน, ห้องศูนย์วิชาภาษาไทย, ห้องพักครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย, ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น, ห้องศูนย์ภาษาจีน
ห้องรองฯวิชาการ, ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ, งานทะเบียนและวัดผล, ห้องเอกสาร,
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์, ห้องศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สานักงานบริหารงบประมาณ, ห้องรองฯงบประมาณ, ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดาถิ
ระวัฒน์, ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนศิลปะ, ห้องแสดงผลงานศิลปะ, ห้องพักครูวิชา
ศิลปะ
ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ห้องเรียนคหกรรม, ห้องศิลปะ, ห้องประชุมเกียรติยศ, ห้องรับประทานอาหารเพ็ญ
ไพรินทร์
สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป, ห้องรองฯบริหารทั่วไป, ห้องเรียน, ศูนย์พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา, ห้องพระพุทธศาสนา, ศูนย์วิชาพาณิชยกรรม, ห้องพักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ห้องอาเซียน
ห้องแหล่งความรู้เฉลิมพระเกียรติ ,ห้องเรียน , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์, ศูนย์วิชาคณิตศาสตร์, ห้องมัลติมีเดีย, ห้องเรียนอัจฉริยะ, ห้องปฏิบัติงาน
ช่าง
ห้องเรียน, ห้องพักครู, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องสมุด, ห้องเรียน ,ห้องสนามกีฬาในร่ม, ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา,
ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องพิพิธภัณฑ์, สานักงานผู้อานวยการ, ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู
หอประชุม และโรงอาหาร
อาคารแนะแนว, ห้องศูนย์ความเป็นเลิศ ,ห้องการเงิน, ห้องกลุ่มงานนโยบายและแผน,
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องสารสนเทศ, สระว่ายน้า, อาคารวัชรสกุณี, อาคาร
ละหมาด, อาคารเรียนเกษตร ,อาคารประชาสัมพันธ์, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องทักษะ
ดารงชีวิต, สนามเทนนิส, สนามฟุตบอล, ห้องเก็บพัสดุ, อัฒจันทร์กีฬา, ห้องน้านักเรียน
หญิง, ห้องน้านักเรียนชาย, บ้านพักครู, บ้านพักนักการภารโรง และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อ
การเรียนรู้
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1.5 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง (๒๕49-๒๕๕3)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
มัธยมศึกษา

อิงเกณฑ์/
อิงสถานศึกษา
(คะแนน)

ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.67 /4
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
3.88 /4
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
3.83 /4
และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
3.40 / 4
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
3.10 / 4
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
3.36 /4
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
3.91 /4
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
3.95 /4
และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
3.50 /4
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหาร
4.00 / 4
จัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงาน
3.69 / 4
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
3.78 / 4
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มี
3.50 / 4
สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.60 / 4
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ได้  ไม่ได้

ค่าเฉลี่ย

ผลการรับรอง

3.84
3.94
3.92

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

3.70

ได้มาตรฐาน

3.55
3.68

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

3.96

ได้มาตรฐาน

3.98

ได้มาตรฐาน

3.75

ได้มาตรฐาน

4.00

ได้มาตรฐาน

3.85

ได้มาตรฐาน

3.89

ได้มาตรฐาน

3.75

ได้มาตรฐาน

3.80

ได้มาตรฐาน
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘)
มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้ พื้นฐาน
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ นื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๑๐.๐๐

๙.๗๗

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๘

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.๗๙
๙.๖๑
๙.๕๙
๑๔.๔๗
๑๐.๐๐
๔.๘๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยคะแนนที่ได้ ๙๓.๐๓

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๙๓.๐๓

ดีมาก

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 รับรอง
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“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”
“Academic and Ethical Excellence”
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้กาหนดมาตรฐานการศึกษา และค่า
เป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย และเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมี คุณ ลั กษณะและค่า นิ ยมที่ ดีตามที่ สถานศึ กษาก าหนด โดยไม่ขั ดกั บ กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุม่ เป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ภาพรวม
หมายเหตุ + 1 หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์/ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
– 1 หมายถึง ผลการพัฒนาต่ากว่าเกณฑ์/ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
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ค่า
เป้าหมาย
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2560
ผล
การประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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การพัฒนา
+1
+1
+1
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิด คานวณตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี โดยนักเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือทางาน นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ สมรรถนะ
ที่สาคัญตามหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการประเมินคุณลักษณะของ
นักเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายตามหลักสูตรของโรงเรียน
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ และด้ านคุณลั กษณะที่พึ งประสงค์ ด้ว ยวิ ธีก ารที่ห ลากหลายอย่ างเป็ นระบบ ให้ ผู้เ รีย นให้มี ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สาคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิต เจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก มีความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาโดยการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และเป็นผู้ที่ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น มีความกล้าแสดงกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิ ยม 12 ประการ ความภาคภูมิใ จในท้ องถิ่ นและความเป็น ไทย ยอมรับการอยู่ ร่วมกัน บนความต่ างและ
หลากหลาย มีจิตสังคมและจิตสาธารณะ
ทัง้ นี้นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแล้ว โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมให้นักเรียน
อย่างรอบด้าน อาทิ กิจกรรมทาดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อเพื่อน กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (Home room) กิจกรรมลูกเสือ และ
เนตรนารี กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน กิจกรรม OPEN HOUSE กิจกรรม ทูบีนัมเบอวัน (To Be Number One)
กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและสร้างผู้นากิจกรรม กิจกรรมสัปดาห์ทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย ความรักชาติ และภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น สร้างสมดุลแห่ ง ชีวิตด้ วยหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
กิจกรรมหนึ่ง ห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP) กิจกรรมเตรียมพัฒน์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมถุงผ้าลดโลกร้อน
TUP go GREEN กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตาม
เกณฑ์(กิจกรรมร่างกายสมบูรณ์ เพิ่มพูนทักษะชีวิต พิชิตโรค) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมการแข่ง ขันกีฬาภายในและภายนอก กิจกรรม
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ส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา กิจกรรมสุขภาพดี กีฬาเลิศ ก่อเกิดคุณธรรม ก้าวนาสากล กิจกรรม
สุขภาพดี กีฬาเลิศ เกิดความพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นาสู่อาเซียน รักในการดูแลตนเอง
โรงเรียนได้จัดให้มีครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ และคอยให้
คาปรึกษานักเรียนในด้านต่างๆ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบสนับสนุนใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ งานระดับชั้น งานระบบดูแลช่วยเหลือ งานแนะแนว งานส่ง เสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน งานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และ
อบายมุข งานสารวัตรนักเรียน งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานคณะสี
งานคณะกรรมการนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย งานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนหน่วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอก แสดงระบบและกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ดัง
แผนภาพ

แผนภาพ ระบบและกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในปีการศึกษา 2560 ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงผลการประเมินดังตาราง
ตาราง ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในปีการศึกษา 2560
ประเด็นการประเมิน

ร้อยละ
2559

2560

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ดีเยี่ยม

1.ความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น
2.ความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น
3.ความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
4.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
6.ความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
7.ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย
8.ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

๘๖.๗๗
๘๔.๘๖
๘๒.๓๗

94.27
89.93
80.14

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๘๕.๗๗

86.69

ดีเยี่ยม

๙๐.๕๗

96.32

ดีเยี่ยม

๘๑.๘๕

83.75

ดีเยี่ยม

81.79

83.47

ดีเยี่ยม

๙๑.๐๓

93.80

ดีเยี่ยม

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ดีเยี่ยม

1.ความประพฤติ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม จิ ต สั ง คม และจิ ต ส านึ ก ตามที่
สถานศึกษากาหนดและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
3.ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
4.การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5.การรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
6.การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
7.การป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8.การไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและ
สังคม

คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ

90.92

94.94

ดีเยี่ยม

90.33
94.34

93.25
96.23

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

92.94
94.74
92.59
93.99
93.59

95.70
96.68
95.75
94.60
94.34

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
จากตาราง พบว่า ระดับคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดย
ผลการประเมินด้านด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ นักเรียนมีความรู้ สามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคานวณได้
เหมาะสมตามเป้าหมายของโรงเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในหลักสูตรเป็นไปตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด และมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O – NET สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับชาติ นักเรียนมีทักษะและความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ตลอดจนมีเจตคติและวุฒิภาวะ
ทางอาชีพที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ในระดับดีเยี่ยม
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตสานึกตามวัฒนธรรมอันดีของสังคม ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย มีเหตุมีผลและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพทางใจให้เข้มแข็ง ป้องกันและหลีกหนีจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ความรุนแรงและอบายมุข และไม่
เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งไม่ถูกต้อง ในระดับดีเยี่ยม
ตาราง ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนตามประเด็น ปีการศึกษา 2560

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ประเด็น
1. ความสามารถ
ในการอ่านและ
เขียนได้
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น
ร้อยละ 94.27
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

100
80

ดี

76.59

72.66 70.87
67.50 68.78
63.90
61.34

พอใช้แ ละปรับปรุง

60
40
20

27.03 26.57 27.34 28.82 25.70 25.49

18.13
11.62 9.54
5.28

0
ม.1

ม.2

ม.3
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0.00
ม.4

0.31
ม.5

6.79

5.73

ม.6 ม.1-ม.6

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
2. ความสามารถ
ในด้านการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น
(ร้อยละ ๘9.93
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

100
ดี
84.74
90
พอใช้แ ละปรับปรุง
80 72.67
68.13
64.25
70
60.12
57.70
60
44.41
50
35.29 33.65
35.75
40
27.85
24.42
30
22.06
21.93
14.95
20
7.46
7.90
7.00
5.28
4.14
10
0.31
0
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6 ม.1-ม.6
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

100
ดี
90
80
พอใช้แ ละปรับปรุง
70
56.14 59.66
55.21
54.76
51.96
60
47.00
42.10
50
38.16 35.51 39.29
32.79
40 31.53 30.25
32.43
30
20.57
18.61
15.25
20
13.26 14.99
5.70
4.83
10
0
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6 ม.1-ม.6
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
3. ความสามารถ
ในด้านการคิด
คานวณ
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น
(ร้อยละ ๘0.14
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด ค านวณเหมาะสม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

100
ดี
90
พอใช้แ ละปรับปรุง
80
70
56.40 59.80
52.60
60 53.59 53.78
49.38
41.95
50
36.14
33.23
40 31.12 29.97
27.54
25.73
24.82
25.34
30
18.26
19.86
15.29 16.25
14.47 14.49
20
10
0
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6 ม.1-ม.6

4. ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ
100
อภิปราย
90
แลกเปลี่ยนความ
80
คิดเห็น แก้ปัญหา 70
60
และนาไป
50
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ 40
30
อย่างเหมาะสม
20
(ร้อยละ ๘6.69
10
ระดับคุณภาพ
0
ดีเยี่ยม)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์
คิด วิจารณญาณ อภิปรายแลกปลี่ยนความคิด เห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้
สถานการณ์ต ่างๆอย่างเหมาะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี
51.01
40.46

56.02

50.82

35.99

52.05

31.47
17.71

8.53

ม.1

7.98

ม.2

ม.3
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29.53

55.45

พอใช้แ ละปรับปรุง

51.55

31.31

18.42 13.24

ม.4

ม.5

50.91

34.12
14.33

35.78
13.32

ม.6 ม.1-ม.6

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
5. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
ได้อย่าง
เหมาะสม
ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 96.32
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

6.ความก้าวหน้า
จากพื้นฐานเดิม
ในแต่ละปีในด้าน
ความรู้ความ
เข้าใจ
และทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตร
อย่างเป็น
รูปธรรมและ
ต่อเนื่อง (ร้อยละ
83.75 ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน

100

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ดี
82.14

80

77.92
61.90

60
40

20
0

31.23

ม.1

6.86

ม.2

พอใช้แ ละปรับปรุง
69.83

66.47

56.40
33.24

25.23

22.08

17.86
0.00

74.77

10.35
0.00

ม.3

ม.4

0.00

ม.5

29.25

26.49

4.28

ม.6

3.68

ม.1-ม.6

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความก้าวหน้าจากพื้น ฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่างๆตามหลักสูตร อย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง
ดีเยี่ยม
ระดับชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 1 -6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

ดี

100
80

74.55

80.13
70.88

68.10

67.99

76.05

พอใช้แ ละปรับปรุง
72.95

60

40
20
0

18.00 21.01
19.67
14.30
11.15 11.13 10.89 12.35

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

16.25
13.83
10.7110.12
10.80
9.16

ม.5

ม.6

ม.1-ม.6

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 29

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
7.ค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติของ
ผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น
หรือคุณภาพ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
(นักเรียนร้อยละ
83.47มีผลการ
ทดสอบทาง
วิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
70
60
50
40
30
20
10
0
โรงเรียน
สพม.2
สพฐ.
ประเทศ

ภาษาไทย
66.18
50.25
48.77
48.29

คณิต ศาสตร์
54.77
28.34
26.55
26.3

วิทยาศาสตร์
46.39
33.3
32.47
32.28

ภาษาอังกฤษ
54.21
31.21
30.14
30.45

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

70
60
50
40
30
20
10
0
โรงเรียน
สพม.2
สพฐ.
ประเทศ

ภาษาไทย
65.25
50.18
50.07
49.25

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 30

คณิต ศาสตร์
49.94
24.72
24.64
24.53

วิทยาศาสตร์
43.30
29.54
29.48
29.37

ภาษาอังกฤษ
53.80
27.99
27.91
28.31

สังคมศึกษา
44.63
35.02
34.96
34.70

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
7.ค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติของ
ผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น
หรือคุณภาพ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
(นักเรียนร้อยละ
83.47มีผลการ
ทดสอบทาง
วิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 - 2560

70
60
50
40
30
20
10
0
2558
2559
2560

ภาษาไทย
50.82
60.75
66.18

คณิต ศาสตร์
58.51
55.86
54.77

วิทยาศาสตร์
60.45
50.48
46.39

ภาษาอังกฤษ
55.18
57.53
54.21

สังคมศึกษา
64.39
64.82
N/D
0.00

*N/D = ไม่มีการทดสอบ

ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 - 2560
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2558
2559
2560

ภาษาไทย
64.49
67.24
65.25

คณิต ศาสตร์
45.11
42.88
49.94

วิทยาศาสตร์
40.92
40.92
43.30

ภาษาอังกฤษ
47.33
50.20
53.80

สังคมศึกษา
45.42
44.50
44.63
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
7.ค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติของ
ผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น
หรือคุณภาพ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
(นักเรียนร้อยละ
83.47มีผลการ
ทดสอบทาง
วิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

N/D

*N/D = ไม่มีการทดสอบ

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2558 - 2560
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2560

สาระการเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

2559
60.75
55.86
50.48
64.82
57.53
57.88

คะแนนเฉลี่ย
2560
66.18
54.77
46.39
N/D
54.21
55.39

พัฒนา
5.43
-1.09
-4.09
N/D
-3.32
-2.49

2559
51.03
36.18
38.73
54.63
39.07
43.92

สพม2.
2560
50.25
28.34
33.30
N/D
31.21
35.78

พัฒนา
-0.78
-7.84
-4.43
N/D
-7.86
-8.18

2559
46.36
29.31
34.99
49.00
31.80
38.29

ประเทศ
2560
48.29
26.30
32.28
N/D
30.45
34.33

พัฒนา
1.93
-3.01
-2.71
N/D
-1.35
-3.96

คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2560

สาระการเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

2559
67.24
42.88
40.92
44.50
50.20
49.14

คะแนนเฉลี่ย
2560
65.25
49.94
43.30
44.63
53.80
51.38

พัฒนา
-1.99
7.06
2.38
0.13
3.60
2.24

2559
57.76
29.66
33.55
38.44
34.05
38.69

สพม2.
2560
50.18
24.72
29.54
35.02
27.99
33.49

พัฒนา
-7.58
-4.94
-4.01
-3.42
-6.06
-5.20

2559
52.29
24.88
31.62
35.89
27.76
34.48

ประเทศ
2560
49.25
24.53
29.37
34.70
28.31
33.23

พัฒนา
-3.04
-0.35
-2.25
-1.19
0.55
-1.25
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
8.ความรู้ ทั ก ษะ
แ ล ะ เ จ ต ค ติ ที่ ดี
พร้ อ มที่ จ ะศึ ก ษา
ต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วง
วัย
(ร้อยละ ๙3.80
(ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)
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ผลการประเมิน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็น
1. ความประพฤติ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
จิตสังคม และ
จิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนด
และวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม
(ร้อยละ 94.94
(ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน

2. มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม
(ร้อยละ 93.25
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
3. ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น ในความ
เป็นไทย และเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมใน
ชีวิตประจาวัน
(ร้อยละ 96.23
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

4.การยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อื่น และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี
(ร้อยละ 95.70
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)
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ผลการประเมิน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
5.การรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้
แข็งแรง
(ร้อยละ 96.68
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน

6.การรักษาอารมณ์
และสุขภาพจิตให้ดี
อยู่เสมอ
(ร้อยละ 95.75
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
7. การป้องกัน
ตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง
รังแก
(ร้อยละ 94.60
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)

8.การไม่เพิกเฉยต่อ
การกระทาสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง และอยู่
ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชน
และสังคม
(ร้อยละ 94.34
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม)
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ผลการประเมิน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

จุดเด่น
นักเรียนโรงเรีย นเตรีย มอุด มศึก ษาพั ฒนาการ เป็นผู้ ที่มีค วามรู้ค วามสามารถและมีคุ ณลัก ษณะที่พึ ง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียรก้าวทันเทคโนโลยี” มีความสามารถ
ในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ คิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล มีความรู้และทักษะศตวรรษที่
21 มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับความเห็นของผู้อื่น มีจิตสังคม มี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามมาตรฐานโรงเรียนสากล

จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีความรู้เท่าทันสังคมในศตวรรษที่ ๒๑
และกระแสโลกาภิ วัฒน์ พัฒ นาตนเองให้มี คุณภาพรอบด้า น มี ความสามารถตามนโยบาย ๓ เก่ง ได้ แก่ เก่ ง
คณิตศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ และเก่งภาษาต่างประเทศ รักษาสุขภาพทางกาย และจิตใจให้เข้มแข็ง มีน้าหนัก
ส่ว นสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ข องโรงเรี ยน มีค วามสามารถในการปรับ ตัว ให้ เ หมาะสมในการ
ดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมมาภิบาล
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพั ฒนาการ ได้ ด าเนินการวิ เคราะห์นโยบายการปฏิ รูปการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษา สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมิน โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อวางแผนร่วมกันทบทวนกาหนดเป้าประสงค์ ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ วางกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมั่นปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” จัดทา
แผนพั ฒนาคุณภาพจั ดการศึ กษา และก าหนดแผนกลยุ ทธ์ 5 ปี แผนปฏิ บัติ ง านประจาปี จั ดโครงสร้ างการ
บริหารงานภายใน มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบตามสายงานทุกระบบงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนโดยพิจารณาความสนใจและศักยภาพของนักเรียน จัดหลักสูตร
เตรี ยมพัฒน์ ศึกษาให้กั บนั กเรียน เพื่อสื บสานและปลู กฝั งค่านิยมของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังส่ งเสริ มให้ ครู และ
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะทางวิชาชีพ มีการ
ประชุมกลุ่ม PLC และการจัดทาแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร (ID Plan) จัดสภาพบรรยากาศทางกายภาพ
และทางสังคมให้เหมาะกับการเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรแก่ครูรุ่นใหม่ของโรงเรียน
โรงเรียนมีระบบการจัดหาทรัพยากร จัดสรรประมาณ และดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ มีกระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน อย่างสม่าเสมอ โรงเรียนจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อรายงาน
และเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันและองค์กร โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียน แสดงระบบและกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามแผนภาพ
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ผลการดาเนินงาน/ผลการพัฒนา
๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการปฏิบัติงานประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีนักเรียน
ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบในการพัฒนาและมีร่วมรับผิดชอบ
๓. มีการวางแผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๔. มีกลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) เพื่อบริการทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเป็น
พลโลกภายใต้ วิ ถี ชี วิต ประชาธิ ป ไตย ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มีทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน มีจิตสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมนาความรู้ มีค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึงและเสมอภาค พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและ
สังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างเครือข่ายกลุ่ม
ร่วมพัฒนา โดยการทาข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน องค์กรการศึกษา สถาบัน โรงเรียน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๕. มี กลยุท ธ์ระดั บแผนงาน (โครงการ) ดาเนินการโครงการต่างๆ ที่ส อดคล้ องกับ วิสัยทั ศน์ พั นธกิ จ
นโยบาย กลยุท ธ์ เจตจ านง เป้า ประสงค์ โดยกาหนดวัต ถุป ระสงค์ค่ าเป้า หมายของตัว ชี้วั ดแต่ล ะโครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และจุดเน้นของโรงเรียน มีกระบวนการกากับติตตามให้ดาเนินการ
เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
๖. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี สมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีระบบ
โครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่ม
บริหารงบประมาณ จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของกลุ่มบริหาร ประกอบด้วย รองผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้างาน โดยมีการแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบงานตรงตาม
ศักยภาพของบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดการระบบงานของโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA
ทุกกระบวนการทางาน มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้
สามารถทางานอย่างเป็นระบบ
๗. มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ปลอดภัย มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้
และพร้อมใช้งาน มีระบบเครือข่าย Internet เพื่อการติดต่อสื่อสาร มีระบบ LAN/Intranet รับและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และ ระบบ เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูล มีการติดตั้งอุปกรณ์ IT ในห้องเรียนเพื่อช่วยเอื้อให้เกิดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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๘. มีกระบวนการจัดการความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ โดยมีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่ง การเรียนรู้
(PLC) ทั้งระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน และระดับชั้นเรียน จนเกิด กระบวนการปฏิบัติการที่เป็นเลิศที่
เรียกว่า Best Practice ของโรงเรียน
๙. มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาภูมิ
ทัศน์โดยรอบบริเวณในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงานเขตพื้นที่มา
ดาเนินการพัฒนาบริเวณภายนอกโรงเรียนให้สะอาด สวยงามเช่นกัน
จุดเด่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อสู่ความสาเร็จใน
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม โดยความร่วมมือกันจัดทากลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน มี
ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึก ษา สถานศึกษามีความเข้ มแข็ง มีระบบการกากับ ติ ดตามดูแลการจั ดการศึกษา และสร้า ง
เครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา มีการปรับแผนการจัดการการศึกษาตามสภาพปัญหา ความต้องการจาเป็นตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา
จุดควรพัฒนา
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่อง
๓. ส่ งเสริ มพัฒ นาครู และบุ คลากรให้ มีโอกาสร่ วมกิจ กรรม/ศึก ษาดูง านหน่วยงาน องค์ก รการศึกษา
สถาบัน โรงเรียน ในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนามาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
สม่าเสมอ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
โรงเรี ยนเตรี ยมอุ ดมศึ กษาพั ฒ นาการมุ่ง ส่ ง เสริม ความเป็ นเลิศ ทางวิ ชาการและคุณ ธรรมของ
นักเรียน เน้นการเรียนรู้รอบด้าน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมในการ
จั ด การศึ ก ษาของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลตามหลั ก วิ ช าการและมี ก ารน า
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับตนเอง ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการวางแผนการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ จัดทาข้อตกลงร่วมกัน
(MOU) ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน โดยเก็ บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน อาทิ พื้นฐานความรู้ ประสบการณ์เดิม
พฤติกรรม และความพร้อมทางด้านร่างกาย ด้านสังคม พัฒนากลุ่มผู้เรียนตามความศักยภาพ จาแนกเป็น กลุ่มเก่ง
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีครูแนะแนวส่งเสริมการค้นหา
ความเป็นตัวตน และสารวจความสามารถ เน้นให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของตนเอง มี
การประเมินคุณภาพผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
การประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดผลและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการเรียนการสอนครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ด้านชุมชน โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยเชิญปราชญ์และวิทยากรท้องถิ่นมาอบรมให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแสดงดังภาพ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กากับดูแลการ
ดาเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบาย

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นิเทศแนวปฏิบัติตามนโยบาย

ครูผู้สอน
หัวหน้ารายวิชา / หัวหน้า
กิจกรรม/หัวหน้าโครงการ
-จัดทาโครงสร้างรายวิชา
-จัดทาแผนการวัดและ
ประเมินผล
-จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการเรียนรู้บูรณาการ
-กาหนดแผนงานกิจกรรม

- ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน
- จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน
การสอน

ตรวจสอบ

รับทราบ

พิจารณาผลการ
ดาเนินการ วิเคราะห์
รวบรวมข้อมูลเชิง
ประจักษ์

สรุป/รวบรวม
ระบบสารสนเทศ
นาเสนอรายงาน

นิเทศแนวทางการ
พัฒนา

จัดทาแผนปรับปรุง
ผลการดาเนินงาน

ตรวจสอบ

จัดทารายงานผล
การพัฒนา

- วัดและประเมินผล
-ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงการดาเนินการ
สรุปรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน/โครงการ/กิจกรรม

เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนภาพ ระบบและกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิ จกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ดังตาราง
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการประเมิน

ร้อยละ
2559

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โ ดยการคิดได้ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่ง เรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3. จัดกิจ กรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน
2. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
2. มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียน การสอน
4. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง

คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ

2560
ดีเยี่ยม

87.57

93.75

ดีเยี่ยม

๑๐๐.00

98.56

ดีเยี่ยม

98.38

96.63

ดีเยี่ยม

๑๐๐.00
96.22

95.19
97.12

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

87.57

84.62

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
92.43

93.27

ดีเยี่ยม

87.03

81.73

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
๑๐๐.00
๑๐๐.00
98.92

100.00
98.56
98.08

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

98.38
98.38

98.08
97.60

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

จากตาราง พบว่า ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โ ดยการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น เชื่อมโยงบูรณาการ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
สาระการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ใช้ แหล่ง เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอน เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป
จุดเด่น
1. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ วิเคราะห์ ประเมินความพร้อมและ
ความสนใจของตนเอง โดยมีครูคอยให้คาปรึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรม OPEN HOUSE กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงาน (OCOP) ซึ่งทาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน
2. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้รูปแบบวิธีการและ
แหล่ ง เรี ยนรู้ ที่ห ลากหลาย ส่งเสริม ให้ นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยี เพื่ อให้ ทันต่ อกระแสสัง คมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
จุดควรพัฒนา
1. ครูพัฒนาสมรรถนะครูด้านต่างๆ เช่น การจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนที่ยึดบริบทชุมชน
การวัดและประเมินผล
2. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
3. ครูพัฒนาการวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
โรงเรียนได้ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกั บมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้น ฐาน มาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กาหนดขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนเตรียมอุ ดมศึกษาพัฒนาการได้ดาเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
กาหนดบทบาทและภาระงานตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ องค์ประกอบ ได้แก่
๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โรงเรี ยนกาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาและค่า เป้ าหมายของโรงเรีย น ที่สอดคล้อ งกั บ
นโยบายและบริบทของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่กาหนด
ไว้ โดยนาข้อ มูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ ในการวิเ คราะห์ และพั ฒ นางานต่ า งๆ ให้เ กิ ดประสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สะท้อนความจาเป็นและความต้องการของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามรูปแบบการดาเนินงานบริหารและการจัดการตามระบบคุณภาพ PDCA
มีการวางแผนจัดทาโครงการ (P) โดยกาหนดขั้นตอนการวางแผนจัดทาโครงการ การลงมือปฏิบัติงาน (D) โดยมี
คาสั่งมอบหมายงานแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องแจ้งกาหนดระยะเวลาดาเนินงานและกาหนดวันสิ้นสุดโครงการ มีการ
ติดตามและประเมินผล (C) โดยติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ ประเมินผลดาเนินงาน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)ประเมินความพึงพอใจ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไข (A) โดยนาข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกัน บูรณาการการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามวงจร ADLI โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเป็นสาคัญ จัดทารายงานประจาปีเพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจด้วยช่องทางที่หลากหลาย แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพกระบวนการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
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ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ
มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
มั่นใจต่อระบบและมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แสดงผลการดาเนินงานตาม
ระบบประกัน ดังตาราง
ตาราง ผลการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
1.การกาหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินการ
โรงเรียนประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 4 มาตรฐาน และกาหนดค่า
เป้าหมายความสาเร็จทุกมาตรฐานตามตัววัด
คุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้
“เพียบพร้อมคุณธรรม ล้าเลิศวิชาการ”โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.การจัดทา
โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการจัด
ของสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
ของสถานศึกษา การบริหารงานโครงการ
สถานศึกษาที่มุ่ง
เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นโรงเรียนที่
การศึกษาของ
ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจาก
สถานศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียน นักเรียนมีคุณภาพได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับสากล
นักเรียนมีอัตราการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ได้ในอัตราสูง
3.การจัดระบบบริหาร โรงเรียนจั ดระบบสารสนเทศ สอดคล้องกั บ
และสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
และการบริหารพัฒนาครูและการบริหาร เช่น
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ากว่า ๒.๓๐ การพัฒนา
ครู จั ด การอบรมสั ม มนาทุ ก ภาคเรี ย น จั ด
กิจกรรมเตรียมพัฒน์รั กองค์กร แก่บุคลากร
ใหม่ของโรงเรียน
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หลักฐาน/ร่องรอย
- คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
และครู
- ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
และครู
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- ภาพถ่าย

-คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
ครูและผู้เกี่ยวข้อง
-ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบ
ผลการดาเนินการ
หลักฐาน/ร่องรอย
4.การดาเนินงานตาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มี
- ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาการจัดการ โครงการ 11 โครงการ ๑49 กิจกรรม ที่
ของสถานศึกษา
ดาเนินงานตามกรอบระยะเวลา มีการติดตาม
การปฏิบัติเป็นระยะ ภายใต้ระบบวงจร
คุณภาพ PDCA
5.การจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่าง - รายงานผลการดาเนินงาน โครงการ
สม่าเสมอ มีการสรุปโครงการ/กิจกรรมเป็น กิจกรรม
ระบบคุณภาพ PDCA อย่างชัดเจนนาผลสรุป
มาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน

6.การจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

โรงเรียนมีคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน อย่าง
ชัดเจน ทาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ

7.การจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ
ภายใน

โรงเรียนมีเอกสารรายงานประจาปี
-รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
ครอบคลุมมาตรฐาน และเสนอรายงานต่อทุก -เอกสารการเผยแพร่รายงาน
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่งานประกัน
-เว็บไซต์
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

8.การจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในระดับ
-บันทึกการนิเทศภายใน
บุคลากรหลักอย่างชัดเจน มีโครงการพัฒนา -บันทึกการประชุม
ระบบการบริหารแบบ PDCA ที่มีการ
-ภาพประกอบ
วิเคราะห์สภาพปัญหามีการตรวจสอบผลงาน
ในปีที่ผ่านมา และมีการวางแผนในปีต่อไป
โดยการดาเนินของกลุ่มบริหารนโยบายและ
แผน

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๕9
- การประเมินคุณภาพภายใน
- ภาพถ่าย
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จุดเด่น
โรงเรีย นด าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษาตามกฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2553 และ
กฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีการปลูกฝัง
และสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลของโรงเรียน พร้อมรับ การกากับ
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด จัดทาเอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมีระบบการ
นิเทศภายในระดับบุคลากรหลักอย่างชัดเจน มีโครงการพัฒนาระบบการบริหารแบบ PDCA ที่มีการวิเคราะห์
สภาพปัญหามีการตรวจสอบผลงานในปีที่ผ่านมาเพื่อใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป
โรงเรียนได้รับการรับรองเป็น โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA ในปีการศึกษา 2559 และรับการ
ประเมิน ในระดับ OBECQA เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าในการประเมินคุณภาพโรงเรียนระดับ TQA เป็นลาดั บ
ต่อไป
จุดควรพัฒนา
1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวคิด โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สถานศึกษามี
อยู่เช่น ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ผลการทดสอบระดับชาติ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน หรือด้านอื่น ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Networking)
2. ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนา นาเสนอ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2.2 สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการศึกษา ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่สาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการที่สาคัญ ได้แก่ การกระจาย
อานาจ การเปิด โอกาสให้ทุ กภาคส่วนมี ส่วนร่ วมในการท างาน และเป็นการแสดงความรับ ผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้ง เป้าหมายไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน
ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ใน ระดับดีเยี่ยม โดยมีผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน ดังตาราง
ตาราง ผลการประเมินในภาพรวม
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ระดับ
คุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

คุณภาพการศึกษา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีพัฒนาการของ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น มีความสามารถ
ในการอ่านและเขียน สามารถสื่อสารทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคานวณ มีความสามารถ
ในการคิด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ความประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตสานึกและคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดปรากฏอย่ า ง
ชัดเจน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริห ารสถานศึกษามีผ ล
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
ผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมี ผ ล
ประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม โดยผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยให้
ความร่ ว มมื อ ในการวางระบบและด าเนิ น งานประกั น
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป
ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุม
ซนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับ
ซาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ
ในการคิดคานวณ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างซัดเจน ดัง ที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน
และการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็ นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขึ้นตอน
โรงเรียนดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิด
ความร่วมมือในการวางระบบ และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความพึง
พอใจและความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของของโรงเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความ
ต้องการการช่วยเหลือ

“พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”
“Cultivating Students’ Academic and Ethical Excellence”
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษา จะต้องนาไปวิเคราะห์
สัง เคราะห์ เ พื่ อ สรุ ปน าไปสู่ การเชื่ อ มโยงหรื อ สะท้ อ นภาพความส าเร็ จ กั บ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (แผนระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุด
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้

จุดเด่น
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น มี ผ ลการ
ประเมิ น ระดั บ ชาติ สู ง ขึ้ น ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักเรียนกล้าแสดงออก ร่า
เริ ง แจ่ม ใส สุข ภาพกายแข็ง แรง และเป็ น ผู้มี คุณ ธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. ผู้เ รี ยนอ่ า นหนั งสื อ และอ่ านคล่อ ง รวมทั้ง สามารถ
เขียนเพื่อการสื่ อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ส่ ง ผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ (O-NET)
สูงกว่าระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ ระดับ
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ ชาติ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และมีผลย้อนหลังต่อเนื่อง ๓ ปีมาตลอด
๓. ผู้เรี ยนมีสุข ภาพร่ างกายแข็ งแรง มี สมรรถภาพทาง
กายและน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา เป็ น ที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชน
โดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบ
ของสังคม เช่น การเข้าแถวซื้ออาหาร หรือเข้าแถวขึ้นรถ
โดยสารสาธารณะ
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จุดควรพัฒนา
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. ผู้เรียนควรเพิ่มศักยภาพให้มีทักษะในการวิเคราะห์
ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ ส าระการเรี ย น และตั ว ชี้ วั ด ของแต่ ล ะกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้มากขึ้น โดยโรงเรียนจัดทาคลังข้อสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ทั้ ง ระดับมัธ ยมศึกษาปี ที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในลักษณะข้อสอบออนไลน์ (Online)
๒. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ตรงกับการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
การวิ เ คราะห์ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน สาระ ตัวชี้วัด และการวัดและประเมินผลที่อิง
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากกว่าการวั ดความรู้ตามเนื้อหาที่เรีย นตามหลั กสูต ร
เนื่องจากข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ยึดมาตรฐาน สาระ
และตัวชี้วัด

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

 ด้ า นกระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๑. ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจ มี ค วามมุ่ ง มั่ น มี ห ลั ก การ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษามี ค วามตั้ ง ใจ และมี ค วามพร้ อ มในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
๒. โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารและการจั ด การอย่ า งเป็ น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค การประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม ระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสั ย ทัศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าหมายที่ ซัด เจน มีก าร
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการจั ด การศึ ก ษา
สภาพปัญ หา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา ที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย น มี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานหลั ก สู ต รของ สถานศึ ก ษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้ไ ด้อย่างมีคุณภาพ มี
การดาเนินการ นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดาเนิ นงาน และจั ดท ารายงานผล การจั ดการศึก ษา
และโรงเรียนได้ใช้ กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล
มาใช้ เ ป็ น ฐา น ใน ก าร ว า ง แผน พั ฒ น า คุ ณ ภา พ
สถานศึกษา

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการ จั ด การศึ ก ษา และการ
ขับเคลื่อน คุณภาพการจัดการศึกษา
๓ . เสริมสร้างความผาสุก ของสัง คมและผลประโยชน์
ของสังคม ชุมชนโดยผ่านระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจของโรงเรียน สนับสนุนชุมชนและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่ง มั่น ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ
๒. ครูจั ดกิ จกรรมให้นั กเรี ยนแสวงหาความรู้จ ากสื่ อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ครู จั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ จ ากการคิ ด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. ผลงานวิจั ยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้ รั บ การตรวจ
ประเมินและคาแนะนาจากคณะกรรมการวิจัย

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
๒. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ระดับชั้น ม.๑ –
ม.๓ ให้ ส ามารถน าเสนอ อภิ ป รายและแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม
๓. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใน ระดับชั้น ม.๑ - ม.
๓ และ ม.๔ - ม.๖ ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย ไม่ ห ลงใหลกั บ ค่ า นิ ย มต่ า งชาติ จนเกิ ดการ
ลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 57

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
๔. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม หลักสูตร
การศึกษาชั้นพื้นฐาน และ ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และ
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติ การให้อยู่
ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
๕. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วย
วิธีที่หลากหลายตาม สภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา
๖. ครูค วรนาภู มิปัญ ญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่ว นร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
๗. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียน
นาไปใช้พัฒนาตนเอง

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรี ย นให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับ คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างซัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุ ณ ภาพ การศึ ก ษา การด าเนิ น งานประกั น
คุณภาพ ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่ว ม
โดยด าเนิ น การในรู ป ของคณะกรรมการ สร้ า ง
วั ฒ นธรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
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 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑. ส่ ง เสริ มกระบวนการพั ฒนาคุณ ภาพการศึก ษา
ของโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่าย
การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนา นาเสนอ และเรียนรู้
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๓. สถานศึ ก ษาจั ด ระบบให้ ค รู ป ระเมิ น ตนเอง
รายบุค คลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยั ง ขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาการ
วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผล
การน่าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสัง คมแห่ง การเรียนรู้ของขุมซน และรับผิด ชอบต่อสัง คมในการ
ดาเนินการสนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษที่
๒๑ บูรณาการหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มุ่ง
บูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics)
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O – NET
และ PISA และจัดทาคลังข้อสอบ Online เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการสอบระดับชาติ
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจาเป็น
๔.การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมัน่ พัฒนาความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือทาข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

“เพียบพร้อมคุณธรรม ล้้าเลิศวิชาการ”
“Empowered with Academic and Ethical Excellence”
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

ค้าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ที่ ๕๖๖/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕60
.....................................................................
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได้
กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่
กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในหน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ได้
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 มาตรา 27(1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอ้านวยการ
๑. นางวรรณดี
2. นางสาวกมลทิพย์
3. นางอนงค์
4. นางสาวสายพิณ
5. นายไพฑูรย์
6. นายบุญเลิศ

นาคสุขปาน
สุรสินธุ์
อรุณพูลทรัพย์
พุทธิสาร
สีสังข์
กล่อมจิตต์

8. ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
ครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ประสาน และให้คาปรึกษา กากับดูแลให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนี้
2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารรับผิดชอบมาตรฐาน
2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 4
นางสาวสายพิณ พุทธิสาร
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ประธานที่ปรึกษา
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
1. นางสาวเลอพร มัธยมจันทร์
2. นางสาวจุรี ไม้จันทร์
3. นางเย็นจิตต์ ศรีใจงาม
4. นางสาวสะอาด อ่อนนิ่ม
5. นางเทวี
พรหมรินทร์
6. นางภัทรพร วงษ์ถาวร
7. นายวีระวัช รัตนบุรี
8. นายศุภวัฒน์ มาศรี
9. นางสาวกนกกาญจน์ เซี่ยงจง
10. นายภูมิมาส รักษ์วงศ์
11. นายโกวิทย์ เวชชศาสตร์
12. นายวีระยศ ชาลีกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้า
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กรรมการ
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลวิชาการ
กรรมการ
หัวหน้างานโครงงานและ OCOP
กรรมการ
หัวหน้าโครงการ English Program
กรรมการ

นางสาวอัจฉรา แดงอินทวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ (หัวหน้า) นางธิดารัตน์
ทองตะโก (หัวหน้า)
นายภาณุมาศ หมุนเกตุ
นางสาวกรรณิการ์ ชุมศรี
นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่กี้
นายธีรพล
เรืองทองดี
นายพัฒนพงศ์ ทองศรี
นางอลิสา สิงห์เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
นายประมวล แสงสิทธิ์ธีรกุล (หัวหน้า) นางสาวณราวดี เสือพริก (หัวหน้า)
นางสาววิลัย
นัยเนตร
นางชยารัตน์ โพธิ์พุทธภูมิ
นางภูมิฤทัย
เหลืองทอง
นางสาวนุชญา ตะลิดโณ
นางสาวดวงดี
จานลาน
นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
นายไกรวิทย์
ธรรมโชติ
นางสาวพิมพิไล แถลงธรรม
นางสาวพนิดา
ชื่นตา
นางช่อผกา
วงศ์เฉลียว
นางสาวภัทรภร ขันแข็ง
นางสาวอัญชนา คาน้อย
นางสาวญาติมา ลิ้มสิทธิกูล
นายพัลลภ
เต่าให้
นางสาวศิริพร มณีขาว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
นางสาวอัฉรา แสงศรี (หัวหน้า)
นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล (หัวหน้า)
นางวรรณวนัส เอกศรีรุ่งโรจน์
นายสถิตย์
สุชีวกุล
นางสาวปริปุณณา อุดมโชค
นางสาวพัชรินทร์ พรหมสุข
นายกีรติ
โกบุตร
นางสาวชลิดา
สิงคิรัตน์
นางสาวพรพิมล อาจปาสา
นายสุขสวัสดิ์
รัตนบุรี
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มาตรฐานที่ 3
นางอกนิษฐ์
หมื่นยุทธิ
นางสาวพฤษภา บุญสุข
นางสาวปิยะพร ศรีเจริญ
นายชิงชัย
เตียเจริญ

(หัวหน้า)

มาตรฐานที่ 3
นางสาวมยุรา ทิทา (หัวหน้า)
นางอารีย์
สุวรรณพงษ์
นางนิติยา
ก่อเกียรติสิริ
นางสาวพิยดา สุทธิจุฑามณี
นางสาวภรภัทร ไทยภักดี
นางสาวพรสุดา มินสาโรง
นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์

มาตรฐานที่ 3
นางสาวกนกวรรณ มะลิลา (หัวหน้า)
นางสาวทัศน์กมล ทุมแสน
นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล
นางสาววิสาร์
สาลีรูป
นายอภิวัฒน์
ขุนสูงเนิน

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
นางสาวสวรา
วรขันธ์
นายสุรศักดิ์
สุวรรณ
นายสุวัฒน์
ตามสันเฑียะ
นางสาวกาญจนา วงษ์เจริญ
นายภานุเดช
ค้าขาย
นางสาวอภิญญา บ้านใหม่
นางสาวกมลวดี เจริญกุล
นางสาววริยา ลีนุรัตน์
นายธนวัฒน์
ต๊ะหล้า
นายชัยชนะ
วิวัฒนรัตนบุตร
นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
นายสิทธิพงษ์ ปานนาค
(หัวหน้า) นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ (หัวหน้า)
นางสาวทัศนีย์ ธรรมโชดก
นายประสงค์
เพริศพริ้ง
นายอรรถกร
จงเกษม
นายสถิตย์
จันทร์หา
นายสุขพัชร
ทัติวงษ์
นางสาวจิตรลดา สุขสวัสดิ์รัตนา

นางสาวชนุพร

ประสานศรี

มาตรฐานที่ 3
นายเจนรงค์
สอนบาล (หัวหน้า)
นางสาวธิดารัตน์ ไพรวัลย์
นายทนงศักดิ์
ตาปู่

นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
นางพวงรัตน์
โพธิ์รอด (หัวหน้า) นายธนพล
ยศบุญหา (หัวหน้า) นายอนิรุทธ์
นิตยาภรณ์ (หัวหน้า)
นายวิษณุ
แซ่อุง
นางพนมพร
เมลืองศิลป์
นายกฤษณะ โสนามัย
นายกิตติศักดิ์
ศรีคาเบ้า
นางสาวอมรรัตน์ ศรีจูม
นางสิริกร
นามนวด
นายภาคภูมิ
ภิมาลย์
นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ชมภู
นางสาวภัทรศยา ว่องไว
นางสาววิสุทธิดา ศศิธร
นางสาวพิมพ์พร สีขาว
นางสาวจิรสุภรณ์ ทองคาดี
นางสาวพิราวรรณ ยืนยง
นายกฤษฎา
ฉันทะโส
นายสห ณ สงขลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
นายสร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก (หัวหน้า) นายสุทธิพงษ์ นนท์ธนารักษา(หัวหน้า) นางสาวเอื้อพร เส็งวงศ์ (หัวหน้า)
นายวิสุทธิ์
เสาวรส
นายสงคราม
เกล็ดประทุม
นายพชรพล
อิ่มเดชา
นางสาวกันติกา กล้าหาญ
นายวินิจ
คาแหง
นางสาวสาธนี
ศรีอร่าม
นางภาสินี ลังประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
นายไชโย สุคันธวิภัติ (หัวหน้า)
นางสาวกนกรัชต์ ภู่ภูมิรัตน์ (หัวหน้า) นางประภาวดี สุวรรณวัฒน์ (หัวหน้า)
นางธันยธร ตวงวาสนา
นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์
นางสาวพิทยา กุศลปฏิการ
นายนิพรร สาลี
นางสาวจิราพร
สร้อยอาภา
นายวีระชัย
อัฐนาค
นางสาวภัทรวรรณ มากโภคา
นางสาวอัญชลี
เดยะดี
นางบุษบา
ชูแสง
นางสาวพรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
นางสาวสุธาทิพย์ นามเตี๊ยะ
นางสาวประภาพร บุญประเสริฐ
นายสายันต์ จุปะมัดถา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
นางกนิษฐา
สุชีวกุล (หัวหน้า)
นายชิตวีร์
มองเพชร (หัวหน้า) นางสาวนภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย (หัวหน้า)
นางวาลยา
นันทวิจารณ์
นางสุภัทรียา นิ่มเจริญ
นางสาวอุษณีย์
จันทโรจวงศ์
นางสาวเกศรา จันทวัง
นายตั้ม
ทองสุทธิ์
นางบุญญามา
พงษ์สุวรรณ
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
นางสาวนภาพร กิจกระจ่าง
นายภูวนาท
ชมพัฒน์
นางสาวโศภิดา คล้ายหนองสรวง

นางจันทิรา
นางเสาวนีย์
นางสาววีรนุช

พลเดช
เวโรจนนันท์
จันดาวงษ์

นางกาญจนา นาคปัจฉิมสกุล
หัวหน้างานแนะแนวเรียนรวม/
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
นางอภิรดี
แสงอรุณ
นางสาวอนุสรา
หาพิพัฒน์
นางศลักษณ์ภร
พลอยวงศ์
นางสาวอัญชิษฐา ว่องไวพิสิฐกุล
นางสาวเรณุกา มีสุข หัวหน้างานห้องสมุด
มาตรฐานที่ 2
นางสาวชมพูนุท สุนทรมนูกิจ
นางสาวปิยฉัตร มั่นคุณากร
นางสาวจันทร์แรม บุญตือ งานส้านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
มาตรฐานที่ 2
นางอิศรยา ฤกษะสุต
นายนบบุญ เถียรทอง
นางอัฉรา ชิดสิน
นายนิติภูมิ วุฒิเศลา
นางสาวศุภาภรณ์ ฝูงกลิ่น
นางสาวธณัฐกรณ์ แก่นแก้ว
นายไชยยันต์ ชัยธรรม
นางสาวนครินทร์ บุตรเนียร

นางสาวกณิกนันต์
นางสาวนิตยา
นางสาวรัชนีวรรณ
นายนรภัทร

โยธานะ
ธงสีนาค
เผ่าวณิชย์
โอทาตะวงค์

มาตรฐานที่ 3
นางสาวศรินณา อ่องแช่ม
นางสาวอนันตญา ต่ายหลี

นางสุกัญญา ผ่องแผ้ว
นางสาวอุษณีษ์ ปลัดศรีช่วย
นายปรรณวัจน์ พัชรธัญสิทธิ์
นายธีรภณ มีสมพร

2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 4
นางอนงค์ อรุณพูลทรัพย์
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล มาตรฐานที่ ๑ (1.2 ประเด็น ๑), ๒), ๓) และ 4)) และมาตรฐานที่ 4
1. นายสักกา สักกะวงศ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้า
2. นางพิศมัย บุญสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการ
3. นายมานัส ศักดี
ผู้ช่วยผู้อานวยการ/หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กรรมการ
4. นายกีรติ โกบุตร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กรรมการ
5. นายเอกภพ สาเหล่
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กรรมการ
6.นายภาวัต โชติสุภาพณ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กรรมการ
7. นายธีรศักดิ์ เอิบสภาพ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กรรมการ
8. นายปกรกาญจน์ ลานรอบ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กรรมการ
9. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 4
1. นางสุภาภรณ์ อุ่นเมตตาจิต
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้า
2. นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กรรมการ
3. นางสาวลินดา ธาราศานิต
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญทิพย์ กนกเกษมโรจน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กรรมการ
5. นางสุนีย์ อดุลพงศ์พันธุ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กรรมการ
6. นางสาวอุดมพร พรมมา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กรรมการ
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
8. นายปิยนัฐ ธนะบุตร
9. นางสาวสุทธินี แก้ววิไล
10. นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
11. นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์
11. นางสาวศุภกันยา ตันเสถียร
12. นางสาวชาคริยา บุตรดี
13. นางชนัญชิดา ระดิ่งหิน

หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานบุคลากร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.3 กลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒ ประเด็น ๑) ตัววัดที่ ๒ , 4)) มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 4
นายไพฑูรย์ สีสังข์
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒ ประเด็น ๑) ตัววัดที่ ๒)
1. นางณัฐวรรณ ชั้นอินทร์งาม หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
หัวหน้า
2. นางสาววชิราภรณ์ เลิศศรี งานสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ตามสันเทียะ
งานสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒ ประเด็น 4))
1. นางสาวลินดา ธาราศานิต ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้า
2. นางกษมาพร ศิริเมฆา
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
กรรมการ
3. นางผ่องใส ภูมิวิชิต
งานโภชนาการ
กรรมการ
4. นายวิรัช ฆ้องวงษ์
งานอนามัยโรงเรียน
กรรมการ
5. นางมาลาวรรณ แก้วทิพยเนตร์ งานอนามัยโรงเรียน
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 4
1. นางภาวดี กีรติอังกูร
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้า
2. นายธนู เมลืองศิลป์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะ
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและบริการชุมชน
กรรมการ
4. นางมาลิณี นิลแจ้ง
หัวหน้างานสานักงาน
กรรมการ
5. นายสมหวัง เมฆานิมิตดี
หัวหน้างานวิทยุสื่อสารและจราจร
กรรมการ
6. นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี
หัวหน้างานสารบรรณ
กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
8. นางสาวภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์
หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรรมการ
9. นางสาวไฉน มะเล็งลอย
งานสานักงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
10. นางสาวเบญญาภา ขวัญยืน
งานสารบรรณ
กรรมการ
11. นางสาวทิวาพร สุริยวงศ์
งานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
12. นายประเสริฐ ศรีพะนม
งานเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์
กรรมการ
13. นายธวัชชัย ธงเงิน
งานโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
14. นายชัยรัตน์ เล้าธนเมธี
งานโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
2.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 4
นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์
รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ประธานที่ปรึกษา
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คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 4
1. นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
2. นางสาวสุธาสินี คาทะเนตร
หัวหน้างานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
3. นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกูล
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน
4. ว่าที่ร.ต.หญิงเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม
หัวหน้างานยานพาหนะ
5. นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ
หัวหน้างานสานักงานผู้อานวยการ
6. นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
7. นางภัทรา เมฆานิมิตดี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
8. นายวาธี กองราชา
งานบริหารการเงิน/การบัญชี
9. นางชนิดา ดาระสวัสดิ์
งานบริหารการเงิน/การบัญชี
10. นางสาวสุกันญา คาวงษา
งานยานพาหนะ
11. นางสาวอุรวี ประหยัดทรัพย์
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
12. นางสาวภาวิณี ริดมัด
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
13. นางสาวสุกัญญา อินวรรณะ
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
14. นางจิราพร ฐานบารุง
งานสานักงานผู้อานวยการ

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการกลุ่มงานนโยบายและแผน มาตรฐานที่ 2
1. นายบุญเลิศ กล่อมจิตต์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
2. นางณัฐวรรณ ชั้นอินทร์งาม
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
3. นางศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์
หัวหน้างานสานักงานนโยบายและแผน
4. นายรักพันธุ์ เทพปัน
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลฯ
5. นางสาวฐิตินันท์ กัณหวงศ์
งานจัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ
6. นางสาววิสาร์ สาลีรูป
งานสานักงานนโยบายและแผน
7. นางสาวชลิดา สิงคิรัตน์
งานสานักงานนโยบายและแผน
8. นางสาวปริปุณณา อุดมโชค
งานสานักงานนโยบายและแผน
9. นางสาวภัทรพร กุลาเพ็ญ
งานสานักงานนโยบายและแผน

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการกลุ่มงานนโยบายและแผน มาตรฐานที่ 4
1. ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
2. นางสาวยุวดี มูลสิงห์
หัวหน้างานสารสนเทศ
3. นางสาววรานนท์ กาแพงแก้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐาน
๑ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานคณะกรรมการมาตรฐาน ทุกประเด็น .
๒มูลบริบท ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโดยสรุปติดตาม ตรวจสอบการจัดทาข้อ .
๓ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลแต่ละมาตรฐานทุกประเด็น .
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หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
๔) ติดตาม ตรวจสอบการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา .SAR๒๕ประจาปีการศึกษา (60
หน้าที่คณะกรรมการมาตรฐาน
1. รวบรวมข้อมูลจากทุกมาตรฐาน ทุกประเด็น และดาเนินการ
2 . ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐาน ทุกประเด็น
3 . ประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐานตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4 . สรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐานเพื่อจัดทารายงานประจาปี
5 . จัดทาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐานในเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ.2561
6 . เตรียมรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐาน เพื่อจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา )SAR)
ประจาปีการศึกษา ๒๕ 60
3. คณะกรรมการจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง ประจ้าปี ๒๕00
1 . นายบุญเลิศ
กล่อมจิตต์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ที่ปรึกษา
2. ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้า
3. นางสาวยุวดี
มูลสิงห์
หัวหน้างานสารสนเทศ
กรรมการ
4. นางสาวภารดี
พิทยาวงศ์ฤกษ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรรมการ
5. นางสาววรานนท์
กาแพงแก้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
6. นางสาวสวรา
วรขันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
7. นางสาวฐิตินันท์
กัณหวงศ์
งานสารสนเทศ
กรรมการ
8. นางสาววิสาร์
สาลีรูป
งานสารสนเทศ
กรรมการ
9. นางสาวชลิดา
สิงคิรัตน์
งานสารสนเทศ
กรรมการ
10. นางสาวภัทรพร
กุลาเพ็ญ
งานสานักงานนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการดาเนินงานประจา ออกแบบการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์ และแปลผล
๒. จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจาปี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ และภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง
3. นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. รายงานและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่สนใจ
เพื่อการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕60

(นางวรรณดี นาคสุขปาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕60
.....................................................................
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ เพื่อสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ในหน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ดังนี้
๑. นางวรรณดี
นาคสุขปาน
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประธานกรรมการ
2. นายจิณณภัทร
วิบูลวิทิตธารง
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กรรมการ
3. นางพิชญ์มณฑน์
ลีกาเนิดไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4. นายวีระศักดิ์
ศรีสังข์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
5. นางสาวกมลทิพย์
สุรสินธุ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
6. นางอนงค์
อรุณพูลทรัพย์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
7. นางสาวสายพิณ
พุทธิสาร
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
8. นายไพฑูรย์
สีสังข์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
9. นางศิริพร
เนาว์รุ่งโรจน์
หัวหน้าสานักงานกลุ่มงานนโยบายและแผน
กรรมการ
10. นางสาวอัจฉรา
แดงอินทวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
11. นางอลิสา
สิงห์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
12. นายบุญเลิศ
กล่อมจิตต์
หัวหน้างานนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
13.นายรักพันธุ์
เทพปัน
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
กรรมการและ
รายงานการใช้เงิน และการดาเนินงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์
คเชนทร์สุวรรณ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเชิงประจักษ์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทาร่างรายงานประจาปีของสถานศึกษา พร้อมทั้งประเมินการจัดทารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามแบบที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กาหนดไว้
3. รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เสนอคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ทั้งนี้ เพื่อการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕61
(นางวรรณดี นาคสุขปาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 68

