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รายงานการประเมินตนเองประจาปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา ๒๕61 ฉบับนี้
เกิดจากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา เอกสารเล่มนี้เป็นการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4
มาตรฐาน ซึ่งแต่ละมาตรฐานได้ดาเนินการตามกระบวนการ PDCA ครบทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ข้อมูล
พื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความต้องการการ
ช่วยเหลือ และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
รายงานการประเมินตนเองประจาปี ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลตามสภาพจริง และบริบทของโรงเรียน
จัดทาขึ้นเพื่ อสะท้อนภาพการมุ่ง เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่ง ขึ้ น และเผยแพร่แก่ผู้ ที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทาให้การบริหารงานและ
การพัฒนาโรงเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ที่ตงั้ ๔๙๙ ซอยพัฒนาการ ๕๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๒ - ๗๙๗๐ - ๙ โทรสาร ๐๒-๓๒๑-๓๘๘๘ เว็บไซต์ http://www.tup.ac.th
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
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
โรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้ดาเนินการขอรับการบริจาคที่ดิน ต่อมาท่านอาจารย์คุณหญิง บุญ เลื่อน เครือ
ตราชู ได้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญ ศึกษา ท่านอาจารย์คุณหญิง สุชาดา ถิระวัฒน์ ได้มาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรี ยมอุ ดมศึ กษาแทน และท่านได้ด าเนิ นการขออนุมัติ ก่ อสร้างอาคารและสิ่ 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

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
ดอกไม้ประจาโรงเรียน
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
เพลงประจาโรงเรียน
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สิ่งสักการะของโรงเรียน
พระพุทธรูป - พระพุทธศากยะมุนีศรีพฒ
ั นาการ
พระภูมิ - ท่านแสงสุระเทวะ
พระพรหม - พระพรหมอุดมมงคล
อนุสาวรีย์ผู้มอบที่ดินก่อตั้งโรงเรียน อนุสาวรีย์ท่านอื้อจือเหลียง
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เกียรติยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปี
เกียรติประวัติ
หน่วยงานที่ยกย่อง
2557 นายอภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๗
ณ เมืองซานทานแดร์ ประเทศสเปน

ระหว่างประเทศ

โรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒

คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการ
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร

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
ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากต้นสังกัด
ผลการติดตามตรวจสอบ มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนรวมเป็นอันดับ ๓
- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนรวมเป็นอันดับ ๒

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ปี
เกียรติประวัติ
2560 นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง ม.๕/๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รายการเยาวชนชิง
แชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน ๒๑ ปี (16th AKF Cadet, Junior, U-21
and 14th AKF Senior Championships)
นางสาวจิรัชญา ดีงาม ,นางสาวนัชชา อุปบลสวัสดิ์ ,
นางสาววริญญา พิมสกุล ,นางสาวศุภกัญญา สุขเสริมสกุล
และ นางสาวพิมพ์รวี บุญมาศ ม.๖/๕ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ รางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards
2017
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
ประกาศรับรองโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA

2561 รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอด
เยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ประจาปี 2561
โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับ“3 ดาว ”
โรงเรียนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
รางวัล VTR Best practice DLIT
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕61 มีคะแนนรวมเป็นอันดับ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕61 มีคะแนนรวมเป็นอันดับ 4
นางสาวไอริณ ศิริอดุลย์ ม.3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล
คะแนนทฤษฎีสูงสุดอันดับที่ 3 ของโลก การแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15
(15th IJSO) ณ เมืองกาโบโรเน สาธารณรัฐบอตสวานา
นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา
คาราเต้โด รายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 17th AKF CADET,
JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS 2018
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หน่วยงานที่ยกย่อง
ประเทศคาซัคสถาน

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยร่วมกับ อพวช และ
กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย

สมาพันธ์ลูกบาศก์โลก และชมรมรูบิคไทย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

17th AKF CADET, JUNIOR & U-21
CHAMPIONSHIPS 2018 ณ เมืองโอกินาว่า
ประเทศญี่ปุ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ปี
เกียรติประวัติ
2561 เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนเทศ ม11/2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการ

หน่วยงานที่ยกย่อง

แข่งขันไอซ์ฮอกกี้รายการ PHILIPPINE ICE HOCKEY
TOURNAMENT ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน ณ 2561
ด.ช.ธนวัฒน์ นาวัน ม.3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
The International Mathematics And Mental Arithmetic
Competition 2018 : Thailand H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s Cup and Prime Minister Cup
ด.ญ. ฐิตาอาไพ ม่วงมณี ม.1/11 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุงประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
ด.ญ. ฐิตาอาไพ ม่วงมณี ม.1/11 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุงประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
นางสาวภัคธิมา กาญจนบุตร, นางสาวมนัสนันท์ วัชรศิรธิ รรม ม 1/5.
นางสาวภัทรานันท์ อนุวงศ์พินิจ ม 5/4.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ระดับชาติ การประกวดยุวบรรณารักษ์ ม 6.ม-4.งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68
เด็กหญิงกัญญาพัชร ธรรมารักษ์ เด็กหญิงจณิสตา กฤษณะประสิทธิ์ ,
ม.2/6 เด็กหญิงนารา เปล่งสุริยการ ม.2/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ระดับชาติ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม - 1.ม 3.งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 68
ดกฤษฏิวัส ธนกาธร.ช., ดเขมณัฐ สุทธิชูไพบูลย์.ช., ดภูริภัทร.ช.
เพ็งคาปั้ง ม 3/3.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ระดับเหรียญทอง 1
ระดับชาติ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
นางสาวณัฐวิภา บุตรประเสริฐ , นางสาวญาดา วรรณภิญโญชีพ
ม.6/11 นายสีห์พงศ์ พุทธิปิลันธน์ ม.4/9 นายติณห์โรจน์ หรรษา
นนท์โชติ ม.4/9 ได้รับรางวัลสารคดีระดับประเทศ สาขาพิธีกรยอด
เยี่ยม
นายบุญบุล สุขจิตต์ ม.5/17 น.ส.ฟ้าลัคนา วิริยะอรรถพร ม.4/5
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

PHILIPPINE ICE HOCKEY TOURNAMENT
ประเทศฟิลิปปินส์
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
กบจูเนียร์ปี 10 หัวข้อ “TOP ไทย TOP 10 ”
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
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1.2 ข้ อ มู ล บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา
ข้ อ มู ล ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียน

นายไพฑูรย์ สีสังข์
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสายพิณ พุทธิสาร
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายศักดา เปลี่ยนเดชา
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
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ข้อมูลครูและบุคลากร
1. จาแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕61 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ประเภท
บุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ร้อยละ

ชาย
1
70
9
8
9
97
35.๙๓

เพศ
หญิง
1
3
142
1
19
1
6
173
64.๐๗

รวม
1
4
212
1
28
9
15
270
100

ต่ากว่า ป.ตรี
3
9
15
27
10.๐๐

ระดับการศึกษาสูงสุด
ป.ตรี
ป.โท
4
134
75
1
24
๑
159
80
58.89 ๒๙.๖๓

ป.เอก
1
3
4
1.๔๘

รวม
1
4
212
1
28
9
15
270
100

ระดับการศึกษาสูงสุด
ป.ตรี
ป.โท
๑
๓
13๐
68
๑
22
๑
153
73
๕๙.๓0 28.29

ป.เอก
๑
๔
5
1.๙๔

รวม
1
4
20๒
๑
27
8
15
258
100

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ประเภท
บุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ร้อยละ

ชาย
1
๒
67
9
7
10
96
37.21

เพศ
หญิง
๒
13๕
๑
๑๘
1
5
162
62.79

รวม
1
4
20๒
๑
27
8
15
258
100

ต่ากว่า ป.ตรี
๔
8
15
27
10.๔๗

2. ร้อยละของบุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ปีการศึกษา 2559 – 256๑
80

2559
62.22 61.8059.3

60

2561

40
20

2560
25.57 26.97 28.29

11.45 10.11 10.47

0.76 1.121.94

0
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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3. จาแนกครูตามกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕61 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
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
18
34
39
23
19
11
30
29
10

1
1
1
๑

4
10
17
16
6
4
3
6
12
1

218

4

79

วิทยฐานะ
คศ.3 คศ.2 คศ.1

คศ.4

8
17
23
16
15
8
24
16
8

ต่ากว่า
ป.ตรี
-

1
-

3
3
3
6
1
4
3
13
3
2

1
๑
8
5
1
3
4
6
12
1

135

-

1

41

42

9
11
16
15
3
3
4
9
4

ครู
ผู้ช่วย
5
12
12
6
9
1
6
5
3

ครู
อัตรา
จ้าง
1
-

74

59

1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
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
1๘
3๓
34
2๒
1๘
๙
30
2๘
1๑

๑
1
๑
1
๑

๑
๓
๑๐
16
1๕
๖
๒
๒
๕
11
๑

208

๕

7๒

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 10

วิทยฐานะ
คศ.3 คศ.2 คศ.1

คศ.4

๘
1๗
๑๙
1๕
1๕
๗
2๕
1๖
๙

ต่ากว่า
ป.ตรี
-

-

๑
๒
๑
๒
๔
1
๓
๒
1๒
๒
๒

๒
๒
๑๐
๖
๒
3
๓
๖
1๑
2

๘
๑๕
1๓
1๔
๕
๒
4
๙
๔

ครู
ผู้ช่วย
๗
๖
๑๑
๕
๗
๒
๗
6
3

13๑

-

-

๓๒

4๗

๗๔

5๔

ครูอัตรา
จ้าง
1
๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

4. เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2559 - 2561
ปีการศึกษา

2559
2560
2561

ผู้บริหาร
5

ครูผู้สอน
197

ครูอัตราจ้าง
5

ลูกจ้างประจา

5

206
217

2
1

๒๐๗

๑

12
9
8

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

๕
๕

12

1.3 ข้อมูลนักเรียน
1. จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นและเพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕61
ระดับชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม ม.ต้น
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง
๑๖
๑๖
๑๖
๔๘
๑๘
๑๘
๑๘
๕๔
๑๐๒

เพศ
ชาย
๓๐๓
๒๙๑
๓๓๒
๙๒๖
๒๘๐
๓๑๓
๒๖๗
๘๖๐
๑๗๘๖

หญิง
๓๖๘
๔๔๘
๓๙๗
๑๒๑๓
๔๒๓
๓๗๓
๓๗๔
๑๑๗๐
๒๓๘๓

รวม
๖๗๑
๗๓๙
๗๒๙
๒๑๓๙
๗๐๓
๖๘๖
๖๔๑
๒๐๓๐
๔๑๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕61
ระดับชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม ม.ต้น
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง
๑๖
๑๖
๑๖
๔๘
๑๘
๑๘
๑๘
๕๔
๑๐๒

เพศ
ชาย
๓๐๒
๒๙๒
๓๓๑
๙๒๕
๒๘๐
๓๒๐
๒๖๒
๘๖๒
๑๗๘๗

หญิง
๓๖๙
๔๔๘
๓๙๕
๑๒๑๒
๔๒๑
๓๗๘
๓๗๐
๑๑๖๙
๒๓๘๑

รวม
๖๗๑
๗๔๐
๗๒๖
๒๑๓๗
๗๐๑
๖๙๘
๖๓๒
๒๐๓๑
๔๑๖๘

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 11

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2. เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 255๙ – 256๑

760
740

739
729

720

737
734 740
731
726
726

700

2559

688

680

701

2560

708
683

698

2561

689

671

660

648

648

640

632

620
600
580
560
ม.1

ม.2
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ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
80
70
60
50
40
30
20
10
0
โรงเรียน
สพม.2
สพฐ.
ประเทศ

ภาษาไทย
74.97
61.21
55.04
54.42

คณิตศาสตร์
57.49
36.17
30.28
30.04

วิทยาศาสตร์
50.9
39.65
36.43
36.1

ภาษาอังกฤษ
53.87
35.33
29.1
29.45

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
70
60
50
40
30
20
10
0
โรงเรียน
สพม.2
สพฐ.
ประเทศ

ภาษาไทย
66.41
53.83
48.16
47.31

คณิตศาสตร์
62.30
39.20
31.04
30.72

วิทยาศาสตร์
44.23
33.64
30.75
30.51

ภาษาอังกฤษ
60.41
39.86
31.15
35.48

สังคมศึกษา
44.71
38.04
35.48
35.16
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2561
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2559
2560
2561

ภาษาไทย
60.75
66.18
74.97

คณิตศาสตร์
55.86
54.77
57.49

วิทยาศาสตร์
50.48
46.39
50.90

ภาษาอังกฤษ
57.53
54.21
53.87

สังคมศึกษาฯ
64.82
0
N/D
N/D
0.00

ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2559
2560
2561

ภาษาไทย
67.24
65.25
66.41

คณิตศาสตร์
42.88
49.94
62.30
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วิทยาศาสตร์
40.92
43.30
44.23

ภาษาอังกฤษ
50.20
53.80
60.41

สังคมศึกษาฯ
44.50
44.63
44.71

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - 2561

สาระการเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
2560 2561 พัฒนา
66.18 74.97 8.79
54.77 57.49 2.72
46.39 50.90 4.51
54.21 53.87 -0.34
55.39 59.31 3.92

2560
50.25
28.34
33.30
31.21
35.78

สพม2.
2561 พัฒนา
61.21 10.96
36.77 8.43
39.65 11.31
35.33 4.12
43.24 8.71

2560
48.29
26.30
32.28
30.45
34.33

ประเทศ
2561
54.42
30.04
36.10
29.45
37.51

พัฒนา
6.13
3.74
3.82
-1.00
3.17

คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560- 2561

สาระการ
เรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
2560 2561 พัฒนา
65.25 66.41 1.16
49.94 62.30 12.36
43.30 44.23 0.93
44.63 44.71 0.08
53.80 60.41 6.61

2560
50.18
24.72
29.54
35.02
27.99

สพม2.
2561 พัฒนา
53.83 3.65
39.20 14.48
33.64 4.00
38.04 3.02
39.86 11.87

2560
49.25
24.53
29.37
34.70
28.31

ประเทศ
2561
47.31
30.72
30.51
35.16
31.41

พัฒนา
-1.94
6.19
1.14
0.46
3.10

51.38 46.67 4.23 33.49 40.91 7.41 33.23 35.02 1.79
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ม.3
ม6.
รวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85

ภาษาไทย
92.39
92.53
92.46

คณิตศาสตร์
84.37
80.77
82.57

วิทยาศาสตร์
82.43
81.90
82.17

ภาษาอังกฤษ
88.11
92.05
90.08

สังคมศึกษาฯ
0.00
84.48
84.48

รวม
86.82
86.35
86.59

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2560 - 2561
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2559
2560
2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85

ภาษาไทย
85.67
89.11
92.46

คณิตศาสตร์
79.15
80.74
82.57
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วิทยาศาสตร์
78.41
77.14
82.17

ภาษาอังกฤษ
83.44
85.93
90.08

สังคมศึกษาฯ
82.60
83.61
84.48

รวม
81.79
83.47
86.59

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 25๖1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

800
700
600
500
400
300
200
100
0

723

658

8 5
ม.1

656

669

585

7 9

35 32

ม.2

ม.3

95

11

ม.4

593

2 15
ม.5

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน

2

43

ม.6

การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 25๖1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

800
700

725
654

650

648

652

614

600

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน

500
400
300
200
100

20

0
ม.1

3

2
ม.2

13

43 30

5 30

ม.3

ม.4

4 27
ม.5

2

22

ม.6
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

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
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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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

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
สานักงานบริหารงบประมาณห้องรองฯงบประมาณ ,, ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดาถิ
ระวัฒน์, ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องแสดงผลงานศิลปะ ,ห้องเรียนศิลปะ ,, ห้องพักครูวิชา
ศิลปะ
ห้องเรียน ,ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ห้องเรียนคหกรรมห้องรับประทานอาหาร ,ห้องประชุมเกียรติยศ ,ห้องศิลปะ ,เพ็ญ
ไพรินทร์
สานักงานกลุ่มบริหารทั่วไปห้องรองฯบริหารทั่วไป ,, 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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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

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
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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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

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

 ไม่รับรอง
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”
“Academic and Ethical Excellence”

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ในปีการศึกษา 256๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้กาหนดมาตรฐานการศึกษา และค่า
เป้าหมายระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๑

มาตรฐาน

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

2561
ผลการ
ประเมิน
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ผลการ
พัฒนา
+1
+1
+1

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

+1

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

+1

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

+1
+1

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

+1

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

+1

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย เปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายและดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม
2.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
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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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การ
คิดคานวณตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี โดยนักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) ตลอดจนผลการประเมิ น
คุณลักษณะของนักเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด

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
ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย สามารยอมรับการอยู่
ร่วมกันบนความต่าง และหลากหลาย ตลอดจนมีจิตสังคมและจิตสาธารณะ
ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแล้ว 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 เป็นต้น
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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ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในปีการศึกษา 2561 ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงผลการประเมินดังตาราง
ตาราง ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในปีการศึกษา 2561
ประเด็นการประเมิน

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

2561
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
1. ความสามารถในการอ่านได้เหมาะสมตามระดับชั้น
2. ความสามารถในการเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น
3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น
4. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น
5. ความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
6. ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ คิดอย่างมีวิจ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
7. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
8. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
10.ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ข องผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการสู ง ขึ้ น หรื อ มี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตาม
เป้าหมาย
11. ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. จิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
3. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
4. ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ
6. การป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแกและไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
7. ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณภาพของผู้เรียน

95.1
97.0
96.5
86.0
99.7

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

95.6

ยอดเยี่ยม

90.7
97.6
92.8

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

86.6

ยอดเยี่ยม

96.7

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
95.5
ยอดเยี่ยม
98.3
ยอดเยี่ยม
96.9
ยอดเยี่ยม
96.3
ยอดเยี่ยม
98.0
ยอดเยี่ยม
96.9
ยอดเยี่ยม
94.2
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

จากตาราง พบว่า ระดับคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โดยผลการประเมินด้านด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่านักเรียนมีความรู้ สามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิด
คานวณได้เหมาะสมตามเป้าหมายของโรงเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น แก้ปั ญหาในสถานการณ์ต่า งๆ อย่า งเหมาะสม โดยนักเรียนได้เ รียนรู้ผ่า นกิจ กรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP) เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ นาไปสู่การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริม การทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๖
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มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ทั้งในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร
เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด และมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ภาคภูมิใ จในท้องถิ่น ในความเป็ นไทย มี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วั ฒนธรรมและประเพณีไ ทย และเห็นคุณค่ า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีเหตุมีผลและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และสุขภาพทางใจให้เข้มแข็ง ป้องกัน
และหลีกหนีจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งไม่ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ตาราง ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนตามประเด็น ปีการศึกษา 2561

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ประเด็น
1. ความสามารถใน
การอ่านได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น
ร้อยละ 9๕.1
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
๑๐๐.๐
๘๐.๐
๖๐.๐
๔๐.๐
๒๐.๐
๐.๐
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ม.๑
๕๐.๐
๔๔.๒
๕.๑
๐.๐
๐.๐

ม.๒
๔๘.๔
๔๒.๙
๗.๘
๐.๙
๐.๐

ม.๓
๖๐.๙
๓๑.๙
๖.๘
๐.๔
๐.๐

ม.๔
๔๑.๕
๕๖.๙
๑.๐
๐.๗
๐.๐

ม.๕
๕๒.๘
๔๖.๓
๐.๙
๐.๐
๐.๐

ม.๖
๗๘.๖
๑๖.๐
๕.๔
๐.๐
๐.๐

ม.๑-ม.๖
๕๕.๔
๓๙.๗
๔.๕
๐.๓
๐.๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๗

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
2. ความสามารถใน
การเขียนได้
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น
(ร้อยละ ๙๗.0
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการเขียน
ระดับั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๐๐.๐
๘๐.๐
๖๐.๐
๔๐.๐
๒๐.๐
๐.๐
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

๓. ความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย
ได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น
(ร้อยละ ๙๖.๕
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

ม.๑
๕๐.๐
๔๔.๒
๕.๑
๐.๐
๐.๐

ม.๒
๔๙.๔
๔๘.๖
๗.๘
๐.๙
๐.๐

ม.๓
๖๐.๗
๒๙.๖
๗.๖
๒.๑
๐.๐

ม.๔
๔๕.๒
๕๓.๘
๑.๐
๐.๐
๐.๐

ม.๕
๕๗.๗
๔๕.๖
๐.๔
๐.๐
๐.๐

ม.๖
๖๖.๑
๓๐.๗
๗.๔
๐.๐
๐.๐

ม.๑-ม.๖
๕๔.๙
๔๒.๑
๔.๙
๐.๕
๐.๐

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๐๐.๐
๘๐.๐
๖๐.๐
๔๐.๐
๒๐.๐
๐.๐
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ม.๑
๕๐.๐
๔๔.๒
๕.๑
๐.๐
๐.๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๘

ม.๒
๔๖.๘
๕๑.๒
๗.๘
๐.๙
๐.๐

ม.๓
๖๘.๐
๒๕.๘
๖.๒
๐.๐
๐.๐

ม.๔
๕๓.๕
๔๔.๖
๑.๓
๐.๐
๐.๐

ม.๕
๕๘.๕
๔๘.๘
๑.๔
๐.๐
๐.๐

ม.๖
๗๕.๒
๑๒.๗
๑๒.๑
๐.๐
๐.๐

ม.๑-ม.๖
๕๘.๗
๓๗.๘
๕.๗
๐.๑
๐.๐

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
๔. ความสามารถใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น
(ร้อยละ ๘๖.0
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

ผลการประเมิน

๕. ความสามารถใน
การคิดคานวณ
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น
(ร้อยละ ๘๙.๗
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๙

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
๖. ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
(ร้อยละ 9๕.๖
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

๗.ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม
(ร้อยละ ๙๐.๗
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๐

ผลการประเมิน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
๘.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
(ร้อยละ ๙7.6
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

ผลการประเมิน

๙.บรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
(ร้อยละ ๙๒.๘
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๑

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
๑๐.ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้น
หรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย
(ร้อยละ 86.59 ของ
นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางวิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๒

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
๑๐.ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้น
หรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย
(ร้อยละ 86.59 ของ
นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางวิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2561

N/D หมายถึง ไม่มีการทดสอบในปีการศึกษานั้น

ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๓

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
๑๐.ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้น
หรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย
(ร้อยละ 86.59 ของ
นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางวิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม)

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

N/D

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2559 - 2561

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๔

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
๑๐.ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้น
หรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย
(ร้อยละ 86.59 ของ
นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางวิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม)

ผลการประเมิน
คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - 2561
สาระการเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

2560
66.18
54.77
46.39
54.21

คะแนนเฉลี่ย
2561
74.97
57.49
50.90
53.87

พัฒนา
8.79
2.72
4.51
-0.34

2560
50.25
28.34
33.30
31.21

สพม2.
ประเทศ
2561 พัฒนา 2560 2561 พัฒนา
61.21 10.96 48.29 54.42 6.13
36.77 8.43 26.30 30.04 3.74
39.65 11.31 32.28 36.10 3.82
35.33 4.12 30.45 29.45 -1.00

55.39 59.31 3.92 35.78 43.24 8.71 34.33 37.51 3.17

คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 - 2561
สาระการเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

2560
65.25
49.94
43.30
44.63
53.80

คะแนนเฉลี่ย
2561 พัฒนา
66.41 1.16
62.30 12.36
44.23 0.93
44.71 0.08
60.41 6.61

2560
50.18
24.72
29.54
35.02
27.99

สพม2.
2561 พัฒนา
53.83 3.65
39.20 14.48
33.64 4.00
38.04 3.02
39.86 11.87

2560
49.25
24.53
29.37
34.70
28.31

ประเทศ
2561 พัฒนา
47.31 -1.94
30.72 6.19
30.51 1.14
35.16 0.46
31.41 3.10

51.38 46.67 4.23 33.49 40.91 7.41 33.23 35.02 1.79

๑1.ความรู้ ทั ก ษะ
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
(ร้อยละ๙๖.๗
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๕

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็น
1. คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
(ร้อยละ 95.5
(ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

2. จิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนด
(ร้อยละ 98.3
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๖

ผลการประเมิน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
3. ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย
(ร้อยละ 96.9
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

ผลการประเมิน

4.การยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล
(ร้อยละ 9๖.3
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๗

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
3. ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย
(ร้อยละ 96.9
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

4.การยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล
(ร้อยละ 9๖.3
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๘

ผลการประเมิน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
5.การรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต
อารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ
(ร้อยละ 98.0
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

ผลการประเมิน

6.การป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่ม
เหง รังแก และไม่
เพิกเฉยต่อการ
กระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
(ร้อยละ 96.9
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๙

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น
๗.ความสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้(ร้อย
ละ 94.2
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศขึ้นไป)

ผลการประเมิน

จุดเด่น
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รักการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการทางาน มีจิตอาสา ทั้ง นี้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกาย และจิตใจ มีสุนทรียภาพทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามความสนใจ นอกจากนี้นักเรียนยังมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
จุดที่ควรพัฒนา
1. นักเรียนบางกลุ่มควรได้รับการส่งเสริม ทักษะด้านการสร้างนวัตกรรม
2. การยกระดั บผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อาทิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น ผลการทดสอบทางวิช าการ
ระดับชาติ (O - Net) ของทุกรายวิชา
3. การพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๐

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
(ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บริหารจัดการภายใต้หลักการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึด หลักการ
บริหารระบบธรรมมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย โปร่งใสตรวจสอบได้ โรงเรียนมีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และ
กาหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติงานประจาปี จัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน มีการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบตามสายงานทุกระบบงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานการศึกษา สภาพปัญหา ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมิน ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนร่วมกัน กาหนดเป้าประสงค์ พันธกิจ และ
กรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม”
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนโดยพิจารณาความสนใจและศักยภาพของนักเรียน
จัดหลักสูตรเตรียมพัฒน์ศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อสืบสานและปลูกฝังค่านิยมของโรงเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะทางวิชาชีพ
มีการประชุมกลุ่ม PLC และการจัดทาแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร (ID Plan) จัดสภาพบรรยากาศทาง
กายภาพและทางสังคมให้เหมาะกับการเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรแก่ครูรุ่ นใหม่
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีระบบการจัดสรรประมาณ จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้สาหรับการบริหารจัดการ และดาเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่ อให้บ รรลุเ ป้า หมายที่ก าหนดไว้ มีก ระบวนการนิเ ทศ ก ากั บ ติด ตาม ประเมิน ผลการ
ดาเนินงาน อย่างสม่าเสมอ โรงเรียนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง และจัดทา
รายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันและองค์กร โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียน แสดงระบบและกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามแผนภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๑

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

แผนภาพ ระบบและกระบวนการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๒

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ผลการดาเนินงาน
ประเด็น
ผลการประเมิน
1. มีเป้าหมาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาความต้ อ งการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา นโยบายการปฏิ รู ป
ที่สถานศึกษากาหนด การศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการ
ชัดเจน
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการปฏิบัติงาน
ประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญ หา
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีนักเรียน ครู บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบในการพัฒนาและมีร่วมรับผิดชอบ
2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

โรงเรี ย นได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา จนเกิดเป็นนวัตกรรมการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า
TRIAMPAT โดยมีความมุ่ง มั่นพัฒนา
ตามวงจรคุ ณ ภาพอย่ า งมี ทิ ศ ทางที่
ชั ด เจน ภายใต้ ห ลั ก คิ ด ในการสร้ า ง
ภาวะผู้ น าให้ เ กิ ด กับ บุ ค ลากรเตรี ย ม
พั ฒ น์ ด้ ว ยหลั ก ธรรมมาภิ บ าล เน้ น
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม เน้ น ความ
โปร่ ง ใส และความพึ ง พอใจของ
ผู้รั บบริก าร โดยการรับ ฟั ง เสีย งของ
ทุกฝ่าย ตลอดจนการใช้นวัตกรรมใน
การบริหารจัดการคุณภาพอย่างชาญฉลาด
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจนโยบาย กลยุทธ์
เจตจานง เป้าประสงค์ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละโครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และจุดเน้นของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนมี
กระบวนการกากับติดตามให้การดาเนินการเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน

3. ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนวางแผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้การร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเป็นพล
โลกภายใต้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีจิตสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมนาความรู้ มีค่านิยม 12
ประการ ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเสมอภาค
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและหลากหลายสนองตอบต่อความ
ต้องการกับกลุ่มผู้เรียน มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน นักเรียนได้ลงมือ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๓

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ประเด็น

ผลการประเมิน
ปฏิบัติการในสถานการณ์ จาลอง หรือใกล้เ คียงสถานการณ์จริง นักเรียนได้เรียนรู้ และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานโครงการที่แสดงให้เหอนการอธิบายวิธีคิดและสรุป /โครงงาน /
ความคิดตามความสนใจ และศักยภาพของนักเรียนผ่านกิจกรรมโครงการ One class
one project และมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นาข้อมูลผลการ
ประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

4. พัฒนาครูและ
ด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนตระหนักถึง ความสาคัญของ
บุคลากรให้มีความ
ความรู้ความสามารถของครู ทั้งความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ชั้นเรียน การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
พัฒนาให้ครูมีสมรรถนะสูง มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทั้งระดับโรงเรียน
ระดับกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน และระดับชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ จนเกิด กระบวนการปฎิบัติการที่เป็น
เลิศที่เรียกว่า Best Practice
โรงเรียนใช้ระบบโครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล กลุ่ ม บริ ห ารทั่ ว ไป และกลุ่ ม บริ ห ารงบประมาณ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานของกลุ่มบริหาร ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
โรงเรียน ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้างาน โดยมี การแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบงานตรงตามศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่
เกี่ยวข้อง จัดการระบบงานของโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA ทุกกระบวนการทางาน
มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติง านแก่บุคลากรให้
สามารถทางานอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาให้คุณครูมีความรู้ความสามารถ โดยจัดให้มีการอบรม
พัฒนาเชิงปฏิบัติการเป็นประจาทุกภาคเรียน และนอกจากนี้ยังสนับการศึกษาต่อ และการ
อบรมพั ฒ นาตามความต้ อ งการของครู แ ละบุ ค ลากร อี กทั้ ง ทุ ก ปี ก ารศึก ษาจะจั ด ให้ มี
กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ
เป็นประจาทุกปี ในส่วนของบุคลากรใหม่ที่เข้าสู่รั้วเตรียมพัฒน์ โรงเรียนจัดให้มีโครงการ
เตรียมพัฒน์รักองค์กร เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเชิงระบบคุณภาพให้กับทุกคน
ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ โรงเรียนจัดให้ มีศูนย์นิเทศและวิจัยทางการศึกษา
เพื่อให้คาปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
ตลอดจนให้คาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณวุฒิและวิทยฐานะให้สูงขึ้นอีกด้วย
5. จัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
ทางกายภาพและ
โรงเรียนผลักดันโครงการ Smart classroom เพื่อให้บรรยากาศภายในห้องเรียน เอื้อต่อ
สังคมที่เอื้อต่อการ
การเรียนรู้ เช่น มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มี
จัดการเรียนรู้อย่างมี ระบบเทคโนโลยี ที่อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน มีการพัฒนาภูมิทัศน์
คุณภาพ
โดยรอบบริเวณในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้อยู่ทั่วทั้งโรงเรียน
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ประเด็น
6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้

ผลการประเมิน
โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการที่ปลอดภัย มี
การตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งาน มี บริการระบบ
เครือข่าย Internet เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งในรูปแบบ WIFI/LAN/Intranet สามารถรับ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทั่วทั้งโรงเรียน มีการติดตั้งอุปกรณ์ IT ในห้องเรียนเพื่อช่วยเอื้อให้
เกิ ด กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนให้มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้ น แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
สารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา มีวัฒนธรรมองค์กรด้านการทางาน ที่เป็นระบบการทางานเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อสู่ความสาเร็จในความเป็นเลิศทางวิชาการ
และคุณธรรม โดยความร่วมมือกันจัดทากลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน มีระบบงานหลัก (การเรียน
การสอน) และระบบงานสนับสนุน (งานกิจกรรมโครงการ) ที่ปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีระบบการกากับ ติดตามดูแลการจัดการศึกษา
และสร้างเครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา มีการปรับแผนการจัดการการศึกษาตามสภาพปัญหา ความต้องการจาเป็นตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
จุดควรพัฒนา
๑. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายบุคลากร
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมของนักเรียน เน้น
การเรียนรู้รอบด้าน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวัดและประเมินผลตามหลักวิชาการและมีการนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้

กระบวนการพัฒนา
ประเด็น
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

การพัฒนา
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และนักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้ฝึกทักษะแสดงออกการแสดงความคิดเห็น การสรุปองค์ความรู้ การ
นาเสนอผลงาน และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
ในห้องเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ อาทิ กิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรม
OCOP กิจกรรมเปิดบ้าน กิจกรรมวิพิธทัศนา เป็นต้น
ครูมีการพัฒนาหรือร่วมพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด้วยวิธีการ กิจกรรมที่หลากหลายตามบทบาทหน้าที่ความเป็น
ครู แ ละรายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยการสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมจิ ต ส านึ ก ความ
ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมความ เป็นไทย ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น
เรียน

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก การใช้ Application บนมือถือเป็นสื่อ ในการเรียนรู้ เช่น Plickers
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ Kahoot รวมทั้งการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
การเรียนรู้
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายปรากฏเห็นชัดเจน
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดให้มีก ารนาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้อยู่เป็นระยะ
โรงเรียนได้จัดทาสารสนเทศทะเบียนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ สื่อ DLIT ของครู
รายบุคคล เพื่อใช้สาหรับเป็นคลังข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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ประเด็น
3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก

การพัฒนา
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง บวก โดยจัดการชั้นเรียนรูปแบบต่าง ๆ เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ทาให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนที่หลากหลาย เช่น Line/
Messenger เป็นต้น นอกจากนี้ครูยังได้ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความ
แตกต่างกัน

4. ตรวจสอบและ
ครูมีการตรวจสอบและประเมิ นคุณภาพการจั ดการเรียนรู้คุ ณภาพผู้ เรียนอย่างเป็ น
ประเมินผู้เรียนอย่าง ระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
เป็นระบบ และนาผล กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้นาข้อมูล
มาพัฒนาผู้เรียน
ย้อนกลับที่ได้จากครูไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ครูยังได้มีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กับผู้เกี่ยวข้อง โดยมี
การนาสิ่งที่เรี ยนรู้และข้อมูล สะท้อนกลับจากการทากิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง การ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่กาหนด จากการทากิจกรรมใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนได้กาหนดกรอบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ และหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ จัดทาคู่มือการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครู
มีปฏิทินการ PLC และการบันทึก PLCในระดับต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแสดงดังภาพ

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กากับดูแลการ
ดาเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบาย

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นิเทศแนวป ิบัติตามนโยบาย

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

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๘

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม แสดงผลการประเมินคุณภาพด้าน
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญดังตาราง
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการประเมิน

ร้อยละ

1. การจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และป ิ บั ติ จ ริ ง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
2. จัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
3. จัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ
4. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
5. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ
6. ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้
๗. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการนาเสนอผลงาน
๘. ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1. ใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
๓. ใช้แหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้
๔. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
๕. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
1. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ครูรัก และใส่ใจนักเรียน
2. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้นักเรียน รัก เคารพ และเชื่อฟังคาสั่งสอนของครู
3. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เพื่อนนักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
4. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
5. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๑. มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
๒. มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
๓. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้
๔. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
๕. มีการนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้

ค่า
เป้าหมาย

ผล

ระดับ
คุณภาพ

85

98.2

ยอดเยี่ยม

๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
90.4

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๘๕
๘๕
๘๕

๑๐๐
๙๖.๙
๙๘.๔

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

85

97.2

ยอดเยี่ยม

๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕

๑๐๐
๙๗.๗
๙๕.๔
9๓.7
๙๙.๒

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

85

99.5

ยอดเยี่ยม

๘๕
๘๕
๘๕
๘๕

๑๐๐
๙๙.๒
๙๙.๒
๙๙.๒

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๘๕

๑๐๐

ยอดเยี่ยม

85

98.1

ยอดเยี่ยม

๘๕
๘๕
๘๕

๙๖.๗
๙๖.๙
๙๙.๓

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๘๕
๘๕

๙๗.๗
๑๐๐

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๙

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

ตาราง ต่อ
ประเด็นการประเมิน

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

ค่า
เป้าหมาย

ผล

๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละให้ข้อมูลป้อนกลับเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
๑. ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
๒. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
๓. ครูให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
๔. มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๕. มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

85

98.9

ยอดเยี่ยม

๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๕

๑๐๐
๑๐๐
๙๘.๔
๑๐๐
๙๖.๒

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

คุณภาพของผู้เรียน

๘๕

98.4 ยอดเยี่ยม

จากตาราง พบว่า ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้
ได้จริงกับการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระเป็น
รายบุคคล ส่ งเสริมให้นัก เรีย นเรี ยนรู้ โดยการคิดได้ป ฏิบัติ จริง ด้วยวิธีก าร และแหล่ ง เรี ยนรู้ ที่หลากหลาย จั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ทาให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอน เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มีการให้
ข้อ มูล ย้อ นกลับ แก่ ผู้ เ รีย นเพื่อ นาไปใช้ ในการพั ฒนาตนเองต่อ ไป ทั้ง นี้ค รูไ ด้ร่ วมกัน แลกเปลี่ ยนความรู้แ ละ
ประสบการณ์ และมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
จุดเด่น
๑. นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะ การแสดงออก นาเสนอ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็น รักการแสวงหาความรู้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะด้านต่างๆ อันจะ
นาไปสู่การสร้างผลงาน/นวัตกรรมได้
๒. นักเรียนมีเวทีแสดงผลงานโครงงานวิชาการ และนวัตกรรม โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึง่ โครงงานเป็นประจาทุกปี
3. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนมุง่ เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้รูปแบบวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อกระแสสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๕๐

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

จุดควรพัฒนา
๑. ครูควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ

2.2 สรุปผลการประเมินในภาพรวม (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการศึกษา ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกลไกที่สาคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการที่สาคัญ ได้แก่ การกระจาย
อานาจ การเปิด โอกาสให้ทุ กภาคส่วนมี ส่วนร่ วมในการท างาน และเป็นการแสดงความรับ ผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้ง เป้าหมายไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม โดยมีผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน ดังตาราง
ตาราง ผลการประเมินในภาพรวม
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการ
จัดการผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับ
คุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

คุณภาพการศึกษา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีพัฒนาการ
ขอ ง ค่ า เฉลี่ ย ผลก าร ทดสอ บร ะ ดั บ ชาติ สู ง ขึ้ น มี
ความสามารถในการอ่า นและเขียน สามารถสื่อ สารทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคานวณ มี
ความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ดี
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ความประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตสานึกและคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดปรากฏอย่ า ง
ชัดเจน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริห ารสถานศึกษามีผ ล
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
ผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รักการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการทางาน มีจิตอาสา ทั้ง นี้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกาย และจิตใจ มีสุนทรียภาพทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามความสนใจ นอกจากนี้นักเรียนยังมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะนักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะ การแสดงออก นาเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น รัก
การแสวงหาความรู้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะด้านต่างๆ อันจะนาไปสู่การสร้างผลงาน/นวัตกรรม
ตลอดจน โรงเรียนได้จัด กิจกรรมการนาเสนอผลงานทางวิชาการในรู ปแบบของโครงงานหนึ่ง ห้ องเรี ยนหนึ่ ง
โครงงานเป็นประจาทุกปีจีงเสมือนเป็นเวทีแสดงผลงานของนักเรียน กรอปกับ ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ก้าวทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีวัฒนธรรมองค์กรด้านการทางาน ที่เป็นระบบการทางานเชิง
คุณภาพ มี วิ สัยทั ศน์ พั นธกิจ เป้ าประสงค์ ของโรงเรี ยน เพื่อสู่ ความเป็น เลิศทางวิ ชาการและคุณธรรม โดยมี
ระบบงานหลัก (การเรียนการสอน) และระบบงานสนั บสนุน (งานกิจกรรมโครงการ) ที่ปฏิบัติง านตามวงจร
คุณภาพ PDCA มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้โรงเรียนยัง มี เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศจานวนมาก อีกทั้งโรงเรียนยัง
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีระบบการกากับ ติดตามดูแลการจัดการศึกษาที่มีความเข้มแข็ง ทาให้สามารถ
ปรับแผนการจัดการการศึกษาตามสภาพปัญหา ความต้องการจาเป็นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาได้ทันท่วงที
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ความต้องการการช่วยเหลือ

“ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียรก้าวทันเทคโนโลยี”
“Honest, grateful, Ambitious for Learning
and Always Keeps Pace with Technology”
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ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
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) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุ ปผลการประเมินในภาพรวมของจุ ดเด่นจุด
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น ในระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น ทั้ง
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น ในกลุ่มสาระภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เมื่อเทียบกับผลการทดสอบ
ในปี 2560
๒. ผู้เรียนอ่านหนังสือคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการ
สื่ อ สารได้ ทุ ก คน มี ทั ก ษะการค านวณเป็ น อย่ า งดี
สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการแสวงหาความรู้ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่
ในระดับ ยอดเยี่ย ม มีคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ ระดับสานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับ ชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
ผลย้อนหลังต่อเนื่อง ๓ ปีมาตลอด
ทั้ ง นี้ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษาพัฒนาการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลาดับที่
1 ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา เป็ น ที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชน
โดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบ
ของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างปกติสุข

 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. นักเรียนบางกลุ่มควรได้รับการส่งเสริม ทักษะ
ด้านการสร้างนวัตกรรม
2. การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการ อาทิ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลการทดสอบทาง
วิชาการระดับชาติ (O - Net) ของทุกรายวิชา
3. การพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้นักเรียนได้
ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา มีวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการทางาน ที่เป็นระบบการทางานเชิงคุณภาพ
2. โรงเรียนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรี ยนเพื่ อสู่ค วามส าเร็จ ในความเป็นเลิ ศทาง
วิชาการและคุณธรรม โดยความร่วมมือกันจัดทากล
ยุทธ์ของโรงเรียน
3. มีระบบงานหลัก (การเรียนการสอน) และระบบงาน
สนับสนุน (งานกิจกรรมโครงการ) ที่ปฏิบัติง านตาม
วงจรคุ ณ ภาพ PDCA มี ค วามโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โรงเรี ย นได้ ใ ช้ กระบวนวิ จั ย ในการ
รวบรวมข้ อ มู ลมาใช้ เ ป็ น ฐานในการวางแผนพั ฒ นา
คุณภาพ สถานศึกษา
4. มีระบบการกากับ ติดตามดูแลการจัดการศึกษา มีการ
ปรับแผนการจัดการการศึกษาตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการจาเป็นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
5. มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา
6. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร
และมี วิ สั ย ทั ศ น์ ในการบริ ห ารงาน สามารถเป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษามี ค วามตั้ ง ใจ และมี ค วามพร้ อ มในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑. ขยายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ต่อเนื่อง
๒. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร ให้ มี ค วาม
เข้มแข็งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยน
ถ่ายบุคลากรรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

 ด้ า นกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญ
๑. นัก เรียนได้ปฏิ บัติจริ งด้วยวิ ธีการและแหล่ง เรียนรู้ ที่
หลากหลาย ได้ ฝึ ก ทั ก ษะ การแสดงออก น าเสนอ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็น รักการแสวงหาความรู้
และสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะด้านต่างๆ อัน
จะนาไปสู่การสร้างผลงาน/นวัตกรรมได้
๒. นั ก เรี ย นมี เ วที แ สดงผลงานโครงงานวิ ช าการ และ
นวั ตกรรม โดยโรงเรี ยนได้จั ดกิ จ กรรมการนาเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการในรู ป แบบของโครงงานหนึ่ ง
ห้องเรียนหนึ่งโครงงานเป็นประจาทุกปี
3. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนมุ่งเน้นให้
นั ก เรี ย นได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใช้ รู ป แบบวิ ธี ก ารและแหล่ ง
เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อกระแสสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญ หา
ต่างๆ

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑. ครูควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ ใหม่ๆ เพื่ อให้ทันต่อ
สภาวะการที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ตลอดจนการน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการ
จัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูเกี่ยวกับรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ เ ฉพาะผู้ ที่ มี ค วามจ าเป็ น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

3.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มที ักษะด้านการสร้างนวัตกรรม และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
2. การยกระดับผลผลการทดสอบทางวิชาการระดับชาติ (O - Net) ของทุกรายวิชา
3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
4. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
6. จัดหาแหล่งเรียนรู้ ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน ตลอดจนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูด้านการศึกษาพิเศษสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

3.3 ความต้องการการช่วยเหลือ
1. การสนับสนุนและความร่วมมือทาข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. งบประมาณสนับสนุนสาหรบการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ และแหล่งเรียนรู้
3. การสร้างคลังข้อสอบ Online ตามแนวทางของการประเมิน O – NET และ PISA
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- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖1
- ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖1
- ประกาศรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
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คาสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ที่ 090 /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
.....................................................................
ตามเจตนารมณ์แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา 9(3) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนด
มาตรฐานการศึ ก ษา และจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และประเภทการศึ ก ษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา
และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึง ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2561 ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรีย นเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 มาตรา 27(1)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการอานวยการ
1. นายประสงค์
สุบรรณพงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์
สุรสินธุ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
3. นางสาวสายพิณ
พุทธิสาร
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
4. นายไพฑูรย์
สีสังข์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
5. นายธนู
เมลืองศิลป์
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
6. นางศิริพร
เนาว์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานนโนบายและแผน
กรรมการ
7. ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์
คเชนทร์สุวรรณ หัวหน้างานนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวณัฏฐ์ทิตา
สิริธราเมธีกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ประสาน และให้คาปรึกษา กากับดูแลให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารรับผิดชอบมาตรฐาน
2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ มาตรฐานที่ ๖ มาตรฐานที่ ๒ และมาตรฐานที่ ๓
นายไพฑูรย์
สีสังข์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
1. นางสาวจุรี
ไม้จันทร์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้า
2. นางสาวอัจฉรา
แดงอินทวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการ
3. นางอลิสา
สิงห์เจริญ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการ
4. นายศุภวัฒน์
มาศรี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กรรมการ
5. นายภูมิมาส
รักษ์วงศ์
หัวหน้างานทะเบียน-งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
กรรมการ
วิชาการ
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6. นายปิยนัฐ
7. นายธนพล
9. นางภัทรพร
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางสาวกมลวดี
นางสาวมยุรา
นางศลักษณ์ภร
นางสาวอนุสรา

ธนะบุตร
ยศบุญหาญ
วงษ์ถาวร

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เจริญกุล
ทิทา

หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

กรรมการ

พลอยวงศ์
หาพิพัฒน์
มีสุข มีสุข
นางสาวเรณุกา
นางเทวี
พรหมรินทร์
นายวีระชัย
อัฐนาค
นางสาวกนกกาญจน์ เซี่ยงจง

18. นายกีรติ
19. นายรักพันธุ์
20. นางสาวนภาพร

โกบุตร
เทพปัน

เสรีสวัสดิ์พิชัย

หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานนักเรียนเรียนร่วม
หัวหน้าหังานห้
วหน้อางสมุ
งานห้ด องสมุด
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานตารางสอน
หัวหน้างานพัฒนาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หัวหน้างานโครงงานและ OCOP ระดับ ม.ต้น
หัวหน้างานโครงงานและ OCOP ระดับ ม.ปลาย
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3
นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายปกรกาญจน์
ลานรอบ
นางสาวปิยะพร
ศรีเจริญ
นางสาวธิษณาวดี
ดิษฐวิเศษ
นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน
นางสาวพฤษภา
บุญสุข
นายภาณุมาศ
หมุนเกตุ
นายชิงชัย
เตียเจริญ
นายธีรพล
เรืองทองดี
นายพัฒนพงศ์
ทองศรี
นางอกนิษฐ์
หมื่นยุทธิ
นายปิยนัฐ
ธนะบุตร
นายจิตรภาณุ พชรปกรณ์พงศ์
นางอลิสา สิงห์เจริญ
นายมานัส
นางสาวณราวดี
นายวรรณธวัช
นางสาวนิสารัตน์
นางสาวพิยดา
นางสาววิลัย
นางสาวกนกกาญจน์
นางสาวภรภัทร
นางพรสุดา
นางสาวญาติมา
นายเศรษฐ์โสรช

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศักดี
นายประมวล
แสงสิทธิ์ธีรกุล
เสือพริก
นางชยารัตน์
โพธิ์พทุ ธภูมิ
ศรีโกมลศิลป์ นายวีระวัช
รัตนบุรี
ไชยชนะ
นางสาวธนิกา
ณรสุทธิภัทร
สุทธิจุฑามณี
นางนิติยา
ก่อเกียรติสริ ิ
นัยเนตร
นางภูมิฤทัย
เหลืองทอง
เซี่ยงจง
นางสาวดวงดี
จานลาน
ไทยภักดี
นายไกรวิทย์
ธรรมโชติ
ศักดิ์ศรี
นางสาวพนิดา
ชื่นตา
ลิ้มสิทธิกูล
นางสาวภัทรภร
ขันแข็ง
ชื่นอารมณ์
นายศรัณพงษ์
เทศเวช

นางสาวศิริพร มณีขาว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
นางพิศสมัย
บุณสวัสดิ์
นายรักพันธุ์
เทพปัน
นางศิริพร
เนาว์รุ่งโรจน์
นางวรรณวนัส
เอกศรีรุ่งโรจน์
นางสาวกันตพัฒน์
ภัทรประสิทธิ์ผล นางสาวอัฉรา
แสงศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวอัจฉรา
นางธิดารัตน์
นางสาวจุฑาทิพย์
นางสาวกรรณิการ์
นายสมคิด

แดงอินทวัฒน์
ทองตะโก
แซ่กี้
ชุมศรี
บุญวิเศษ

นางสาวมยุรา
นางอารีย์
นางสาวอุดมพร
นางสาวนุชญา
นางสาวพัชริดา
นางสาวสรินนา
นางสาวพิมพิไล
นางช่อผกา
นางสาวอัญชนา
นายพัลลภ
นางสาวรัตติกร

ทิทา
สุวรรณพงษ์
พรมมา
ตะลิดโณ
ทิพวงศ์
หมอนสุภาพ
แถลงธรรม
วงศ์เฉลียว
คาน้อย
เต่าให้
จิตปรีดา

นางสุนีย์
อดุลพงศ์พันธุ์
นายกีรติ
โกบุตร
นางสาวสุวรรณา
รักเสนาะ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 59

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
นางสาวกนกวรรณ
มะลิลา
นางสาวชลิดา
สิงคิรัตน์
นายสุวัฒน์
ตามสันเทียะ
นางสาวปริปุณณา
อุดมโชค
นางสาวชนุพร
ประสานศรี
นายสุรศักดิ์
สุวรรณ
นายสุขสวัสดิ์
รัตนบุรี
นางสาวอาพรพรรณ ด่างพล้อย

นางสาวฐิตินันท์
นายอภิวัฒน์
ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์
นางสาวสวรา
นายภานุเดช
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวกาญจนา
นางสาวฮุสนา

กัณหวงศ์
ขุนสูงเนิน
คเชนทร์สุวรรณ
วรขันธ์
ค้าขาย
พรหมสุข
วงษ์เจริญ
เจะบือราเฮง

นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
นายประสงค์
เพริศพริ้ง
นายสิทธิพงษ์
ปานนาค
นางสาวลินดา
ธาราศานิต
นางสาวทัศนีย์
ธรรมโชดก
นายเจนรงค์
สอนบาล
นางเทวี
พรหมรินทร์
นายสุขพัชร
ทัติวงษ์
นายอรรถกร
จงเกษม
นายทนงศักดิ์
ตาปู่
นายดนัย
ถิ่นจันทร์

นางสาวพรพิมล
อาจปาสา
นางสาววิสาร์
สาลีรูป
นางสาวอภิญญา
บ้านใหม่
นางสาวกมลวดี
เจริญกุล
นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล
นายชัยชนะ
วิวัฒนรัตนบุตร
นางสาววริยา
ลีนุรัตน์
นายจักรพงษ์
หมืน่ ภักดี
นางสาวจุรี
นางสาวกูอารีดา
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวจิตรลดา
นายศิริวัฒน์

นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายเอกภพ
สาเหล่
นายอนิรุทธ์
นิตยาภรณ์
นางพนมพร
นายธนพล
ยศบุญหาญ
นายกฤษณะ
โสนามัย
นายวิษณุ
นางสาวสุทธินี
แก้ววิไล
ว่าที่ร.ต.หญิงเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม
นายณัฐวัฒน์
นางสาวอมรรัตน์
ศรีจูม
นางสาวภัทรศยา
ว่องไว
นางสิริกร
นายศุภวัฒน์
มาศรี
นายกิตติศักดิ์
ศรีคาเบ้า
นายภาคภูมิ
นางสาวจุฑารัตน์
วงค์ชมภู
นางสาววิสุทธิดา
ศศิธร
นางสาวพิมพ์พร
นางสาวจิรสุภรณ์
ทองคาดี
นายกฤษฎา
ฉันทะโส
นางสาวพิราวรรณ
นายสห ณ สงขลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสร้างสรรค์
พุ่มบุญทริก
นายสุทธิพงษ์
นางสุภาภรณ์
อุ่นเมตตาจิต
นายวิสุทธิ์
นางสาวกันติกา
กล้าหาญ
นางสาวกีรติ

นนท์ธนารักษา นางสาวเอื้อพร
เสาวรส
นางสาวสาธนี
จุลกรานต์
นางสาวปวีณา

นางภาสินี ลังประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายไชโย
สุคันธวิภัติ
นางผ่องใส
ภูมิวิชิต
นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกูล
นางสาวกนกรัชต์ ภู่ภูมิรัตน์
นางภาวดี
กีรติอังกูร
นายธนู
เมลืองศิลป์
นางมาลิณี
นิลแจ้ง
นายภาวัต
โชติสุภาพณ
นายวีระชัย
อัฐนาค
นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์
นายนิพรร
สาลี
นางสาววชิราภรณ์ เลิศศรี
นางสาวภัทรวรรณ มากโภคา
นางสาวจิราพร
สร้อยอาภา
นางสาวพรนิภา
ฤทธิ์ผักแว่น
นายกิตติพงษ์
จงกิตติมหา
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นางประภาวดี
นางสาวประภาพร
นายสมหวัง
นางธันยธร
นางบุษบา
นางสาวพิทยา
นางสาวอัญชลี

ไม้จันทร์
ตูแวดอเล๊าะ
ไพรวัลย์
สุขสวัสดิ์รัตนา
ทองทับ
เมลืองศิลป์
แซ่อุง
จริงสันเทียะ
นามนวด
ภิมาลย์
สีขาว
ยืนยง
เส็งวงศ์
ศรีอร่าม
โรจน์จินดางาม
สุวรรณวัฒน์
บุญประเสริฐ
เมฆานิมิตดี
ตวงวาสนา
ชูแสง
กุศลปฏิการ
เดยะดี

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
นายสายันต์ จุปะมัดถา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางกนิษฐา
สุชีวกุล
นางสุภัทรียา
นิ่มเจริญ
นางสาวนภาพร
เสรีสวัสดิ์พิชัย
นางสาวอุษณีย์
จันทโรจวงศ์
นายวีระยศ
ชาลีกุล
นายตั้ม
ทองสุทธิ์
นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี
นางสาวกณิกนันต์ โยธานะ
นางจันทิรา
พลเดช
นางสาวนิตยา
ธงสีนาค
นางเสาวนีย์
เวโรจนนันท์
นายภูวนาท
ชมพัฒน์
นางสาวนภาพร
กิจกระจ่าง
นางสาวโศภิดา
คล้ายหนองสรวง
นายนรภัทร
โอทาตะวงค์
ว่าที่ ร.ต.นวนันท์
พิบูลย์ปราชญา
นางสาวกออัญชัญ ติยะสัญ
นายมนูญศักดิ์
กลิ่นหอม
นางสาวกรองกาญจน์ ชื่นชม
นางสาววีระยา
พาวัง
นางศลักษณ์ภร พลอยวงศ์ หัวหน้างานแนะแนว/เรียนรวม
นางอภิรดี
แสงอรุณ
นางสาวอนุสรา
หาพิพัฒน์
นางสาวอัญชิษฐา ว่องไวพิสิฐกุล
นางอนันตญา
สนธินรากุล
นางสาวเรณุกา มีสุข หัวหน้างานห้องสมุด
นางสาวชมพูนุท สุนทรมนูกิจ
นางสาวปิยฉัตร

นางสาวจันทร์แรม

บุญตือ

นางสาววรรณาภรณ์ เทิดเกียรติวิริยะ

นายจิณณวัตร
นางสาววรานนท์
นางบุญญามา
นางสาววีรนุช
นางสาวรัชนีวรรณ
นางสาวจริยา
นายวุฒิชัยพงษ์อดัม

ปานจีน
กาแพงแก้ว
พงษ์สุวรรณ
จันดาวงษ์
เผ่าวณิชย์
เอิบบุญ
จันทร์ดก

นางสาวศรินณา
นางสาวฟาตีหะห์

อ่องแช่ม
ยูโซ๊ะ

มั่นคุณากร

2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล มาตรฐานที่ ๖ และมาตรฐานที่ 2
นางสาวสายพิณ พุทธิสาร
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล มาตรฐานที่ ๖ (๖.๒) และมาตรฐานที่ ๒
1. นางสุภาภรณ์ อุ่นเมตตาจิต
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้า
2. นางพิศมัย บุญสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการ
3. นายมานัส ศักดี
ผู้ช่วยผู้อานวยการ/
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. นายอนิรุทธ์ นิตยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการ
5. นายกีรติ โกบุตร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กรรมการ
6. นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กรรมการ
7. นางสาวลินดา ธาราศานิต
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กรรมการ
8. นายเอกภพ สาเหล่
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กรรมการ
9. นายภาวัต โชติสุภาพณ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กรรมการ
10. นางสาวนิตยา ธงสีนาค
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กรรมการ
11. นางสุนีย์ อดุลพงศ์พันธุ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กรรมการ
12. นางสาวอุดมพร พรมมา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กรรมการ
13. นายอภิวัฒน์ ขุนสูงเนิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กรรมการ
14. นายปกรกาญจน์ ลานรอบ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กรรมการ
15. นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กรรมการ
16. นายณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะ
หัวหน้างานบุคลากร
กรรมการ
17. นายชิงชัย เตียเจริญ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
กรรมการ
18. นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการ
19. นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
20. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการ
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
2.3 กลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานที่ ๒
นายธนู เมลืองศิลป์

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานที่ ๒
1. นางสาวลินดา ธาราศานิต
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
2. นางภาวดี กีรติอังกูร
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
3. นางมาลิณี นิลแจ้ง
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและบริการชุมชน
4. นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
5. นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
6. นายกฤษฎา ฉันทะโส
หัวหน้างานวิทยุสื่อสารและจราจร
7. นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี
หัวหน้างานสารบรรณ
8. นางภัทรพร วงษ์ถาวร
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
2.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ มาตรฐานที่ ๒
นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ประธานที่ปรึกษา
หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ มาตรฐานที่ ๒
1. นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
2. นางภาสินี ลังประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
3. นางสาวสุธาสินี คาทะเนตร
หัวหน้างานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
4. นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกูล
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม หัวหน้างานยานพาหนะ
6. นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ
หัวหน้างานสานักงานผู้อานวยการ
7. นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการกลุ่มงานนโยบายและแผน มาตรฐานที่ ๒
1. นางศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
2. ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
3. นายธนพล ยศบุญหาญ
หัวหน้างานสานักงานนโยบายและแผน/หัวหน้า
งานวิจัยและพัฒนาองค์กร
4. นางประภาวดี สุวรรณวัฒน์
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลรายงาน
การใช้เงินและการดาเนินงาน
5. นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
6. นางสาวฐิตินันท์ กัณหวงศ์
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มงานนโยบายและแผน
7. นางสาววรานนท์ กาแพงแก้ว
หัวหน้างานโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.
8. นายรักพันธุ์ เทพปัน
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลฯ
9. นางสาววิสาร์ สาลีรูป
งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ
10. นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ
11. นางสาววีรนุช จันดาวงษ์
งานสารสนเทศ
12. นางสาวชลิดา สิงคิรัตน์
งานสารสนเทศ
13. นางสาวรัตติกร จิตปรีดา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
14. นายสุขสวัสดิ์ รัตนบุรี
งานประกันคุณภาพการศึกษา
15. นางสาววริยา ลีนุรัตน์
งานโครงการพิเศษ
16. นางสาวกรรณิการ์ ชุมศรี
งานโครงการพิเศษ
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หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
17. นางสาวอาพรพรรณ ด่างพล้อย
18. นายประเสริฐ ศรีพะนม

งานโครงการพิเศษ
งานสานักงานโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐาน
๑. ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานคณะกรรมการมาตรฐาน ทุกประเด็น
๒. ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาข้อมูลบริบท ข้อมูลพื้นบานของโรงเรียนโดยสรุป
๓. ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลแต่ละมาตรฐานทุกประเด็น
๔. ติดตาม ตรวจสอบการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
หน้าที่คณะกรรมการมาตรฐาน
๑. รวบรวมข้อมูลจากทุกมาตรฐาน ทุกประเด็น และดาเนินการ
๒. ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐาน ทุกประเด็น
๓. ประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐานตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๔. สรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐานเพื่อจัดทารายงานประจาปี
๕. จัดทาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐานใน เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๖. เตรียมรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐาน เพื่อจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
3. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๖
1. นางศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
2. ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
3. นายธนพล ยศบุญหาญ
หัวหน้างานสานักงานนโยบายและแผน/
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาองค์กร
4. นางประภาวดี สุวรรณวัฒน์
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
รายงานการใช้เงินและการดาเนินงาน
5. นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
6. นางสาวฐิตินันท์ กัณหวงศ์
หัวหน้างานสารสนเทศ
7. นายรักพันธุ์ เทพปัน
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลฯ
8. นางสาววิสาร์ สาลีรูป
งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ
9. นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ
10. นางสาวชลิดา สิงคิรัตน์
งานสารสนเทศ
11. นางสาววรานนท์ กาแพงแก้ว
งานสารสนเทศ
12. นางสาววีรนุช จันดาวงษ์
งานสารสนเทศ
13. นางสาวปริปุณณา อุดมโชค
งานวิเคราะห์และจัดทาแผนของสถานศึกษา
14. นายประเสริฐ ศรีพะนม
งานสานักงานโยบายและแผน

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

หน้าที่
๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการดาเนินงานประจา ออกแบบการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์ และแปลผล
๒. จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจาปี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือและภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง
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๓. นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คระกรรมการผู้บริการโรงเรียน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔. รายงานและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่สนใจ
เพื่อการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๒
(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
.....................................................................
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในหน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ดังนี้
1. นายประสงค์
สุบรรณพงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์มณฑน์
ลีกาเนิดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์
ศรีสังข์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์
วงศ์เพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรรมการ
4. นายไพฑูรย์
สีสังข์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
5. นางสาวสายพิณ
พุทธิสาร
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
6. นายธนู
เมลืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
7. นางอัจฉรา
แดงอินทวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/ผู้แทนครู
กรรมการ
8. นางอลิสา
สิงห์เจริญ
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/ผู้แทนครู
กรรมการ
9. นางสาวกมลทิพย์
สุรสินธุ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางศิริพร
เนาว์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
11. ว่าที่ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ หัวหน้างานนโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเชิงประจักษ์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานประจาปีของสถานศึกษา พร้อมทั้งประเมินการจัดทารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามแบบที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กาหนดไว้
3. รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เสนอคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ เพื่อการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม ๒๕62
(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบและรับรอง รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ให้ น าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารการจั ด การของสถานศึ ก ษาต่ อ ไป

ลงชื่อ
(ดร.นิวัตร นาคะเวช)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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