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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
ที่ตั้ง ๔๙๙ ซอยพฒันาการ ๕๘ ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๒ - ๗๙๗๐ - ๙   โทรสาร  ๐๒-๓๒๑-๓๘๘๘  เว็บไซต์ http://www.tup.ac.th 
เขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมลูทั่วไป 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม ปัจจุบันเปิด
สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 102 ห้องเรียน โดยบริการนักเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการ 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 
 

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน 
โรงเรียน เตรียม อุดมศึ กษ าพัฒ นาการ ได้ รับบริจาคที่ ดิ นจากท่ านเจ้ าสั วอ้ือจื อเหลี ยง และ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เพ่ือ
เป็นสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท) โดยท่านอาจารย์คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อดีตผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้ดำเนินการขอรับการบริจาคที่ดิน  ต่อมาท่านอาจารย์คุณหญิงบุญเลื่อน เครือ
ตราชู ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา ท่านอาจารย์คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์  ได้มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแทน และท่านได้ดำเนินการขออนุมัติก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบอ่ืนๆ  โดยในปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนได้รับนักเรียนชั้น ม.๑ จำนวน ๑๒ ห้อง โดยอาศัยเรียนที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท) ปีต่อมาจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนที่สร้างใหม่นี้  

กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๒๒ และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ ตราพระเกี้ยว เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรี ยนเช่นเดียวกับโรงเรียน
เตรียมอุดมศกึษา ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
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แผนที่ตั้งโรงเรียน 
 

 
 
แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
ตราประจำโรงเรียน               

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน 

อักษรย่อของโรงเรียน ต.อ.พ. 
วันก่อตั้งโรงเรียน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ 
ปรัชญาของโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
คติพจน์ของโรงเรียน ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของนักเรียน ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียรก้าวทันเทคโนโลยี 
สีประจำโรงเรียน ชมพู – น้ำเงิน  
สีประจำคณะ 1. คณะรักชาติ - สีแดง         

2. คณะผดุงศาสน์ – สีเหลือง    
3. คณะเทิดกษัตริย์ – สีฟ้า   
4. คณะพัฒนาไทย – สีเขียว   
5. คณะใฝ่คุณธรรม – สีม่วง 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สิ่งสักการะของโรงเรียน พระพุทธรูป - พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ 

พระภูมิ  - ท่านแสงสุระเทวะ 
พระพรหม  - พระพรหมอุดมมงคล 

อนุสาวรียผ์ู้มอบท่ีดินก่อตั้งโรงเรียน อนุสาวรีย์ท่านอื้อจือเหลียง 
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เกียรติยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ยกย่อง 

2560 นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง ม.๕/๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รายการเยาวชนชิงแชมป์
เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน ๒๑ ปี (16th AKF Cadet, Junior, U-21 and 
14th AKF Senior Championships) 

ประเทศคาซัคสถาน 

นางสาวจิรัชญา ดีงาม ,นางสาวนัชชา อุปบลสวัสดิ์ , 
นางสาววริญญา พิมสกุล ,นางสาวศุภกัญญา สุขเสริมสกุล 
และ นางสาวพิมพ์รวี บุญมาศ ม.๖/๕  ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ รางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards 
2017 

สมาคมเคมีแห่งประเทศ
ไทยร่วมกับ อพวช และ 
กลุ่มบริษัทดาวประเทศ

ไทย 

นายณัฐภัทร จี. มาทานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 6/1 แข่งขันรูบิค 3 x 3 รางวัลชนะเลิศ  

สมาพันธ์ลูกบาศก์โลก 
และชมรมรูบิคไทย 

นายบุญบุล สุขจิตต์ ม.๔/๑๗ ด.ญ.ฟ้าลัคนา วิริยะอรรถพร ม.๓/๔ ได้รับ
รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๐ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 17 และ 6/18 แข่งขันละคร
ประวัติศาสตร์ระดับภาค รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) 
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560  
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทองแดง 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) 
ประกาศรับรองโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

2561 รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปี 2561 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) 
โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ระดับ 3 ดาว ” สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

โรงเรียนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) 
รางวัล VTR Best practice DLIT สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 6 

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ยกย่อง 
เขต 2 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕61 มีคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 
  - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕61 มีคะแนนรวมเป็นอันดับ 4 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

นางสาวไอริณ ศิริอดุลย์ ม.3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล
คะแนนทฤษฎีสูงสุดอันดับที่ 3 ของโลก การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO) ณ 
เมืองกาโบโรเน สาธารณรัฐบอตสวานา  

การแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา
คาราเต้โด รายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 17th AKF CADET, JUNIOR 
& U-21 CHAMPIONSHIPS 2018 

17th AKF CADET, 
JUNIOR & U-21 
CHAMPIONSHIPS 

2018  
ณ เมืองโอกินาว่า 

ประเทศญี่ปุ่น 
2561 เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนเทศ ม .2/11  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการ

แข่งขันไอซ์ฮอกกี้รายการ PHILIPPINE ICE HOCKEY TOURNAMENT 
ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2561 ณ   

PHILIPPINE ICE 
HOCKEY 

TOURNAMENT 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

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 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ญ. ฐิตาอำไพ  ม่วงมณี ม.1/11 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุงประเภทหญิง ม.1-ม.3 การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) 
ด.ญ. ฐิตาอำไพ  ม่วงมณี ม.1/11 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุงประเภทหญิง ม.1 - ม.3 การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) 
นางสาวภัคธิมา  กาญจนบุตร,  นางสาวมนัสนันท์ วัชรศิริธรรม ม .5/1 
นางสาวภัทรานันท์  อนุวงศ์พินิจ ม .4/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ระดับชาติ การประกวดยุวบรรณารัก ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 
68 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) 

เด็กหญิงกัญญาพัชร ธรรมารักษ์  เด็กหญิงจณิสตา กฤษณะ . ม.๒/๖ 
เด็กหญิงนารา เปล่งสุริยการ  ม.2/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) 
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ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ยกย่อง 
ด.ช.กฤษฏิวัส ธนกำธร , ด.ช.เขมณัฐ สุทธิชูไพบูลย์ ,       ด.ช.ภรูิภัทร 
เพ็งคำปั้ง ม.๓/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ร  
ะดับชาติ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) 

นางสาวณัฐวิภา บุตรประเสริฐ , นางสาวญาดา วรรณภิญโญชีพ ม.6/11 
นายสีห์พงศ์ พุทธิปิลันธน์ ม.4/9 นายติณห์โรจน์ หรรษานนท์โชติ ม.4/9 
ได้รับรางวัลสารคดีระดับประเทศ สาขาพิธีกรยอดเยี่ยม  

กบจูเนียร์ปี 10 หัวข้อ 
“TOP ไทย TOP 10  ”
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

นายบุญบุล สุขจิตต์ ม.5/17 น.ส.ฟ้าลัคนา วิริยะอรรถพร ม.4/5 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

2562 นายวริศ  ลุยะพันธ์ ม.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ นายวิษณุ  แซ่อุง   
ครูผู้ฝึกสอนวิชาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  อันดับที่ 1  

ประวัติศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ 

ด.ช.ธัญพัฒน์  ศิลป์สัมฤทธิ์ ม.3/3, น.ส.โชติกา แซ่แต้ ม.3/3,  ด.ช.
ปราชญ์ปรีชา  เปลี่ยนกลิ่น ม.1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทน
แข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

น.ส.ทักษภรณ์ สุธิราธิกุล ม.6/9, น.ส.วริษฐา ลีลาปัญญาชน  
ม.6/9, น.ส.ฐิตารีย์  วัฒนศิลป์กุล ม.6/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้ง
ที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายก้องภพ แก่นโกมล ม.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา
คาราเต้โด ประเภทท่ารำบุคคลชาย (KATA) รายการ Singapore Silent 
Knight Karate ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 

ประเทศสิงค์โปร์ 

นายพศวัฒ  ศิริวัฒนามงคล ม.๕/๔, นายณัฐวัศ   ยงประเดิม ม.๕/๑๒ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 

นายณัฐพงศ์  ป่งแก้ว , นางสาวเสาวณิตา  สมัชชัย ม.๖/๔ ได้รับรางวัล
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ม .4-ม.6  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด .ช.ชนธัญ  ตั้งหลักดี  ม.๒/๔ , ด .ชชัยญ.สภุัคจิรา สมั  ม.๓/๔ ได้รับรางวัล
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ม. การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ยกย่อง 
เด็กหญิงขวัญฤดี  อรัญนุมาศ เด็กหญิงคัคณางค์  เหง้ากอกเด็กหญิงณัฐณิ
ชา ลิมป์ศุภวานิช เด็กหญิงดวงหทัย  เฉนิบำรงุเด็กหญิงพิชามญธ์ อ่อน
แก้ว เด็กหญิงสิรยากร ศรีกิจจานุรักษ์  เด็กหญิงอโนชา  ลดาวงศ์สุนทร 
เด็กหญิงเกษกาน ธนะลดาวงศ์ เด็กหญิงโชติกา  กุลศิริ เด็กหญิงโยษิตา  
ณ วันทา ชั้น ม.2 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์
แปลอังกฤษ ม.๑-ม.๒ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายติณห์โรจน์  หรรษานนท์  นายนธวัช  เฉลิมชวลิต     นายปวริศ 
สัมมาชัย  นายสีห์พงศ์  พุทธิปิลันธน์       
นางสาวสุประวีณ์  ภูติเกียรติขจร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงรมิตา เตรณานนท์ ม.2/15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕  

จังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กหญิงฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ ม.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ  15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน
รายการ APACS AMPUNSUWAN Ayutthaya 2019  

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงพราว  พิทักษ์กิตติกุล ม.3/15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ 
Category: Winning prizes from Horse Riding Event: Horseshoe 
Point Open2019, Thailand Championship Qualifier for Show 
Jumping & Pony  Venue: Horseshoe Point, Pattaya   Date: 26-
28 April ประเภท2019 Horseshoe Point Dressage Walk & Trot 

Pattaya 
 

 เด็กหญิงณัฐชยาพร   เตชะวัชราภัยกุล ม.๓/๔  
เด็กชายธรรศณ  หลวงเมือง ม.๑/๘  เด็กชายศิลป์  สการันต์ ม.๓/๑๐ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ ๖๙ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑ -ม. ๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 

นายก้องภพ  รัตนสัมฤทธิ์กุล ม.๔/๘ นางสาวธันยวี เวลุตัง  ม.๔/๔ นายเอก
ภูมิ  สิริยศโสภณ ม.๔/๑๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 
เด็กหญิงบุญสิตา  กิจโอภาส, เด็กหญิงปณิชา   วรรณสวัสดิ์กุล, เด็กหญิงสุ
ประวีณ์  พร้อมวงศ์ ม.๑/๔ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม .๑-ม .๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 
นางสาวนันท์นภัส  เพ็ชรรัตน์, นางสาวพิสุทธิดา  เสาวรส, นางสาวอารยา  
จนัทร์รุ่งอนันต์ ม.๔/๑๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 
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ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ยกย่อง 
๒๕๖๓ 

 
 

นายสรัล  ตั้งเคียงศิริสิน  ม.๖/๑ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ
ที่ ๑ จากการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ
คัดเลือกส่วนกลาง TCAS รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร์ 

นางสาวณัฐสินี พลวิภาต ม.๖/๓ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล(ทุ
นกพ.) ระดับปริญญาตร-ีโท ประจำปี ๒๕๖๓ เพ่ือศึกษาต่อปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ณ สหรัฐอเมริกา  

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

หน่วยทุนเศรษฐศาสตร์ 

นายภูมิรพี  สมิตะสิริ และ นายชวิน ชายวงส ์ม.๓/๓ ผ่านการคัดเลือกมี
สิทธิ์เข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
(สอวน.) 

นายธีรดนย์ พรมทอง ม.๕/๔ นางสาวปัณฑิตา ทวีผลจรูญ    ม.๕/๖ 
แขง่ขันตอบปัญหาวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย ระดับชั้นม.ปลาย 
ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายปรัชญา ใจช่วง ม.๖/๑๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวชนิตา โพธิ
เกตุ ม.๖/๕ ได้รับรางวัลชมเชย จากเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีใน
โครงการ “Samsung Smart Service Idea ในหัวข้อ การให้บริการยุค
ใหม่ในปี ๒๐๓๐” 

บริษัท Samsung 

 นายชญานิน คอมิธิน ม.๓/๑๓  ผ่านการคัดเลือกด้านทักษะทางลูกเสือ
ลำดับที่ ๒๓ และเด็กหญิงชยุตรา มีศิริ ม.๒/๗ นักเรียนกองร้อยพิเศษผ่าน
การคัดเลือกเป็นลูกเสือไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือภาคพ้ืนทวีปยุโรป ณ 
สาธารณรัฐโปแลนด์ 

สำนักการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและ 
กิจการนักเรียน 

 เด็กหญิงอรุณลักษณ์ อรรถธนนันต์ ม.๓/๑ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
“เยาวชน คนสร้างชาติ” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาเยาวชนผู้สร้าง
ชื่อเสียงด้านศิลป จากหม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ คิดดี  
ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อเยาวชนและสังคมไทย   

กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
       ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา  
 

 

 
นางสาวจินตนา ศรีสารคาม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

   นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ 
          รองผู้อำนวยการ 
     กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวสายพิณ พุทธิสาร 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ 
รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

 1. จำแนกครูและบุคลากรตามเพศ และระดับการศึกษา  
         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 (ข้อมูล ณ วันที ่10 กรกฎาคม 2563) 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ ๒ ๒ 4 - - 4 - 4 
ครูประจำการ 73 1๓4 2๐7 - 128 77 ๒ 2๐7 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 - 1 - - 1 
ครูต่างชาติ ๑5 ๑๐ ๒5 - ๑8 ๗ - ๒5 
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง 8 18 2๖ 3 22 1 - 2๖ 
ลูกจ้างประจำ ๗ 1 ๘ 8 - - - ๘ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๑๑ 5 16 16 - - - 16 

รวม ๑๑7 1๗1 288 27 169 90 ๒ 288 
ร้อยละ 40.๖3 59.๓7 100 ๙.38 58.68 31.25 ๐.๖๙ 100 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕63 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ผู้อำนวยการ - 1 1 - - - ๑ 1 
รองผู้อำนวยการ ๒ ๒ 4 - - 4 - 4 
ครูประจำการ 6๘ 132 200 - 126 51 3 200 
ครูอัตราจ้าง 1 ๑ 2 - 2 - - 2 
ครูต่างชาติ ๑5 ๑๐ ๒5 - 18 7 - 25 
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ๘ ๑8 26 3 22 1 - 26 
ลูกจ้างประจำ 5 1 6 6 - - - 6 
ลูกจ้างชั่วคราว 1๑ 5 16 16 - - - 16 

รวม ๑๑0 1๗0 280 25 168 83 4 280 
ร้อยละ 39.29 60.71 100 8.93 60.0 29.64 1.43 100 

      

      2. ร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ปีการศึกษา  25๖1 – 2563 
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3. จำแนกครูตามกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 (ข้อมูล ณ วันที ่10 กรกฎาคม 2563) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จำนวน 
(คน) 

 

วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ ครู
อัตรา
จ้าง 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 คร ู
ผู้ช่วย 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - - 1 - - - - 

รองผู้อำนวยการ 4 - 4 - - - 4 - - - - 

ภาษาไทย 17 - 7 10 - - 1 4 8 4 - 

คณิตศาสตร ์ 34 - 25 9 - - 2 16 14 2 - 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

47 - 16 31 - - 7 10 24 6 - 

สังคมศึกษาฯ 23 1 8 14 - - 1 7 15 - 1 

สุขศึกษาฯ 18 1 2 15 - - 1 5 8 4 - 

ศิลปะ 11 - 3 8 - - - 5 3 3 - 

การงานอาชีพ 16 - 3 13 - - 7 6 2 1 - 

ภาษาต่างประเทศ 31 - 11 20 - - 2 9 12 8 25 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ 
แนะแนว/บรรณารักษ ์

10 - 2 6 - - - 2 6 2 - 

รวม 212 2 82 128 - - 26 44 86 30 26 

 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา ๒๕63 (ข้อมูล ณ วันที ่10 ธันวาคม 2563) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จำนวน 
(คน) 

 

วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ ครูอัตรา
จ้าง ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ำกว่า 

ป.ตร ี
คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 คร ู

ผู้ช่วย 

ผู้อำนวยการ 1 1 - - - - ๑ - - - - 

รองผู้อำนวยการ 4 - 4 - - - 4 - - - - 

ภาษาไทย 17 - 8 9 - - ๑ 4 8 4 - 

คณิตศาสตร ์ 33 - 24 9 - - ๒ ๑4 16 1 - 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

48 1 16 31 - - 7 11 25 5 - 

สังคมศึกษาฯ 20 1 5 14 - - 1 5 14 - 2 

สุขศกึษาฯ 15 ๑ 1 13 - - - 3 10 2 - 

ศิลปะ 11 - 3 8 - - - 5 3 3 - 

การงานอาชีพ 14 - 2 12 - - 5 5 2 2 - 

ภาษาต่างประเทศ 32 - 10 22 - - ๒ 8 12 10 25 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ 
แนะแนว/บรรณารักษ ์

10 - 2 8 - - 0 2 6 2 - 

รวม 205 4 75 126 - - 23 57 96 29 27 
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4. เปรียบเทียบบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2561 – 2563 
ปีการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ 
256๑ 5 207 1 8 
2562 5 203 29 8 

2563 
ภาคเรียนที่ 1 5 207 1 8 
ภาคเรียนที่ 2 5 200 2 6 

 
1.3 ข้อมลูนักเรียน 
1. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นและเพศ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕6๓) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๑๖ 309 363 672 
ม.๒ ๑๖ 320 361 681 
ม.๓ ๑๖ 306 373 679 

รวม ม.ต้น ๔๘ 935 1097 2032 
ม.๔ ๑๘ 301 457 758 
ม.๕ ๑๘ 323 423 746 
ม.๖ ๑๘ 282 419 701 

รวม ม.ปลาย ๕๔ 906 1299 2205 
รวมท้ังหมด ๑๐๒ 1841 2396 4237 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕63) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๑๖ 309 362 671 
ม.๒ ๑๖ 319 360 679 
ม.๓ ๑๖ 304 372 676 

รวม ม.ต้น ๔๘ 932 1094 2026 
ม.๔ ๑๘ 298 455 753 
ม.๕ ๑๘ 323 421 744 
ม.๖ ๑๘ 281 417 698 

รวม ม.ปลาย ๕๔ 902 1293 2195 
รวมท้ังหมด ๑๐๒ 1834 2387 4221 
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2. เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671

740

726

701 698

632

681
676

733 738

691

662
671

679
676

753
744

698

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

2561

2562

2563



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 15 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 625 3 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน 75.19 58.99 46.44 67.86

สพม.2 59.51 31.61 33.02 43.87

สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

  
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

โรงเรียน 60.90 46.53 46.77 54.57 44.78

สพม.2 51.46 34.35 37.94 40.97 39.36

สพฐ. 45.22 26.33 33.04 29.73 36.32

ประเทศ 44.36 26.04 32.68 29.94 35.93
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หมายเหตุ  มีนักเรยีนเข้าสอบจำนวน 305 คน จากจำนวนนักเรยีนทั้งหมด 671 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45% 
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2561 75.97 57.49 50.90 53.87
2562 74.49 56.65 41.6 62.02
2563 75.19 58.99 46.44 67.86
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ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ

2561 66.41 62.30 44.23 60.41 44.71
2562 58.07 49.23 40.52 53.90 44.51
2563 60.90 46.53 46.77 54.57 44.78
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สาระการเรียน 
คะแนนเฉลี่ย สพม .2  ประเทศ 

2625  2563 พัฒนา 6225  2563 พัฒนา 2625  2563 พัฒนา 
ภาษาไทย 74.49 75.19 +0.70 60.95 59.51 -1.44 55.14 54.29 -0.85 
คณิตศาสตร ์ 56.65 58.99 +2.34 33.18 31.61 -1.57 26.73 25.46 -1.27 
วิทยาศาสตร์ 41.60 46.44 +4.80 32.37 33.02 +0.65 30.07 29.89 -0.18 
ภาษาอังกฤษ 62.02 67.86 +5.84 41.26 43.87 +2.61 33.25 34.38 +1.13 

เฉลี่ย 58.67 62.12 +3.45 41.94 42.00 +0.06 36.36 36.01 -0.35 

สาระการ
เรียน 

คะแนนเฉลี่ย สพม .2  ประเทศ 
2625  2563 พัฒนา 2625  2563 พัฒนา 2625  2563 พัฒนา 

ภาษาไทย 53.07 60.90 +7.83 47.56 53.46 +5.90 42.21 44.36 +1.15 
คณิตศาสตร ์ 49.46 46.53 -2.93 32.12 34.35 +2.23 25.41 26.04 +0.63 
วิทยาศาสตร์ 40.52 46.77 +6.25 32.08 37.94 +5.86 30.07 32.68 +2.61 
สังคมศึกษา 44.51 44.78 +0.27 38.55 39.36 +0.81 35.70 35.93 +0.23 
ภาษาอังกฤษ 53.90 54.57 +0.67 36.57 40.97 +4.40 29.20 29.94 +0.74 

เฉลี่ย 49.29 50.71 +1.42 31.57 41.21 +9.64 32.51 33.79 1.28 

คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562- 2563 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ม.3 93.88 89.70 85.76 93.92

ม6. 87.98 74.58 77.86 92.06 83.91

รวม 90.93 82.14 81.81 92.99 83.91
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ รวม 

2561 92.46 82.57 82.17 90.08 84.48 86.35
2562 87.59 80.42 73.31 90.42 78.66 82.08
2563 90.93 82.14 81.81 92.99 83.91 86.36

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 19 

672 672 665
742 703 681

0 5 2 0 28 20 3 6 10 21 13
0

100
200
300
400
500
600
700
800

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน

669 650
718

665 635 631

0 21 1
48 35

012 5 15 25 24 31
0

100

200

300

400

500

600

700

800

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีเย่ียม
ดี
ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 25๖3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 

การเปรียบเทียบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 52 ๖3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
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การเปรียบเทียบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 25๖3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 

การเปรียบเทียบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 25๖3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
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1.4 ข้อมลูอาคารสถานที ่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  มีเนื้อที ่๓๘ ไร่ 

ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 

สถานที ่ จำนวน 
อาคารเรียน   ๑๐ หลัง 
อาคารประกอบ     9  หลัง 
อาคารเกยีรติคุณ )พิพิธภัณฑ์ (      ๑ หลัง 
สนาม สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ         3 รายการ 
ห้องเรียน ๑๐๒ ห้อง 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์      8 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   ๑5 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการภาษา     8 ห้อง 
ศูนย์วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ    ๑๕  ห้อง 
ศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง      2 ห้อง 
ห้องเรียนพิเศษ    19 ห้อง 
ห้องเรียนสำหรับนักเรียนเรียนรวม     2 ห้อง 
ห้องพักครู    28 ห้อง 
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ตาราง อาคารและประโยชน์ใช้สอย 

อาคาร 
จำนวน

ชั้น 
ประโยชน์ใช้สอย 

๑ ๔ 

ห้องพยาบาล, ห้องกิจกรรมสหกรณ์, ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล, ห้องกิจกรรมคณะสี, 
ห้องกิจกรรมนักเรียน, ห้องเรียน, ห้องศูนย์วิชาภาษาไทย, ห้องพักครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย, ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น, ห้องศูนย์ภาษาจีน 

๔ ๔ 
ห้องรองฯวิชาการ ,ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ, งานทะเบียนและวัดผล, ห้องเอกสาร, 
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์, ห้องศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

๕ ๔ 
สำนักงานบริหารงบประมาณ  ,ห้องรองฯงบประมาณ , ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดาถิ
ระวัฒน์, ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

7 ๔ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ,ห้องเรียนศิลปะ ,ห้องแสดงผลงานศิลปะ , ห้องพักครูวิชา
ศิลปะ 

๑๐ ๔ ห้องเรียน ,ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๑ ๔ หอ้งเรียนคหกรรม  ,ห้องศิลปะ ,ห้องประชุมเกียรติยศ ,ห้องรับประทานอาหาร เพ็ญ

ไพรินทร์ 
๑๒ ๔ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  ,ห้องรองฯบริหารทั่วไป , ห้องเรียน, ศูนย์พัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา, ห้องพระพุทธศาสนา, ศูนย์วิชาพาณิชยกรรม ,ห้องพักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ห้องอาเซียน 

๑๓ ๕ ห้องแหล่งความรู้เฉลิมพระเกียรติ ,ห้องเรียน , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์, ศูนย์วิชาคณิตศาสตร์, ห้องมัลติมีเดีย, ห้องเรียนอัจฉริยะ, ห้องปฏิบัติงาน
ช่าง 
 

๑๔ ๕ ห้องเรียน, ห้องพักครู, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๑๕ 5 ห้องสมุด, ห้องเรียน ,ห้องสนามกีฬาในร่ม, ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา, 

ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

เกียรติคุณ ๒ ห้องพิพิธภัณฑ์, สำนักงานผู้อำนวยการ, ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู 
หอประชุม ๒ หอประชุม และโรงอาหาร 

อ่ืนๆ  อาคารแนะแนว, ห้องศูนย์ความเป็นเลิศ ,ห้องการเงิน, ห้องกลุ่มงานนโยบายและแผน, 
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องสารสนเทศ, สระว่ายน้ำ, อาคารวัชรสกุณี, อาคาร
ละหมาด, อาคารเรียนเกษตร ,อาคารประชาสัมพันธ์, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องทักษะ
ดำรงชีวิต, สนามเทนนิส, สนามฟุตบอล, ห้องเก็บพัสดุ, อัฒจันทร์กีฬา, ห้องน้ำนักเรียน
หญิง, ห้องน้ำนักเรียนชาย, บ้านพกัครู, บ้านพักนักการภารโรง  และสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
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1.5 ข้อมลูผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง (๒๕49-๒๕๕3)  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
มัธยมศึกษา 

อิงเกณฑ์/ 
อิงสถานศึกษา 

)คะแนน(  

ค่าเฉลี่ย ผลการรับรอง 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
3.67 /4 

 
3.84 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมสีุขนิสัย สขุภาพกาย และสุขภาพจติที่ดี 3.88 /4 3.94 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่ 3 ผูเ้รียนมีสุนทรยีภาพ และลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ ดนตร ี

และกีฬา 
3.83 /4 3.92 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์   

3.40 / 4 3.70 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 3.10 / 4 3.55 ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.36 /4 3.68 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.91 /4 3.96 ได้มาตรฐาน 

ด้านครู 
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคณุวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ

และมีครูเพียงพอ 

 
3.95 /4 

 
3.98 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.50 /4 3.75 ได้มาตรฐาน 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที ่๑๐ ผู้บริหารมภีาวะผูน้ำและมคีวามสามารถในการบริหาร

จัดการ 

 
4.00 / 4 

 
4.00 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.69 / 4 3.85 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.78 / 4 3.89 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลกัสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรยีนและท้องถิ่น มี
สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

3.50 / 4 3.75 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.60 / 4 3.80 ได้มาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคณุภาพ สมศ.   ได้    ไม่ได ้
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 24 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘)  

มาตรฐานการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

น้ำหนัก 
)คะแนน(  

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 

๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔  ผู้เรียนคิดเปน็ ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๔๗ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ต้นสังกัด 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสัยทศัน์  
พันธกิจและวัตถปุระสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                         

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทีส่อดคลอ้งกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๐๓ ดีมาก 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ ดีมาก  โดยคะแนนที่ได้  ๙๓.๐๓   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๖  

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ในปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่า
เป้าหมายระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง 
ตาราง ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๓ 

มาตรฐาน  
๒๕๖๓ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๘๐ ๙๔.0๕ ยอดเยี่ยม 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน ๘๐ ๙3.0๙ ยอดเยี่ยม 
 ๑) ความสามารถในการอ่านได้เหมาะสมตามระดับชั้น ๘๐ ๙5.35 ยอดเยี่ยม 
 ๒) ความสามารถในการเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ๘๐ ๙4.18 ยอดเยี่ยม 
 ๓) ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น ๘๐ ๙๕.47 ยอดเยี่ยม 
 ๔) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น ๘๐ 95.12 ยอดเยี่ยม 
 ๕) ความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ๘๐ 91.28 ยอดเยี่ยม 
 ๖) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
๘๐ ๙5.74 ยอดเยี่ยม 

 ๗) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ 91.26 ยอดเยี่ยม 
 ๘) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๐ 88.14 ยอดเยี่ยม 
 ๙) บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ 95.66 ยอดเยี่ยม 
 ๑๐) ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ๘๐ ๘๖.๓๖ ยอดเยี่ยม 
 ๑๑) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘๐ 95.48 ยอดเยี่ยม 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๘๐ ๙5.01 ยอดเยี่ยม 
 ๑) คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๘๐ 93.58 ยอดเยี่ยม 
 ๒) จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด ๘๐ 93.74 ยอดเยี่ยม 
 ๓) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ๙4.79 ยอดเยี่ยม 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ๘๐ ๙4.95 ยอดเยี่ยม 
 ๕) การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ ๘๐ ๙๖.64 ยอดเยี่ยม 
 ๖) การป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแกและไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ๘๐ ๙6.12 ยอดเยี่ยม 
 ๗) ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๘๐ ๙5.31 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 ๒. การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 ๓. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านจามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 ๔. การพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 ๕. การจัดสถาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 ๖. การจัดระบบเทคโนโลยีสารวนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ๘๐ ๙๒.๘ ยอดเยี่ยม 
 ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ดำเนินชีวิต 
๘๐ ๙๖.๖ ยอดเยี่ยม 

 ๒. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ๘๐ ๙๕.๗ ยอดเยี่ยม 
 ๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๙๘.๗ ยอดเยี่ยม 
 ๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาประเมินผู้เรียน ๘๐ ๙๕.๕ ยอดเยี่ยม 
 ๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ๙๗.๕ ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ๘๐ ๙๕.๖ ยอดเยี่ยม 
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 นักเรียนโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การ
คิดคำนวณตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี และเนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งนักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนได้ทุกคน โดยนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม ทั้งนีนั้กเรียนมคีวามรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
โดยผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตลอดจนผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกำหนด 
 

กระบวนการพัฒนา 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที ่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ให้ผู ้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สำคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร พรอ้มทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิต เจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก มีความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาโดยการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ด ีและเป็นผู้ทีใ่ห้เกียรตตินเองและผู้อื่น มีความกล้าแสดงกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความฉลาดทาง
อารมณ ์เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง มคีุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย สามารยอมรับการอยู่
ร่วมกันบนความต่าง และหลากหลาย ตลอดจนมีจิตสังคมและจิตสาธารณะ 

 ทั ้งนี ้นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญแล้ว ในปีนี ้โรงเรียนได้รับรางวัล 
“โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว”  โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมให้นักเรียนอย่างรอบด้าน อาท ิกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมกลุ่มเพื่อน
เพื่อเพื่อน กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (Home room) กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน 
กิจกรรม OPEN HOUSE กิจกรรม ทูบีนัมเบอวัน (To Be Number One) กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการ
ประชาธิปไตยและสร้างผู้นำกิจกรรม กิจกรรมสัปดาห์ทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ความรักชาติ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสมดุลแห่งชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน 
(OCOP) กิจกรรมเตรียมพัฒน์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ (กิจกรรมร่างกายสมบูรณ์ เพิ่มพูนทักษะชีวิต พิชิตโรค) กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจำปี กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม) 
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และภายนอก กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา กิจกรรมสุขภาพดี กีฬาเลิศ ก่อเกิดคุณธรรม ก้าว
นำสากล กิจกรรมสุขภาพดี กีฬาเลิศ เกิดความพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำสู่อาเซียน รักในการดูแลตนเอง เป็น
ต้น  

โรงเรียนได้จัดให้มีครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ และคอยให้
คำปรึกษานักเรียนในด้านต่าง ๆ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบสนับสนุนใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ งานระดับชั้น งานระบบดูแลช่วยเหลือ งานแนะแนว งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน งานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และ
อบายมุข งานสารวัตรนักเรียน งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานคณะสี 
งานคณะกรรมการนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย งานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนหน่วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก แสดงระบบและกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
          แผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
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ผลการดำเนนิงาน 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในปีการศึกษา 256๓ ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงผลการประเมินดังตาราง 
 

ตาราง ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในปีการศึกษา 256๓ 

ประเดน็การประเมิน ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ  256๓ 256๒ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   ยอดเยีย่ม 
1. ความสามารถในการอ่านได้เหมาะสมตามระดับชั้น ๙5.3 9๖.๒ ยอดเยี่ยม 
2. ความสามารถในการเขียนไดเ้หมาะสมตามระดับชั้น ๙4.๒ 94.8 ยอดเยี่ยม 
3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น ๙๕.๕ 95.4 ยอดเยี่ยม 
4. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเ้หมาะสมตามระดับชั้น 95.1 87.6 ยอดเยี่ยม 
5. ความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น 91.๓ 89.3 ยอดเยี่ยม 
6. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๙5.7 95.6 ยอดเยี่ยม 

7. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 91.๓ 89.1 ยอดเยี่ยม 
8. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 88.1 94.8 ยอดเยี่ยม 
9. บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 95.๗ 95.9 ยอดเยี่ยม 
10. ผลการทดสอบระดับชาติของผู ้เร ียนมีพัฒนาการสูงขึ ้นหรือมี

คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
86.36 ๘๓.๐ ยอดเยีย่ม 

11. ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 95.๕ 94.1 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ยอดเยี่ยม 
1. คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 93.๖ 96.6 ยอดเยี่ยม 
2. จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 93.7 97.3 ยอดเยี่ยม 
3. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๙4.๘ 95.0 ยอดเยี่ยม 
4. ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ๙๕.๐ 95.2 ยอดเยี่ยม 
5. การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ ๙๖.6 96.9 ยอดเยี่ยม 
6. การป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแกและไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

๙6.1 98.1 ยอดเยี่ยม 

7. ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ๙5.3 94.7 ยอดเยี่ยม 
คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม      ยอดเยี่ยม      ยอดเยี่ยม 

 
จากตาราง พบว่า ระดับคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

โดยผลการประเมินด้านด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่านักเรียนมีความรู้ สามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิด
คำนวณได้เหมาะสมตามเป้าหมายของโรงเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP)  เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ทั้งในด้านการ
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เรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์  ทั้งนี้ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร
เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด และมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  นักเรียนมคีวามประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยม  และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีเหตุมีผลและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และสุขภาพทางใจให้เข้มแข็ง ป้องกัน
และหลีกหนีจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งไม่ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
ตาราง ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนตามประเด็น ปีการศึกษา 256๓ 
 
 

ประเดน็ ผลการประเมนิ 
1. ความสามารถใน
การอ่านได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน  
(ร้อยละ 9๕.๓   
ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศขึ้นไป) 

 
 

 
 
 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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ประเดน็ ผลการประเมนิ 
2. ความสามารถใน
การเขียนได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน 
(ร้อยละ ๙๔.๒  
ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

๓. ความสามารถใน
การสื่อสารภาษา 
ไทยได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
(ร้อยละ ๙๕.๕ 
ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศขึ้นไป) 
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ประเดน็ ผลการประเมนิ 
๔. ความสามารถใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
(ร้อยละ ๙๕.๑ 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 
 

 

 
 

๕. ความสามารถใน
การคิดคำนวณ
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
(ร้อยละ ๙๑.๓  
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 
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ประเดน็ ผลการประเมนิ 
๖. ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
(ร้อยละ 9๕.๗  
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 
 

 

 
 

๗.ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
(ร้อยละ ๙๑.๓  
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป)  
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ประเดน็ ผลการประเมนิ 
๘.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
(ร้อยละ ๘๘.๑  
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

๙.บรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ร้อยละ ๙๕.๗  
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 
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ประเดน็ ผลการประเมนิ 
๑๐.ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้น 
หรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย  
(ร้อยละ ๘6.36 ของ
นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางวิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน 75.19 58.99 46.44 67.86

สพม.2 59.51 31.61 33.02 43.87

สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

โรงเรียน 60.90 46.53 46.77 54.57 44.78

สพม.2 51.46 34.35 37.94 40.97 39.36

สพฐ. 45.22 26.33 33.04 29.73 36.32

ประเทศ 44.36 26.04 32.68 29.94 35.93
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง  
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๖  

ประเดน็ ผลการประเมนิ 
๑๐.ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้น 
หรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย  
(ร้อยละ 86.36 ของ
นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางวิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2561 75.97 57.49 50.90 53.87
2562 74.49 56.65 41.6 62.02
2563 75.19 58.99 46.44 67.86
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ

2561 66.41 62.30 44.23 60.41 44.71
2562 58.07 49.23 40.52 53.90 44.51
2563 60.90 46.53 46.77 54.57 44.78
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๗  

ประเดน็ ผลการประเมนิ 
๑๐.ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้น 
หรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย  
(ร้อยละ ๘6.36  
ของนักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางวิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 256๓ สูงกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 256๓ ปีการศึกษา 2561-2563 

 

N/D 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ม.3 93.88 89.70 85.76 93.92

ม6. 87.98 74.58 77.86 92.06 83.91

รวม 90.93 82.14 81.81 92.99 83.91

0

20

40

60

80

100
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ รวม 

2561 92.46 82.57 82.17 90.08 84.48 86.35
2562 87.59 80.42 73.31 90.42 78.66 82.08
2563 90.93 82.14 81.81 92.99 83.91 86.36
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง  
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๘  

ประเดน็ ผลการประเมนิ 
๑๐.ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียน
มีพัฒนาการสูงขึ้น 
หรือมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย  
(ร้อยละ ๘๖.๓๖  
ของนักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางวิชาการ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๒ – 2563 

 

 
คะแนนการพัฒนาการทดสอบ O-NET มธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๒ – 2563 

 

สาระการเรียนรู ้
ต.อ.พ. สพม .2  ประเทศ 

2256  2563 พัฒนา 6225  2563 พัฒนา 2256  2563 พัฒนา 
ภาษาไทย 74.49 75.19 +0.70 60.95 59.51 -1.44 55.14 54.29 -0.85 

คณิตศาสตร ์ 56.65 58.99 +2.34 33.18 31.61 -1.57 26.73 25.46 -1.27 
วิทยาศาสตร ์ 41.60 46.44 +4.80 32.37 33.02 +0.65 30.07 29.89 -0.18 
ภาษาอังกฤษ 62.02 67.86 +5.84 41.26 43.87 +2.61 33.25 34.38 +1.13 

เฉลี่ย 58.67 62.12 +3.45 41.94 42.00 +0.06 36.36 36.01 -0.35 

สาระการเรียนรู ้
ต.อ.พ. สพม .2  ประเทศ 

2625  2563 พัฒนา 2625  2563 พัฒนา 2625  2563 พัฒนา 
ภาษาไทย 53.07 60.90 +7.83 47.56 53.46 +5.90 42.21 44.36 +1.15 

คณิตศาสตร ์ 49.46 46.53 -2.93 32.12 34.35 +2.23 25.41 26.04 +0.63 
วิทยาศาสตร ์ 40.52 46.77 +6.25 32.08 37.94 +5.86 30.07 32.68 +2.61 
สังคมศึกษา 44.51 44.78 +0.27 38.55 39.36 +0.81 35.70 35.93 +0.23 
ภาษาอังกฤษ 53.90 54.57 +0.67 36.57 40.97 +4.40 29.20 29.94 +0.74 

เฉลี่ย 49.29 50.71 +1.42 31.57 41.21 +9.64 32.51 33.79 +1.28 

๑1 .ความรู้  ท ักษะ
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  
(ร้อยละ ๙๕.๕ 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 
 

 

 
 

 



ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๙  

 

 

ประเดน็ ผลการประเมนิ 
1. คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
(ร้อยละ 9๓.๖ 
(ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. จิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด
(ร้อยละ ๙๓.๗ 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง  
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๐  

ประเดน็ ผลการประเมนิ 
3. ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
(ร้อยละ 9๔.๘ 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.การยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล  
(ร้อยละ ๙๕.๐ 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป)  

 

 
 

 



ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๑  

ประเดน็ ผลการประเมนิ 
5.การรักษาสขุภาพ
กาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ  
(ร้อยละ 9๖.๖ 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป)  

 
 

6.การป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่ม
เหง รังแก และไม่
เพิกเฉยต่อการ
กระทำสิ่งที่ไมถู่กต้อง  
(ร้อยละ 9๖.๑ 
 ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 
 

 
 

 

 



ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง  
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๒  

ประเดน็ ผลการประเมนิ 
๗.ความสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได ้
(ร้อยละ 9๕.๓  
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศขึ้นไป) 

 
 

 
 

จุดเด่น 
 
 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft team 
ในการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 20๑๙ มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม รักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการทำงาน มีจิตอาสา ทั้งนี้
นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจ มีสุนทรียภาพทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามความสนใจ 
นอกจากนี้นักเรียนยังมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
  
 
 



ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๓  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
                  (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม) 

  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมมาภิบาล ภายใต้

หลักการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 
กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป วางแผนการ
จัดการศึกษาดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง รับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โปร่งใสตรวจสอบได้ โรงเรียนมีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนา
คุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล  
 

กระบวนการพัฒนา 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และ
กำหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี จัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน มีการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบตามสายงานทุกระบบงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานการศึกษา สภาพปัญหา ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนร่วมกัน กำหนดเป้าประสงค์ พันธกิจ และ
กรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม”  
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนโดยพิจารณาความสนใจและศักยภาพของนักเรียน 
จัดหลักสูตรเตรียมพัฒน์ศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อสืบสานและปลูกฝังค่านิยมของโรงเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะทางวิชาชีพ 
มีการประชุมกลุ่ม PLC และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร (ID Plan)  จัดสภาพบรรยากาศทาง
กายภาพและทางสังคมให้เหมาะกับการเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรแก่ครูรุ่ นใหม่
ของโรงเรียน  
 โรงเรียนมีระบบการจัดสรรประมาณ จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการ และดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง  และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
 โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู 
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันและองค์กร โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมการ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๔  

พัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียน แสดงระบบและกระบวนการบริหารจัดการของผู ้บริหาร
สถานศึกษา ตามแผนภาพ 
 

 
แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน 
 

ประเดน็ ผลการประเมนิ 
1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีการประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT เพื่อกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายรัฐบาล ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี โดยมี
คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างาน นักเรียน ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียรับทราบในการพัฒนา ถือปฏิบัตแิละมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

2. มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา จนเกิดเป็นนวัตกรรมการ บริหารจัดการสถานศึกษา 
TRIAM PAT โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาตามวงจร
คุณภาพอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ภายใต้หลักคิด
ในการสร้างภาวะผู ้นำให้เก ิดกับบุคลากร
เตร ียมพัฒน์ ด ้วยหลักธรรมาภิบาล เน้น
กระบวน การมีส่วนร่วม เน้นความโปร่งใสและ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการรับฟัง
เสียงของทุกฝ่าย ตลอดจนการใช้นวัตกรรมใน
การบริหารจัดการคุณภาพอย่างชาญฉลาดและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา  

โรงเรียนดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจนโยบาย กลยุทธ์ เจตจำนง เป้าประสงค์ โดยกำหนด
วัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน และจุดเน้นของโรงเรียน การกำหนดโครงการกิจกรรมของแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการปฏิบัติงาน  

3. ดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนวางแผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้การร่วมคิด  ร่วม
ตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเป็นพล
โลกภายใต้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีจิตสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ มีค่านิยม 12 
ประการ ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเสมอภาค  

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและหลากหลายสนองตอบต่อความ
ต้องการกับกลุ่มผู้เรียน มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู ้อิงมาตรฐาน นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติการในสถานการณ์จำลอง หรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง นักเรียนได้เรียนรู้ และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน  /โครงงาน /โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุป
ความคิด  ตามความสนใจ และศักยภาพของนักเรียนผ่านกิจกรรมโครงการ One class one 
project และมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นำข้อมูลผลการประเมิน
ไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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4. พัฒนาครู
และบุคลากร
ให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

           ด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรของโรงเร ียน โรงเร ียนตระหนักถึง
ความสำคัญของความรู้ความสามารถของครู ทั้งความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานอื่น  ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนพัฒนาให้ครูมีสมรรถนะสูง มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ทั้งระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน และระดับชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จนเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ หรือแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศ จนเกิด
กระบวนการปฏิบัติการที่เป็นเลิศที่เรียกว่า Best Practice  

โรงเรียนใชร้ะบบโครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน โดยมีการแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ และความ
รับผิดชอบงานตรงตามศักยภาพของบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดการ
ระบบงานของโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA ทุกกระบวนการทำงาน มีการจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ 

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาให้คุณครูมีความรู้ความสามารถ โดยจัดให้มีการอบรม
พัฒนาเชิงปฏิบัติการเป็นประจำทุกภาคเรียน มีการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ตามความ
สนใจและเนื้อหาวิชาของครูแต่ละท่านตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และหลักสูตรอื่น ๆ 
เช่น สอวน. สถาบันภาษาต่าง ๆ มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ID PLAN) และนอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาต่อ อีกทั้งทุกปีการศึกษาจะจัดให้มี
กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศเป็น
ประจำทุกปี ในส่วนของบุคลากรใหม่ที่เข้าสู่รั้วเตรียมพัฒน์ โรงเรียนจัดให้มีโครงการเตรียม
พัฒน์รักองค์กร เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเชิงระบบคุณภาพให้กับทุกคน 

ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ โรงเรียนจัดให้มีศูนย์นิเทศและวิจัยทางการศึกษา
เพื่อให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาคุณวุฒิและวิทยฐานะให้สูงขึ้นอีกด้วย 

 
5. จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่
เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน โรงเรียนมี
โครงการ Smart classroom เพื่อให้บรรยากาศภายในห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น มี
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ มีระบบเทคโนโลยีที่
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู ้เรียน มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณใน
โรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้อยู่ทั่วทั้งโรงเรียน  
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6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการและ
การจัดการ
เรียนรู ้

โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการที่ปลอดภัย 
บุคลากรทุกคนสามารเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน เพื่อมีการตรวจสอบข้อมูล
ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งาน มีบริการระบบเครือข่าย Internet 
เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งในรูปแบบ WIFI/LAN/Intranet สามารถรับและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ได้ทั่วทั้งโรงเรียน เพื่อช่วยเอื้อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็น
อีกช่องทางให้ครูมอบหมายและติดตามภาระงาน 

ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และโดยใช้การ
เรียนแบบออนไซต์ Onsite และแบบออนไลน์ Online โดยความร่วมมือกับบริษัท
ไมโครซอฟต์ ประเทศไทยจำกัด ในการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม Microsoft 
team ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

จุดเด่น 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา มีวัฒนธรรมองค์กรด้านการทำงาน ที่เป็นระบบการทำงานเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อสู่ความสำเร็จในความเป็นเลิศทางวิชาการ
และคุณธรรม โดยความร่วมมือกันจัดทำกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน มีระบบงานหลัก (การเรียน
การสอน) และระบบงานสนับสนุน (งานกิจกรรมโครงการ) ที่ปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีระบบการกำกับ ติดตามดูแลการจัดการศึกษา 
และสร้างเครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา มีการปรับแผนการจัดการการศึกษาตามสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
 
จุดควรพัฒนา 

 ๑. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
 ๒. สร้างความตระหนักให้น ักเร ียนมีส ่วนร ่วมในการดูแลและร ักษาอาคารสถานที ่  ห ้องเร ียน 
ห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๘  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                  (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม) 

  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมของนักเรียน เน้น

การเรียนรู้รอบด้าน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวัดและประเมินผลตามหลักวิชาการและมีการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้ 
 

กระบวนการพัฒนา 
 

ประเดน็ การพัฒนา 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง อีก
ทั้งยังมีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้  ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส มาใช้การนิเทศ
ครูรุ่นใหม่ ให้คำแนะนำและให้การศึกษา และนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ฝึก
ทักษะแสดงออกการแสดงความคิดเห็น การสรุปองค์ความรู้ การนำเสนอผลงาน และ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรม OCOP เป็นต้น 

ครูมีการพัฒนาหรือร่วมพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยวิธีการ กิจกรรมที่หลากหลายตามบทบาท
หน้าที่ความเป็นครูและรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
จิตสำนึก ความภาคภูมิใจ  และอนุรักษ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมความ  เป็นไทย ในการ
จัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Microsoft team ทุกคน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก การใช้ Application บนมือถือเป็นสื่อ ในการ
เรียนรู ้เช่น Plickers Kahoot รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลายปรากฏเห็นชัดเจน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดให้มีการนำวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมาให้ความรู้อยู่เป็นระยะ โรงเรียนได้จัดทำสารสนเทศทะเบียนสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ สื่อ DLIT ของครูรายบุคคล เพื่อใช้สำหรับเป็นคลังข้อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ประเดน็ การพัฒนา 
3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดการชั้นเรียนรูปแบบต่างๆ เน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ทำให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนที่
หลากหลาย เช่น Line/Messenger  เป็นต้น นอกจากนี้ครูยังได้ใช้หลักจิตวิทยาในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน  
 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีขั ้นตอน โดยใช้เครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อผู้เรียน
จะได้นำข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากครูไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ผู้ปกครองให้ความใส่
ใจดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ช่วยติดตามตรวจสอบการทำงานของนักเรียน ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาผลงานตามที่ครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

 
5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

ครูยังได้มีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กับผู้เกี่ยวข้อง 
โดยมีการนำสิ ่งที ่เรียนรู ้และข้อมูลสะท้อนกลับจากการทำกิจกรรมมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่กำหนด จาก
การทำกิจกรรมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนได้กำหนดกรอบการพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ 
และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ จัดทำคู่มือการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู มีปฏิทินการ PLC และการบันทึก PLC ในระดับต่าง ๆ 
อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best practice) เป็นเวที
ให้ครูแต่ะละคนได้แสดงผลงานของครูและของโรงเรียนไปยังภายนอก สร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียนอีกด้วย ครูทุกคนจะได้รับการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๕๐  

  ขัน้ตอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสำคญัแสดงดังภาพ 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผูส้อน 

 

   

 

แผนภาพกระบวนการจดัเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กำกับดูแลการ 
ดำเนนิงานให ้

เป็นไปตามนโยบาย 

นิเทศแนวปฏบิัติตามนโยบาย 
  หัวหน้ารายวิชาหัวหน้า    
 กิจกรรม/หัวหน้าโครงการ 
- จัดทำโครงสร้างรายวิชา 
- จัดทำแผนการวัดและ
ประเมินผล 
- จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้/แผนการเรียนรู้บูรณา
การ 
- กำหนดแผนงานกิจกรรม 

- ดำเนินการจัดการเรียน
การสอน 
- จัดกิจกรรมสนับสนุน
การเรียนการสอน 

- วัดและประเมินผล 
- ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม 

พิจารณาผลการ
ดำเนนิการวิเคราะห ์
รวบรวมข้อมลูเชงิ

ประจักษ ์

นิเทศแนวทางการ
พัฒนา 

จัดทำแผนปรบัปรุง
ผลการดำเนนิงาน 

เผยแพร่/แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ปรับปรุงการดำเนนิการ 
สรุปรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตรวจสอบ 

รับทราบ 

ตรวจสอบ 

จัดทำรายงานผล
การพัฒนา 

สรุป/รวบรวม 
ระบบสารสนเทศ 
นำเสนอรายงาน 
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ผลการดำเนินงาน 
 

จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  แสดงผลการประเมินคุณภาพด้าน
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังตาราง  
 
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเดน็การประเมิน ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ ค่าเป้าหมาย ผล 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต 8๐ 9๖.๖ ยอดเยีย่ม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ๘๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
2. จัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ๘๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
3. จัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ ๘๐ ๙๙.๕ ยอดเยี่ยม 
4. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ๘๐ ๙๘.๐ ยอดเยี่ยม 
5. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ๘๐ ๘๕.๒ ยอดเยี่ยม 
6. ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ ๘๐ ๙๙.๕ ยอดเยี่ยม 
๗. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน ๘๐ ๙๙.๐ ยอดเยี่ยม 
๘. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๘๐ ๙๒.๐ ยอดเยี่ยม 
2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 8๐ 9๕.๗ ยอดเยีย่ม 
1. ใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ๙๙.๕ ยอดเยี่ยม 
๓. ใช้แหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ๙๕.๐ ยอดเยี่ยม 
๔. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ๘๕.๓ ยอดเยี่ยม 
๕. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ๘๐ ๙๘.๕ ยอดเยี่ยม 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 8๐ 9๘.๗ ยอดเยีย่ม 
1. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ครูรัก และใส่ใจนักเรียน ๘๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
2. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้นักเรียน รักเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู ๘๐ ๙๕.๕ ยอดเยี่ยม 
3. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เพื่อนนักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ๘๐ ๙๘.๕ ยอดเยี่ยม 
4. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง 
๘๐ ๙๙.๕ ยอดเยี่ยม 

5. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ๘๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาประเมินผู้เรียน 8๐ 9๕.๕ ยอดเยีย่ม 
๑. มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ๘๐ ๘๗.๑ ยอดเยี่ยม 
๒. มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ๘๐ ๙๗.๐ ยอดเยี่ยม 
๓. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ๙๙.๐ ยอดเยี่ยม 
๔. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ๘๐ ๙๗.๕ ยอดเยี่ยม 
๕. มีการนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ๘๐ ๙๗.๐ ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๕๒  

ตาราง ต่อ 
ประเดน็การประเมิน ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ ค่าเป้าหมาย ผล 

๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8๐ 9๗.๕ ยอดเยี่ยม 
1. ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ๘๐ ๙๙.๐ ยอดเยี่ยม 
2. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ๘๐ ๙๘.๕ ยอดเยี่ยม 
3. ครูให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ๘๐ ๙๙.๐ ยอดเยี่ยม 
4. มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ๙๙.๐ ยอดเยี่ยม 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ๘๐ ๙๒.๐ ยอดเยี่ยม 

คุณภาพของผู้เรียน ๘๐ 9๒.๘ ยอดเยี่ยม 
 
 จากตาราง พบว่า ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้
ได้จริงกับการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระเป็น
รายบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ  และแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย จัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ทำให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย ในการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนจากสภาพจริง 
มีขั้นตอน เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองต่อไป ทั้งนี้ครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูจ้นเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 
จุดเด่น 

๑. นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะ การแสดงออก นำเสนอ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็น รักการแสวงหาความรู้ และสามารถเช่ือมโยงความรู้และทักษะด้านต่างๆ อันจะ
นำไปสู่การสร้างผลงาน/นวัตกรรมได้ 

๒. นักเรียนมีเวทีแสดงผลงานโครงงานวิชาการ และนวัตกรรม โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานเป็นประจำทุกป ีและมีการจดัประกวดกบั
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 18 โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน ์

3. ครูมีความตัง้ใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้รูปแบบวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อกระแสสงัคม 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
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จุดควรพัฒนา 
 ๑. ครูควรจัดหาแหล่งเรียนรู ้ใหม่ๆ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ออนไลน ์เพื่อให้ทันต่อสภาวะการที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรูใ้ห้มากขึ้น  
 2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 
 

2.2 สรุปผลการประเมินในภาพรวม (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม) 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการศึกษา ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกลไกที่สำคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการที่สำคัญ ได้แก่ การกระจาย
อำนาจ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำงาน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน  ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม โดยมีผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน ดังตาราง 

 

ตาราง ผลการประเมินในภาพรวม 

มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

คุณภาพการศกึษา 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี ่ยม มีผลการ
ทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระด ับประเทศและระด ับเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาทุก
มาตรฐาน  ม ีความสามารถในการอ่านและเข ียน 
สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถ
ในการคิดคำนวณ ม ีความสามารถในการค ิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft team และการ
สื่อสารได้ดี  
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู ้ เร ียนมีผลประเมินอยู ่ในระดับยอดเยี ่ยม ความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที ่สถานศึกษากำหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการ
จัดการผู้บริหารสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผล
การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญ 
 

ยอดเยี่ยม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รักการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการทำงาน มีจิตอาสา ทั้งนี้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกาย และจิตใจ มีสุนทรียภาพทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามความสนใจ นอกจากนี้นักเรียนยังมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะนักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะ การแสดงออก นำเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น รัก
การแสวงหาความรู้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างผลงาน/นวัตกรรม 
ตลอดจน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบของโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงานเป็นประจำทุกปีจึงเสมือนเป็นเวทีแสดงผลงานของนักเรียน กรอปกับครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ก้าวทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีวัฒนธรรมองค์กรด้านการทำงาน ที่เป็นระบบการทำงานเชิง
คุณภาพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม โดยมี
ระบบงานหลัก (การเรียนการสอน) และระบบงานสนับสนุน (งานกิจกรรมโครงการ) ที่ปฏิบัติงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก อีกทั้งโรงเรียนยัง
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีระบบการกำกับ ติดตามดูแลการจัดการศึกษาที่มีความเข้มแข็ง ทำให้สามารถ
ปรับแผนการจัดการการศึกษาตามสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาได้ทันท่วงที 
 
 
 



 

 

 

 

สวนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และ 

ความตองการการชวยเหลือ 
 

 

 

“ซ่ือสัตย กตัญู ใฝรูใฝเรยีน เพียรกาวทันเทคโนโลยี” 

“Honest, grateful, Ambitious for Learning  

and Always Keeps Pace with Technology” 
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สวนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะตองนำไปวิเคราะห 

สังเคราะหเพ่ือสรุปนำไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จ นำไปใชในการวางแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ - 

๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 2564) ดังน้ัน จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการ

ประเมินในภาพรวมของจุดเดนจุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ

ตองการการชวยเหลือไดดังน้ี 

 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

• ดานคุณภาพของผูเรียน 

๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติสูงกวาระดับประเทศ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ทั้งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖  

๒. ผูเรียนอานหนังสือคลอง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการ
สื่อสารไดทุกคน มีทั กษะการคำนวณ เปนอยางดี  
สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง  

๓. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัยจนเปน 
เอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบ
ข อ งสั ง ค ม  แ ล ะ ส า ม า ร ถ อ ยู ร ว ม กั น ใน สั ง ค ม 
พหุวัฒนธรรมไดอยางปกติสุข 

• ดานคุณภาพผูเรียน 

1. การพัฒนานักเรียนทุกคนใหมพัีฒนาการไดตาม
ศักยภาพตามเปาหมายของสถานศึกษาที่สูงขึ้น
กวาเดิม 

• ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
ผูบริหารสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา มีวัฒนธรรมองคกร
ดานการทำงาน ที่เปนระบบการทำงานเชิงคุณภาพ  

2. โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ของโรงเรียนเพ่ือสูความสำเร็จในความเปนเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม โดยความรวมมือกันจัดทำกล
ยุทธของโรงเรียน 

3. มีระบบงานหลัก (การเรียนการสอน) และระบบงาน
สนับสนุน (งานกิจกรรมโครงการ) ที่ปฏิบัติงานตาม
วงจรคุณ ภาพ PDCA มีความโปร งใส  สามารถ
ตรวจสอบได  โรงเรียนได ใช  กระบวนวิจัยในการ

• ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

๑. สงเสริมพัฒนาครูใหมีวิทยฐานะใหสูงขึ้น 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

รวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษา 

4. มีระบบการกำกับ ติดตามดูแลการจัดการศึกษา มีการ
ปรับแผนการจัดการการศึกษาตามสภาพปญหา ความ
ตองการจำเปนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

5. มีเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการรวม
วางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และรับผิดชอบ
ตอผลการจัดการศึกษา 

6. ผูบริหารมีความต้ังใจ มีความมุงมั่น มีหลักการบริหาร 
และมี วิสัยทัศน  ในการบริหารงาน สามารถเปน
แบบอยางที่ ดี ในการทำงาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท 

 
• ดานกระบวนการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปน

สำคัญ  
๑. นักเรียนไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย ไดฝกทักษะ การแสดงออก นำเสนอ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็น รักการแสวงหาความรู 
และสามารถเช่ือมโยงความรูและทักษะดานตาง ๆ อัน
จะนำไปสูการสรางผลงาน/นวัตกรรมได 

๒. นักเรียนมีเวทีแสดงผลงานโครงงานวิชาการ และ
นวัตกรรม โดยโรงเรียนไดจัดกิจกรรมการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของโครงงานหน่ึง
หองเรียนหน่ึงโครงงานเปนประจำทุกป 

3. ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอนมุงเนนให
นักเรียนไดปฏิบัติจริงใชรูปแบบวิธีการและแหลงเรียนรู
ที่หลากหลายสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือใหทันตอกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วโดยครูใชกระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการแกไขปญหาตาง ๆ 

• ดานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ  

๑. ครูควรจัดหาแหลงเรียนรู ใหม ๆ เพ่ือใหทันตอ
สภาวะการที่ เปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ตลอดจนการนำภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการเรียนรูใหมากขึ้น 

2. สงเสริมและใหความรูครูเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเฉพาะผูที่มีความจำเปนและ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ 
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3.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. สงเสริมนักเรียนใหมีทักษะดานการสรางนวัตกรรม และคนพบศักยภาพที่แทจริงของตนเอง 

2. การยกระดับผลผลการทดสอบทางวิชาการระดับชาติ (O - NET) ของทุกรายวิชา  

3. ขยายเครือขายความรวมมือ ของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง และมี

สวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  

4.  การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหตอเน่ือง 

5. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

6. จัดหาแหลงเรียนรู ที่ทันสมัย พรอมใชงาน ตลอดจนการนำภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูใหมากขึ้น 

๗. สงเสริมและใหความรูครูดานการศึกษาพิเศษสำหรับผูที่มีความจำเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ 

 
3.3 ความตองการการชวยเหลือ 

1. การสนับสนุนและความรวมมือทำขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๒. การพัฒนาคลังขอสอบ Online ตามแนวทางของการประเมิน O – NET และ PISA  

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 

 

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- คำรับรองการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 256๓ 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 ภาคผนวก   
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คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ที่  ๑๐๘ /๒๕๖4 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕ ๓๖  
..................................................................... 

 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา 31 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย 
แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึงประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๓ ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2557 มาตรา 27(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ 
ดังต่อไปนี้  
1.คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกมลทิพย์     สุรสินธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
3. นางสาวสายพิณ  พุทธิสาร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
4. นางสาวภรณก์มนส์ ดวงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5. นายธน ู       เมลืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
6. นางศิริพร  เนาว์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานนโนบายและแผน กรรมการ 
7. ว่าท่ี ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
8. นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ประสาน และให้คำปรึกษา กำกับดูแลให้งานสำเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี  
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2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารรับผิดชอบมาตรฐาน 
   2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่  ๒ และมาตรฐานที่  ๓ 

นายสายพิณ พุทธิสาร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  

   ประธานที่ปรึกษา 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1. นางสาวอัจฉรา แดงอินทวัฒน์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
2. นางอลิสา สิงห์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
3. นายศุภวัฒน ์ มาศร ี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
4. นางสาวกมลวด ี เจริญกุล หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา กรรมการ 
5. นายภูมิมาส รักษ์วงศ์ หัวหน้างานทะเบียน -งานพัฒนาระบบเครือข่าย

ข้อมูลวิชาการ 
 

กรรมการ 
6. นายรักพันธ์ุ เทพปัน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กรรมการ 
7. นายปิยวัชร ์ สุทธิวนิช หัวหน้างานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๘. นางภัทรพร         วงษ์ถาวร หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เพื่อการศึกษา  
 

กรรมการ 
๙. นางสาวจันทร์แรม บุญตือ หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้    กรรมการ 

1๐. นางสาวมยุรา   ทิทา หัวหน้างานนิเทศการศึกษา กรรมการ 
1๑. นางศลักษณ์ภร         บอร์น หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
1๒. นางสาวอนุสรา        หาพิพัฒน์ หัวหน้างานนักเรียนเรียนร่วม กรรมการ 
1๓. นางสาวชมพูนุท                       สุนทรมนูกิจ หัวหน้างานห้องสมุด กรรมการ 
1๔. นางเทว ี พรหมรินทร ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
1๕. นายศรณัพงษ์  เทศเวช หัวหน้างานตารางสอน กรรมการ 
1๖. นางสาวกนกกาญจน ์ เซี่ยงจง หัวหน้างานพัฒนาและประเมินการอ่านคิด

วิเคราะห/์คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

กรรมการ 
1๗. นายกีรต ิ โกบุตร หัวหน้างานโครงงานและ OCOP ระดับ ม.ต้น กรรมการ 
1๘. นายสุรศักดิ ์ สุวรรณ หัวหน้างานโครงงานและ OCOP ระดับ ม.ปลาย กรรมการ 
๑๙ . นางสาวกณิกนันต ์ โยธานะ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

  
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 
นางสาวธิษณาวดี   ดิษฐวิเศษ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

นายปกรกาญจน์   ลานรอบ                                    นางสาวปิยะพร   ศรีเจริญ   นางสาวอัจฉรา   แดงอินทวัฒน์                               
นางสาวธิษณาวดี   ดิษฐวิเศษ                                   นางสาวเพ็ญประภา   พุฒซ้อน   นางธิดารัตน์    ทองตะโก                                    
นางสาวพฤษภา   บุญสุข นายภาณุมาศ   หมุนเกตุ นางสาวจุฑาทิพย์    แซ่กี้ 
นายชิงชัย   เตียเจริญ นายธีรพล   เรืองทองดี นายจิตรภาณ ุ   พชรปกรณ์พงศ ์
นายพัฒนพงศ์   ทองศรี นางสาวรัชนานาฎ   วราฤทธชิัย นายสมคิด    บุญวิเศษ 
นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ 
 

นายวรเดช  สังปริเมนต์  

นางอลิสา สิงห์เจริญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นายประมวล    แสงสิทธิ์ธีรกุล นางสาวอุดมพร    พรมมา นางสาวมยุรา    ทิทา 
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นางสาวณราวดี   เสือพริก นางชยารัตน์    โพธิ์พุทธภูมิ นางอารีย์    สุวรรณพงษ์ 
นายวรรณธวัช   ศรีโกมลศิลป์ นายวีระวัช   รัตนบุรี นางสาวธณัฐกรณ์  แก่นแก้ว 
นางสาวนิสารัตน์   ไชยชนะ นางสาวธนิกา    ณรสุทธิภัทร นางสาวประคอง ยิ่งจอหอ 
นางสาวพิยดา    สุทธิจุฑามณี นางนิติยา    ก่อเกียรติสิริ นางสาวพัชริดา    ทิพวงศ์ 
นางสาววิลัย    นัยเนตร นางชิษฐา  เหลืองทอง นางสาวสรินนา    หมอนสุภาพ 
นางสาวกนกกาญจน์  เซี่ยงจง นางสาวดวงดี    จานลาน นางสาวพิมพิไล   แถลงธรรม 
นางสาวภรภัทร    ไทยภักด ี นายไกรวิทย์     ธรรมโชต ิ นางช่อผกา    วงศ์เฉลียว 
นางสาวพรสุดา    มินสำโรง นางสาวพนิดา     ชื่นตา นางสาวอัญชนา   คำน้อย 
นางสาวญาติมา     ลิ้มสิทธิกูล นางสาวภัทรภร     ขันแข็ง นายพัลลภ     เต่าให้ 
นายเศรษฐ์โสรช     ชื่นอารมย์ นายศรัณพงษ ์    เทศเวช นางสาวรัตติกร    จิตปรีดา 

  
 

นางสาวศิริพร มณีขาว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายรักพันธุ์     เทพปัน นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล นางสุนีย์  อดุลพงศ์พันธุ์ 
นางศิริพร      เนาว์รุ่งโรจน์ นางวรรณวนัส    เอกศรีรุ่งโรจน์ นางพิศสมัย  บุณสวัสดิ์ 
นายกีรติ     โกบุตร นางสาวอัฉรา     แสงศรี นางสาวสุวรรณา  รักเสนาะ 
นางสาวกนกวรรณ  มะลิลา นางสาวฐิตินันท์    กัณหวงศ์ นางสาวพรพิมล  อาจปาสา 
นางสาวชลิดา     สิงคิรัตน ์ นายอภิวัฒน์      ขุนสูงเนิน นางสาววิสาร์  สาลีรูป 
นายสุวัฒน์     ตามสันเทียะ ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ นางสาวอภิญญา  บ้านใหม่ 
นางสาวปริปุณณา  อุดมโชค นางสาวสวรา    วรขันธ ์ นางสาวกมลวดี  เจริญกุล 
นางสาวชนุพร    ประสานศรี นายภานุเดช      ค้าขาย นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล 
นายสุรศักดิ์  สุวรรณ นางสาวพัชรินทร์  พรหมสุข นายชัยชนะ  วิวัฒนรัตนบุตร 
นายสุขสวัสดิ์  รัตนบุร ี นางสาวกาญจนา  วงษ์เจริญ นางสาววริยา  ลีนุรัตน ์
นางสาวอำพรพรรณ ด่างพล้อย นางสาวฮุสนา  เจะบือราเฮง นายจักรพงษ์  หมื่นแก้ว 
นายภาวัต  โชติสภุาพณ นายวีระชัย  อัฐนาค ว่าที่ ร.ต.นิพรร  สาล ี
นางสาวภัทรวรรณ  มากโภคา นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น นายกิตติพงษ ์ จงกิตติมหา 
นางสาวพิยดา  สอนเสนา นางภัทรพร  วงษ์ถาวร นางสาวภารดี  พิทยาวงศ์ฤกษ ์
นางธันยธร  ตวงวาสนา นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์ นายณัชภัค  บุญเติมนิติดุล 
นายสิทธิพรหม  วินัยธรรม นางชยุตม์  กมลเดชเดชา  

  
นายสิทธิพงษ์ ปานนาค  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางเทวี  พรหมรินทร์  นายเจนรงค์     สอนบาล นางสาวสุนิภา     ยวุกิจนุกูล   
นางสาวกูอารีดา     ตูแวดอเล๊าะ นางสาวทัศนีย์  ธรรมโชดก นางสาวธิดารัตน์     ไพรวัลย์ 
นายสุขพัชร      ทัติวงษ์ ว่าที่ ร .ต. อรรถกร   จงเกษม นางสาวจิตรลดา   สุขสวัสดิ์รัตนา 
นายทนงศักดิ์      ตาปู่ นายดนัย       ถิ่นจันทร์ นายศิริวัฒน์      ทองทับ 
นางสาวนิตยา  เปาปวง นายศุกรีย์    ยอหัน 
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นายกิตติศักดิ์  ศรีคำเบ้า  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นายศุภวัฒน์  มาศรี ว่าที ่ร.ต.หญิงเครือวัลย์ เพชรเปี่ยม นางพนมพร   เมลืองศิลป์ 
นายธนพล   ยศบุญหาญ นายกฤษณะ      โสนามัย นางสาวกมลรัตน์  สุขยัง 
นางสาววรัญญาภัทร์  วรัญญ์วัฒนชัย นายปิยวัชร์  สุทธิวนชิ นายณัฐวัฒน์    จริงสันเทียะ 
นางสาวพิราวรรณ      ยืนยง นางสาวภัทรศยา     ว่องไว นางสิริกร     นามนวด 
นายยุทธพล    สะและหมัด นายสาวธิดารัตน์     เรืองศรี นายภาคภูมิ      ภิมาลย์ 
นางสาวจุฑารัตน์    วงค์ชมภู นางสาววิสุทธิดา    ศศิธร นางสาวพิมพ์พร    สีขาว 
นางสาวจิรสุภรณ์    ทองคำดี นายกฤษฎา    ฉันทะโส ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ จุตาลานนท์ 
    

นายสห ณ สงขลา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายวิสุทธิ์      เสาวรส นายสุทธิพงษ์    นนท์ธนารักษา   นายรวิภาส    พยุงวงษ์ 
นางสาวปวีณา    โรจน์จินดางาม นายสร้างสรรค์    พุ่มบุญทริก นางสาวสาธนี     ศรีอร่าม 
นางสาวกันติกา   กล้าหาญ 
นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร 

นางสาวกีรติ    จุลกรานต์ นายไกรเวท   หาญกลับ 
 
  

นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นางบุษบา     ชูแสง นางสาววชิราภรณ์    เลิศศรี นางภาวดี    กีรติอังกูร 
นางสาวศุภรัตน์    กว้างขวาง นางสาวกนกรัชต์    ภู่ภูมิรัตน์ นางสาวประภาพร บุญประเสริฐ 
นางประภาวดี    สุวรรณวัฒน์ นายธนู     เมลืองศิลป์ นางสาวฐิติมา  แทนกลาง 
นางภัทรา     เมฆานิมิตดี นายปาริวัช    เก้าอุดม นางสาวสุธาสินี      คำทะเนตร 
นางสาวจิราพร    สร้อยอำภา   
    

นายสายันต์ จุปะมัดถา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางกนิษฐา    สุชีวกุล นางสุภัทรียา     นิ่มเจริญ นางสาวจันทร์แรม   บุญตือ 
นางสาวนภาพร    เสรีสวัสดิพิ์ชัย นางสาวอุษณีย์    จันทโรจวงศ ์ นางสาววรรณาภรณ์   กนกทรัพย์ 
นายวีระยศ    ชาลีกุล นายตั้ม     ทองสุทธิ์ นายจิณณวัตร     ปานจีน 
นางสาวปวีณา     ลาสงยาง นางสาวกณิกนันต์      โยธานะ นางสาววรานนท์  กำแพงแก้ว 
นางสาวจุฑามาศ  ศรีปั้น นางสาวนิตยา     ธงสีนาค นางบุญญามา  พงษ์สุวรรณ 
นางสาวนาเดีย  เจะบือราเฮง นายภูวนาท      ชมพัฒน์ นางสาววีรนุช    จันดาวงษ์ 
นางสาวนภาพร    กิจกระจ่าง นางสาวโศภิดา  คล้ายหนองสรวง นางสาวรัชนีวรรณ   เผ่าวณิชย์ 
นายนรภัทร      โอทาตะวงค์ ว่าที่ ร.ต.นวนันท์ พิบูลย์ปราชญา นางสาวจริยา     เอิบบุญ 
นางสาวกออัญชัญ  ติยะสัญ นายมนูญศักดิ์      กลิ่นหอม นายวุฒิชัยพงษ์อดัม  จันทร์ดก 
นางสาวกรองกาญจน์  ชื่นชม นางสาววีระยา    พาวัง นายภูมิมาส  รักษ์วงศ์ 
นางสาวกุสุมา  ริยาพันธ์   
    

นางศลักษณ์ภร บอร์น   หัวหน้างานแนะแนว /เรียนรวม  
นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์นางสาว นางสาวศรินณา   อ่องแช่ม นางสาวสิริวรรณ    หวานสนทิ 
นางสาวอัญชิษฐา  ว่องไวพิสิฐกุล นางอนันตญา     สนธินรากุล นางสาวฟาตีหะห์      ยูโซ๊ะ  
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นางสาวชมพูนุท สุนทรมนูกิจ  หัวหน้างานห้องสมุด 
 นางสาวเรณุกา        มีสุข                     นางสาวปิยฉัตร         มั่นคุณากร 

 

2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  มาตรฐานที่  ๑ และมาตรฐานที่  2  
นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            ประธานที่ปรึกษา 
 

      คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล มาตรฐานที่  ๑ (๑.๒) และมาตรฐานที่ ๒ 
1. นางพิศสมัย   บุญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
2. นายประมวล  แสงสิทธิ์ธีรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๓. นายกีรติ   โกบุตร หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 
๔ . นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 
๕. นายธีรพล  เรืองทองดี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
๖ . นางสาวอัฉรา  แสงศรี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
๗. นายภาวัต   โชติสุภาพณ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
๘. นางสาวพฤษภา  บุญสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
๙. นางสุนีย์  อดุลพงศ์พันธุ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 

๑๐ . นางธิดารัตน์ ทองตะโก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กรรมการ 
1๑. นางสาวอุดมพร พรมมา หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
1๒. นายอภิวัฒน์  ขุนสูงเนิน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
๑๓. นายปกรกาญจน์  ลานรอบ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
1๔. นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
1๕. นายภานุเดช  ค้าขาย หัวหน้างานบุคลากร กรรมการ 
1๖. นายชิงชัย    เตียเจริญ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
1๗. นางสาวสาธนี  ศรีอร่าม หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการ 
1๘. นายวรรณธวัช  ศรีโกมลศิลป์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑๙. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น   กรรมการ 

 
2.3 กลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานที่ ๒ 

 นายธนู  เมลืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  ประธานที่ปรึกษา 
 

          คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานที่  ๒  
1. นางภาวดี  กีรติอังกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
๒. นายณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะ หัวหน้างานสำนักงาน กรรมการ 
๓. นายกิตติศักดิ์  ศรีคำเบ้า หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและบริการชุมชน กรรมการ 
๕. นางสาวเพ็ญประภา  พุฒซ้อน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
๖. นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  กรรมการ 
๗. นายกฤษฎา  ฉันทะโส หัวหน้างานวิทยุสื่อสารและจราจร กรรมการ 
๘. นางสาววชิราภรณ์  เลิศศรี หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
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๙. นางภัทรพร  วงษ์ถาวร หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
 

2.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ มาตรฐานที่ ๒ 
 นางสาวกมลทิพย์  สุรสินธุ ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   ประธานที่ปรึกษา 

 

          คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ  มาตรฐานที่ ๒ 
1. นางสาวสุภาพร    สังข์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
๒. นางบุษบา  ชูแสง หัวหน้างานบริหารการบัญชี กรรมการ 
๓. นางนิติยา  ก่อเกียรติสิริ หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน กรรมการ 
๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์ เพชรเปี่ยม หัวหน้างานยานพาหนะ กรรมการ 
๕. นางสาวนิสารัตน์  ไชยชนะ หัวหน้างานศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษ กรรมการ 
๖. นางสาวธนิกา  ณรสุทธิภัทร หัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรรมการ 

 

คณะกรรมการกลุ่มงานนโยบายและแผน มาตรฐานที่ ๒  
1. นางศิริพร  เนาว์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
2. ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน กรรมการ 
3. นายธนพล ยศบุญหาญ หัวหน้างานสำนักงานนโยบายและแผน กรรมการ 
4. นางประภาวดี  สุวรรณวัฒน์ หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล กรรมการ 
5. นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
6. นางสาวฐิตินันท์ กัณหวงศ์ หัวหน้างานสารสนเทศ กรรมการ 
7. นางสาววรานนท์ กำแพงแก้ว หัวหน้างานโรงเรียนในเครือ ต .อ.พ.  กรรมการ 
8. นางสาวปริปุณณา  อุดมโชค หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
9. นางสาววริยา    ลีนุรัตน์ หัวหน้างานโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ กรรมการ 

1๐. นางสาววีรนุช  จันดาวงษ ์ งานสารสนเทศ กรรมการ 
1๑. นางสาวรัตติกร  จิตปรีดา งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
1๒. นายสุขสวัสดิ์   รัตนบุรี งานโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ กรรมการ 
1๓. นางสาววิสาร์  สาลีรูป งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ กรรมการ 
1๔. นางชยารัตน์  โพธิ์พุทธภูมิ งานวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
1๕. นายรวิภาส  พยุงวงษ์ งานสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
1๖. นางสาวอำพรพรรณ ด่างพล้อย งานโรงเรียนในเครือ ต .อ.พ .  กรรมการ 
1๗. นายประเสริฐ ศรีพะนม งานสำนักงานโยบายและแผน กรรมการ 

 
 

หน้าที ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐาน 
๑. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานคณะกรรมการมาตรฐาน ทุกประเด็น 
๒. ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลบริบท ข้อมูลพ้ืนบานของโรงเรียนโดยสรุป 
๓. ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลแต่ละมาตรฐานทุกประเด็น 
๔. ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 
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หน้าที่คณะกรรมการมาตรฐาน 
๑. รวบรวมข้อมูลจากทุกมาตรฐาน ทุกประเด็น และดำเนินการ 
๒. ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐาน ทุกประเด็น 
๓. ประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐานตามประเด็นที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานประเมินตนเองราย

มาตรฐานเพ่ือจัดทำรายงานประจำปี 
๔. จัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐานใน เดือนมีนาคม-

เมษายน  พ .ศ. ๒๕๖๔ 
๕. เตรียมรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐาน เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

3. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
1. ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ หัวหน้างานนโยบายและแผน ที่ปรึกษา 
2. นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า 
๓. นางสาวฐิตินันท์ กัณหวงศ์ หัวหน้างานสารสนเทศ กรรมการ 
๔. นายภูมิมาส  รักษ์วงศ์ หัวหน้างานทะเบียน กรรมการ 
๕. นางสาวจิรสุภรณ์  ทองคำดี งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๖. นางสาวพรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๗ . นางสาวรัตติกร  จิตปรีดา งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่     
๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการดำเนินงานประจำ ออกแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์ และแปลผล 
๒. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือและภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง 
๓. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คระกรรมการผู้บริการโรงเรียน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๔. รายงานและเผยแพรร่ายงานการประเมินตนเองต่อผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่สนใจ 
  

เพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 
 

        สั่ง ณ วันที่  ๑   เมษายน พ.ศ. 2564  

    
   (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ 

.................................................................. 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับลงวันที ่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  ดังนี้ 
 

๑. นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ประธานกรรมการ 
๒ .นายวิสิทธิ ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดนิทรเดชา )สิงห์ สงิหเสนี (  

 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นางสาวณฐัสิน ี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔  .นางสาวสายพิณ  พุทธิสาร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๕ .นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
๖. นายธน ู เมลืองศิลป ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารทัว่ไป              กรรมการ 
๗. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ       กรรมการและเลขานุการ 
๘ .นางศิริพร               เนาว์รุง่โรจน ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์       คเชนทร์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวณัฏฐ์ทิตา    สิริธราเมธีกุล หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ 1. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเชิงประจักษ์ 
        2. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำร่างรายงานประจำปีของสถานศึกษา พร้อมท้ังประเมินการจัดทำรายงาน

ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามแบบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กำหนดไว้ 
        3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 

ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 

 สั่ง ณ วันที่  ๑  เมษายน พ.ศ.  ๒๕6๔ 
 

          
     (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
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คำรับรอง 

การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 

 คณะกรรมการและผู ้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื ่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
หน่วยงานต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งขึ ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตาม
ประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 นั้น 

 คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเม่ือวันที่ 7 เมษายน 
2564 เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

  (นายวิสิทธิ์ ใจเถิง)              (นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์) 

     ผู้ทรงคุณวุฒิ            ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 

ประธานกรรมการประเมิน 
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่  3/๒๕๖4 
เมื่อวัน      ที่     มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและรับรอง รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
                                              ลงชื่อ        
 
                                                            (นายปรีชา จิตรสิงห์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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