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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี    สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 มัธยมศึกษาเขต ๔   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน ) 
                            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
จ านวนครู  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๓๖ คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู ๒๕ คน  
               พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ลูกจ้างประจ า ๑ คน ลูกจ้างช่ัวคราว ๓ คน  
               เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน   และครูผู้ทรงคุณค่า ๒ คน 
จ านวนนักเรียน  ข้อมูลวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ านวน  ๔๕๕  คน 
                     ข้อมูลวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน ๔๔๖ คน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ระดับคุณภาพดีเลิศ 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน ระดับ     
ดีเลิศ  
  ท้ังนี้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ     
ยอดเย่ียม  โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ ท่ีเป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร และบริบทของโรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ
และช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน    

โรงเรียนด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนให้ความส าคัญกับทุกด้านเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเป็นอย่างดี จนท าให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน มีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เป็นอย่างดี 
หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑)  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

ส่ือสาร ระดับดีขึ้นไปมีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๑.๔๖  ระดับยอดเยี่ยม นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันใน



ห น้ า  | ๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ระดับเขตพื้นท่ีได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ได้แก่  วิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
จ านวน ๔ รายการ  ภาษาต่างประเทศ จ านวน ๒ รายการ 
 ๒) ผลการประเมินด้านความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล ประเมินจากผลรายงานการอ่าน วิเคราะห์ เขียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        
ทุกระดับช้ัน มีค่าเฉล่ียร้อยละ ร้อยละ ๘๗.๙๗ ระดับ ดีเลิศ 

ผลการพัฒนา นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะการคิดในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม   
ครั้งท่ี ๖๙ นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีได้รับรางวัลได้แก่ เหรียญทอง จ านวน 
๑๖ เหรียญ เหรียญเงิน  ๑๓ เหรียญ ทองแดง ๑๖ เหรียญและรางวัลเข้าร่วม ๗ รายการ 
 ๓) ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรมแนวความคิด ใหม่ ๆ สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยมีผลการประเมินคิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๒๕   ระดับยอดเย่ียม 

โรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนได้น าผลงานจากการเรียนวิชาโครงงาน (OCOP) เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ภายใต้หัวข้องาน“นวัตกรสร้างนวัตกรรม น าสู่
อนาคต”(Inventors Create future innovations)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  จ านวน 
๓ โครงงาน รางวัลเหรียญทองแดง (นักเรียนพิเศษ บกพร่องทางการเรียนรู้) จ านวน ๑ โครงงานและเหรียญเงิน 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง จ านวน ๑ โครงงาน 

๔) การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับช้ัน มีความรู้ ทักษะ 
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการประเมิน คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๒๘ 
ระดับยอดเย่ียม 

๕) ผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ  ๗๔.๔๙ ระดับดี 

๖) นักเรียนมีความรู้และทักษะในการวางแผนการจัดการด้านอาชีพและสามารถน าความรู้ไป
ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและแผนการด ารงชีวิตท่ีชัดเจน
มีความต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ    คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๙ ระดับดีเลิศ 

๗) การส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด มีการด าเนินการ ต่อเนื่องทุก
กิจกรรม และนักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเอง ผู้ปกครองมีความศรัทธา และเช่ือมั่นในการพัฒนา
นักเรียนของโรงเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ ใช้ระบบเทคโนโลยี Student 
Care  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) ในการส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
และรับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้มากขึ้นเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
กับผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหานักเรียน ร้อยละ ๙๖   ระดับยอดเย่ียม 

๘) ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด มีการด าเนินการต่อเนื่องทุกกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีสุนทรียะ และศิลปะนิสัย สามารถ สร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะท่ีเหมาะสมกับตนเอง น าไปบูรณาการในชีวิตประจ าวัน  โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๒๕   ระดับยอดเย่ียม 

๙) จากผลการประเมินผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  พบว่า 
นักเรียนมีคุณลักษณะตามตัวบ่งช้ี ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ ระดับยอดเย่ียม  
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๑๐) นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของกรมพลศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๖.๐๔ ระดับยอดเย่ียม 

๑๑) นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อมเข้า 
ร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงพฤติกรรมความ กตัญญูกตเวทีมีความภาคภ ูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และ
เห็นคุณค่าเก ี่ยวกับ ภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในช ีว ิตประจ าวัน   ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๔.๓๓ ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
        โรงเรียนน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลงานปรากฏชัดเจนปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคล่ือนสู่
การปฏิบัติขององค์กร จัดท าแผนและขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียนให้เป็น
รูปธรรมใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการบริหาร 
  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
       ๒. รูปแบบการบริหารงาน “TUPSRB MODEL”โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA 
อย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน ภายใต้หลักคิดในการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดกับบุคลากรของโรงเรียน ด้วยหลักธรรมมาภิ
บาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเน้นความโปร่งใสและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๓. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น โดย
ความเห็นชอบจากคณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน มี
การบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔. สภาพแวดล้อมและการบริการท่ี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ  ท้ังแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน ภายในห้องเรียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย / สัญญาณ สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน 

๕. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมี การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  ในการพัฒนาคุณภาพ/
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการท าวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 
 ๖. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ องค์กรชุมชนและ 
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างาน/เครือข่าย/ภาคีเครือข่ายการจัดท าแผนงานท่ีเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมของ
ชุมชนในท้องถิ่น 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพดีเลิศ 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษท่ี ๒๑ (best practice ส่ือ และนวัตกรรม) ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงกับการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๒. best practice ส่ือ นวัตกรรม และวิจัยในช้ันเรียน ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย
คนละ ๑ ผลงาน เป็นตัวแทนน าเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒนาการสู่ความ
เป็นเลิศทุกปีการศึกษา 

๓. บรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ และสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
กิจกรรมสวนเกษตรอินทรีย์ บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมโครงงาน OCOP บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ  ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ท าให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
การจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนจากสภาพจริง  มีขั้นตอน 
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม รักษ์บ้านเกิด 
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
ด้านผู้เรียน 

๑. การฝึกให้นักเรียนได้รู้จักใช้วิธีการท างานเชิงระบบ เป็นทีมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ท้ังในการ
เรียนการสอนและการท างาน จึงจะท าให้นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มากขึ้น 

๒. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยี ส าหรับใช้ในการเรียน
การสอนให้ครบทุกห้อง และสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียนทุกคนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีในทางท่ีถูกท่ีควร 

๓. การพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้รองรับกับการเปล่ียนแปลงก้าวทันโลกและ
เทคโนโลยี  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ TUPSRB MODEL อย่างต่อเนื่อง มีการวิจัยร่วมให้เป็น
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพและขยายผลรูปแบบไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนท่ีมีความ
หลากหลายมากขึ้น 

๒. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัด
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได้นวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ท้ังกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๓. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย
ก าหนดทุกรายวิชา 

๔. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  และพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตามและพัฒนา แบบมีส่วนร่วมอย่าง

กัลยาณมิตร ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการนิเทศ และสามารถน าผลการนิเทศภายในไปใช้เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน 

๒. กิจกรรม พัฒนาหลักสูตร “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี” และ
จัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการน าเสนอผลงานท่ีเป็น Best Practice  

๓. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการให้ได้มาตรฐานและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

๑. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรม และค้นพบศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง 
๒. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางวิชาการระดับชาติ (O - Net) ของทุก

รายวิชา 
๓.. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และขับเคล่ือนคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 
๖. จัดหาแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมใช้งานมาใช้ในการวางแผนการบริหารสถานศึกษา 

และระบบจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตลอดจนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การสร้างคลังข้อสอบ Online สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามแนวข้อสอบ O-NET และ 
PISA 

๒. ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพให้มีส่ือการสอนครบทุกห้องเรียน 
๓. จัดหาองค์กรเครือข่ายจากสถาบันต่างๆ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และร่วมกันด าเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
อย่างต่อเนื่อง 

๔. งบประมาณสนับสนุนส าหรับการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ค าน า 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของท้ัง ๓ มาตรฐาน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท่ีร่วมพัฒนาร่วม
ประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-AssessmentReport 
: SAR) ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 
เร่ือง หน้า 
  
บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑๐ 
   ๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป ๑๑ 
   ๑.๒ ข้อมูลนักเรียน ๑๑ 
   ๑.๓  ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๓ 
   ๑.๔  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๑๙ 
   ๑.๕  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ๓๓ 
   ๑.๖  ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔๒ 
    ๑.๗  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓                                                              ๔๖ 
  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    ๕๔ 
          มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๕๖ 
          มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๖๒ 
          มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๗๑ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล  และแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ ๗๙ 
ส่วนที ่๔ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ๘๔ 
ภาคผนวก ๙๓ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
    ๑.๑ ช่ือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑/๑  หมู่  ๑๐  ถนนสุวรรณศร        
ต าบลคชสิทธิ์  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๕๐ 
 โทรศัพท์  ๐-๓๖๓๗-๕๑๔๙    โทรสาร   ๐-๓๖๓๗-๕๑๔๙      
 Website http://www.tupsrb.ac.th/    E-mail : tupsrb@gmail.com   
           Facebook https://www.facebook.com/tupsrb๑๐ 
    ๑.๒  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑.๓  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
    ๑.๔  โรงเรียนมีพื้นท่ี จ านวน ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา 
    ๑.๕  เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา  

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบรุี   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตบริการ ดังนี้ 
           ๑) โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 

      ๒) โรงเรียนวัดโพนทอง     
           ๓) โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)  
           ๔) โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์) 
       ๕) โรงเรียนวัดโคกกลาง 

๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
     ๒.๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ( รักษาการในต าแหน่ง)   

 นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
   โทรศัพท์. ๐๘๑๗๘๐๙๐๕๒   .e-mail : kruniramol@gmail.com 

      ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๑ เดือน 
    ๒.๒ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tupsrb.ac.th/
mailto:tupsrb@gmail.com
https://www.facebook.com/tupsrb10
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๓. ข้อมูลนักเรียน   
    ๑) ตาราง ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓ ๕๙ ๕๐ ๑๐๙ ๓๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓ ๔๕ ๓๕ ๘๐ ๒๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓ ๔๘ ๔๙ ๙๗ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒ ๒๗ ๓๓ ๖๐ ๓๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๒๘ ๓๕ ๖๓ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๒๑ ๒๕ ๔๖ ๒๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๒๒๘ ๒๒๗ ๔๕๕ ๓๐ 
 
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓ ๕๖ ๕๐ ๑๐๖ ๓๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓ ๔๔ ๓๔ ๗๘ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓ ๔๗ ๔๙ ๙๖ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒ ๒๗ ๓๒ ๕๙ ๓๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๒๘ ๓๕ ๖๓ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๑๘ ๒๖ ๔๔ ๒๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๒๒๐ ๒๒๗ ๔๔๖ ๓๐ 
  

        ๒) ตาราง ข้อมูลนักเรียนเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒  
                 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ) 

ระดับชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๘๕ ๘๑ ๑๐๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๐ ๙๐ ๘๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๘ ๑๐๓ ๙๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๙ ๖๙ ๖๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๙ ๔๕ ๖๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๓ ๕๓ ๔๖ 

รวม ๔๑๔ ๔๔๑ ๔๕๕ 
                   



ห น้ า  | ๑๓ 
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                          แผนภูมิ  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้างประจ า 

/อื่น ๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน - ๒๕ ๑ ๓ ๗ ๓๖ 
     ๒) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง จ านวนบุคลากร (คน) รวม 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - - - - 
- รองผู้อ านวยการ - - - - - 
๒. สายงานการสอน      
- ข้าราชการ/พนักงานคร ู  ๑๗ ๘ - ๒๕ 
- ครูอัตราจ้าง  ๔   ๔ 
- อื่นๆ (ครูผู้ทรงคุณค่าฯ)  ๓   ๓ 
๓. สายงานสนับสนนุการสอน      
- ลูกจ้างประจ า ๑ - - - ๑ 
- ลูกจ้างช่ัวคราว ๒ - - - ๒ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ๑ - - ๑ 

รวม ๓ ๒๕ ๘ - ๓๖ 
 

ร้อยละ ๓๑

ร้อยละ ๓๔

ร้อยละ ๓๕

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

แผนภูมิ แสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 

 
 

แผนภูมิแสดง ร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 

ต่ ากว่าปริญญาตรี
ร้อยละ ๘

ปริญญาตรี
ร้อยละ ๗๐

ปริญญาโท
ร้อยละ ๒๒

ร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ครูผู้ช่วย
ร้อยละ ๑๐

ครู
ร้อยละ ๕๔ครู ช านาญการ

ร้อยละ ๗

ครู ช านาญการพิเศษ
ร้อยละ ๑๓

พนักงานราชการ
ร้อยละ ๓

ครู อัตราจ้าง
ร้อยละ ๑๓

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๓)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ ๓.๓๓ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๔ ๑๓.๓๓ ๑๓ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๕ ๑๖.๗๐  ๑๒ 
๔. ภาษาไทย ๓ ๑๐.๐๐ ๑๔  
๕. ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๐.๐๐ ๑๔  
๖. สังคมศึกษา ๔ ๑๓.๓๓ ๑๕  
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๑๓.๓๓ ๑๔  
๘. นาฏศิลป์ ๑ ๓.๓๓ ๑๖  
๙. ศิลปศึกษา - -  - 
๑๐. พลศึกษา ๒ ๖.๗๐ ๑๓  
๑๑. ดนตรีศึกษา ๑ ๓.๓๓ ๑๖  
๑๒. ภาษาจีน ๑ ๓.๓๓ ๑๕  
๑๓. ภาษาญี่ปุ่น ๑ ๓.๓๓ ๑๐  

รวม ๒๙ ๑๐๐   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

  

๔) ข้อมูลครูและบุคลากร (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
 ข้าราชการ 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

อายุ 
ราชการ(ปี) 

ต าแหนง่/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนชัว่โมง

ที่รับการ
พัฒนา 

๑ นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี ๔๙ ๒๖ ครูช านาญการพเิศษ 
รักษาการในต าแหนง่
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - ๕๔ 

๒ นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล ๕๕ ๓๓ ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ 
ม.๒,ม.๔-๖ 

๕๗ 

๓ นางยุพนิ  หอมสุข ๔๘ ๒๕ ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี) วิชาเคมี ม.๔-๖ ๕๔ 
๔ นางสาวพรทพิย์  คชาวงศ ์ ๕๖ ๓๑ ครูช านาญการพเิศษ บธ.บ. การเงนิและการ

ธนาคาร 
วิชาการงานอาชีพ 
ม.๑,ม.๒,ม.๕,ม.๖ 

๕๑ 

๕ นายณัฐวุฒิ  กันรา้ย ๕๔ ๒๙ ครูช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป์ วิชาการงานอาชีพ 
ม.๑,ม.๓,ม.๕ 

๘๗ 

๖ นายศภุกฤต  หอมขจร ๔๗ ๒๔ ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา วิชาศิลปะ,ดนตร ี
ม.๑,ม.๓,ม.๔ 

๔๘ 

๗ นายศรัญญู  ศรีพลู ๓๓ ๘ ครูช านาญการ บธ.บ. 
ศษ.ม. 

ระบบสารสนเทศคอม 
เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

วิชาคอมพิวเตอร์ 
ม.๑,ม.๓,ม.๔ 

๖๓ 

๘ นางสาวนิชดา  บุญชิด ๓๖ ๘ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษม.๔,ม.๖ 
วิชาภาษาญ่ีปุ่น ม.๕,ม.๖ 

๖๓ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

  

ที ่ ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

อายุ 
ราชการ(ปี) 

ต าแหนง่/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนชัว่โมง

ที่รับการ
พัฒนา 

๙ นางหนึ่งนภา  ใจผ่อง ๔๓ ๕ ครู คศ.๑ ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.๑,ม.๒,ม.๖ 

๘๑ 

๑๐ นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค ๒๙ ๕ ครู คศ.๑ กศ.บ. 
ศษ.ม. 

การสอนคณิตศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 

วิชาคณิตศาสตร์ ม.๓,ม.๖ ๔๒ 

๑๑ นายเอกชัย  โสกสินธุ ์ ๓๓ ๕ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาจีน 
การบริหารการศึกษา 

วิชาภาษาอังกฤษ ม.๑ 
วิชาภาษาจีน ม.๔-๖ 

๕๗ 

๑๒ นางสาวณภทัร  อนิโสม ๔๖ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

วิชาสังคมฯ ม.๒,ม.๔,ม.๕ ๕๑ 

๑๓ นางสาววิไลรัตน์  ชาญพฤติ ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย วิชาภาษาไทย  
ม.๑,ม.๕ 

๖๐ 

๑๔ นางสาววชิราพร  ภักคค์ุณพันธ ์ ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้

(คณิตศาสตร์) 

วิชาคณิตศาสตร ์
ม.๔-๖ 

๔๒ 

๑๕ นางสาวฤทัยทพิย์  ร้อยพทุธ ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ กศ.บ. ชีววิทยา วิชาชีววิทยา  
ม.๔-๖ 

๑๑๗ 

๑๖ นางสาวจตุพร  เชยชม ๓๓ ๔ ครู คศ.๑ ศษ.บ. พลศึกษา วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕ 

๑๘ 

๑๗ นางสาวจีริสุดา  จินรโหฐาน ๓๕ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาวทิยาศาสตร ์
ม.๑,ม.๒ 

๔๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

  

ที ่ ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ป)ี 

อายุ 
ราชการ(ปี) 

ต าแหนง่/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนชัว่โมง

ที่รับการ
พัฒนา 

๑๘ นายกฤษณะ  มิกขุนทด ๒๗ ๓ ครู คศ.๑ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์(ฟสิิกส์) วิชาฟสิิกส ์ม.๔-๖ ๘๑ 
๑๙ นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง ๒๗ ๓ ครู คศ.๑ กศ.บ. การสอนภาษาไทย วิชาภาษาไทย  

ม.๓,ม.๔ 
๙๖ 

๒๐ นางสาวสุขฤทัย  พัฒนทอง ๒๕ ๒ ครู คศ.๑ กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร ์ วิชาคณิตศาสตร ์
ม.๑,ม.๕ 

๖๓ 

๒๑ นางสาวธิดาทิพย ์ อาจหาญ ๒๗ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ 
ม.๑,ม.๔,ม.๕ 

๔๘ 

๒๒ นางสาวสุวิตรี  ทางดี ๒๖ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ 
ม.๒,ม.๓ 

๓๐ 

๒๓ นางสาวสมทรพัย์  สุกใส ๒๘ ๑๐ เดือน ครูผูช้่วย กศ.บ. การสอนภาษาไทย วิชาภาษาไทย  
ม.๒,ม.๖ 

๗๘ 

๒๔ นางสาวสุชาดา  แก้วกระจา่ง ๒๕ ๑๐ เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา วิชาสังคมฯ  
ม.๑-๓ 

๙๖ 

๒๕ นางพรพนา  เตียนพลกรัง ๓๓ ๒ เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา วิชาสังคมฯ ม.๓,ม.๖ บรรจุใหม ่
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

  

 
           พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ป)ี 

อาย ุ
ราชการ (ป)ี 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน

ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

๑ นางสาวปาริชาติ  รักญาติ ๓๓ - พนักงานราชการ ศศ.บ. นาฏศิลป์และการ
ละคร 

วิชาศิลปะ,นาฏศิลป์ 
ม.๑,ม.๒ม.๕,ม.๖ 

๕๑ 

 
           ครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ป)ี 

อาย ุ
ราชการ 

(ป)ี 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน

ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

๑ นางสาวจริญญา เกตุคง ๒๗ - ลูกจ้างช่ัวคราว ค.บ. คณิตศาสตร์ 
วิชาคณิตศาสตร์ 

ม.๒ 
๖ 

๒ นายดนัย  อ่อนค า ๒๘ - ลูกจ้างช่ัวคราว วท.บ. ฟิสิกส์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ม.๒,ม.๓,ม.๔ 
๔๒ 

๓ นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์ ๔๑ - ลูกจ้างช่ัวคราว ศศ.บ. การพัฒนาชุมชุน 
วิชาสังคมฯ 

ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๖ 
๓๖ 

๔ นางสาวอาภรณ์  ก าเนิดชาติ ๖๓ - ลูกจ้างช่ัวคราว ค.บ. ภาษาไทย 
วิชาภาษาไทย 

ม.๑-๓ 
๓๖ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      ๑)  สรุปการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ระดับพอใช ้
(ผลการเรียน ๒.๐๐-๔.๐๐) 

ระดับดี 
(ผลการเรียน ๓.๐๐-๔.๐๐) 

๑. ภาษาไทย ๖๖.๖๘ ๔๓.๔๗  
๒. คณิตศาสตร์ ๖๑.๙๐  ๓๑.๐๗ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๘๑.๔๕ ๔๒.๖๐ 
๔. สังคมศึกษา  ๗๗.๗๕ ๔๓.๔๔ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐.๘๒ ๗๒.๖๖ 
๖. ศิลปะ ๘๒.๗๗ ๖๐.๔๒ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๙.๕๒  ๕๔.๗๓ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๕๕.๐๑ ๓๑.๕๒ 

รวม/เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ ๗๔.๔๙ ๔๗.๔๙  
 
       แผนภูมิ สรุปการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 

๐.๐๐
๒๐.๐๐
๔๐.๐๐
๖๐.๐๐
๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ระดับพอใช้ (ผลการเรียน ๒.๐๐-๔.๐๐) ระดับดี (ผลการเรียน ๓.๐๐-๔.๐๐)



ห น้ า  | ๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๒) สรุปผลการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
       ปีการศึกษา ๒๕๖๒    ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  (ร้อยละ) 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ สรุปผลการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
           ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒    ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป (ร้อยละ) 
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ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

สรุปผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป แยกตามกลุ่มสาระ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 
ไทย คณิต วิทย ์ สังคม สุข-พละ ศิลปะ การงาน อังกฤษ 

ชั้น ม.๑ ๒๓.๙๘ ๓๙.๘๐ ๔๕.๖๔ ๓๙.๐๓ ๗๗.๘๑ ๔๒.๑๑ ๕๓.๓๗ ๑๘.๘๘ ๔๒.๕๘ 
ชั้น ม.๒ ๓๔.๕๑ ๒๖.๐๖ ๓๙.๔๔ ๔๘.๐๖ ๘๒.๐๔ ๖๐.๐๙ ๔๙.๒๖ ๓๗.๓๒ ๔๗.๑๐ 
ชั้น ม.๓ ๔๓.๘๕ ๑๘.๑๗ ๒๐.๕๘ ๔๘.๐๔ ๗๘.๓๑ ๗๐.๑๐ ๘๒.๘๗ ๓๖.๓๖ ๔๙.๗๙ 
ชั้น ม.๔ ๓๐.๙๑ ๒๕.๖๐ ๔๓.๔๕ ๓๓.๐๓ ๕๖.๑๗ ๔๑.๘๑ ๔๗.๒๗ ๒๔.๓๘ ๓๗.๘๓ 
ชั้น ม.๕ ๔๕.๕๔ ๔๑.๘๘ ๔๑.๓๘ ๓๘.๓๙ ๖๗.๒๙ ๖๑.๕๓ ๔๕.๔๕ ๒๙.๒๖ ๔๖.๓๔ 
ชั้น ม.๖ ๘๒.๐๓ ๓๖.๒๓ ๔๖.๑๕ ๕๔.๐๗ ๗๔.๓๖ ๙๔.๕๒ ๖๘.๖๔ ๔๒.๙๒ ๖๒.๓๗ 

เฉลี่ย ๔๓.๔๗ ๓๑.๒๙ ๓๙.๔๔ ๔๓.๔๔ ๗๒.๖๖ ๖๑.๖๙ ๕๗.๘๑ ๓๑.๕๒ ๔๗.๖๗ 



ห น้ า  | ๒๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๓) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น( ม.๑-ม.๖)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนท่ีเข้าสอบ 

จ านวน 
นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ภาคเรียนท่ี 
๑ 

ภาคเรียนท่ี 
๒ 

ภาคเรียนท่ี 
๑ 

ภาคเรียนท่ี 
๒ 

ภาคเรียนท่ี 
๑ 

ภาคเรียนท่ี 
๒ 

ภาษาไทย ๙๘ ๙๘ ๑๗ ๓๐ ๑๗.๓๔  ๓๐.๖๑ 
คณิตศาสตร์ ๙๘ ๙๘ ๓๐ ๔๘ ๓๐.๖๑  ๔๘.๙๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๙๖ ๒๑๙ ๙๓ ๙๖ ๔๗.๔๕ ๔๓.๘๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๙๒ ๓๙๒ ๑๒๒ ๑๘๔ ๓๑.๑๒ ๔๖.๙๔  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙๖ ๑๙๖ ๑๕๗ ๑๔๘ ๘๐.๑๐ ๗๕.๕๑  
ศิลปะ ๑๔๐ ๑๐๙ ๓๗ ๖๓  ๒๖.๔๒ ๕๗.๗๙  
การงานอาชีพฯ ๑๒๔ ๑๔๘ ๖๗ ๗๘  ๕๔.๐๓ ๕๒.๗๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๙๖ ๑๙๖ ๓๔ ๔๐ ๑๗.๓๔ ๒๐.๔๑  

ค่าเฉลี่ย ๔๒.๕๗ 
 

 
          แผนภูมิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  
                                                    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี ๑ ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี ๒



ห น้ า  | ๒๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่เข้าสอบ 

จ านวน 
นร.ที่ได้ระดบั ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดบั ๓ ขึ้นไป 

ภาคเรียนท่ี 
๑ 

ภาคเรียนท่ี 
๒ 

ภาคเรียนท่ี 
๑ 

ภาคเรียนท่ี 
๒ 

ภาคเรียนท่ี 
๑ 

ภาคเรียนท่ี 
๒ 

ภาษาไทย ๗๑ ๗๑ ๓๕ ๑๔  ๔๙.๒๙  ๑๙.๗๑ 
คณิตศาสตร์ ๗๑ ๗๑ ๑๐ ๒๗ ๑๔.๐๘  ๓๘.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ ๑๔๒ ๑๔๒ ๔๑ ๗๑ ๒๘.๘๗  ๕๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๘๔ ๒๘๔ ๑๐๙ ๑๖๔ ๓๘.๓๘ ๕๗.๗๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๒ ๑๔๒ ๑๑๓ ๑๒๐ ๗๙.๕๘ ๘๔.๕๑ 
ศิลปะ ๑๒๓ ๑๐๖ ๘๔ ๕๕ ๖๘.๒๙  ๕๑.๘๘ 
การงานอาชีพฯ ๘๗ ๙๓ ๓๘ ๕๑ ๔๓.๖๘ ๕๘.๘๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๒ ๑๔๒ ๓๔ ๗๒ ๒๓.๙๔  ๕๐.๗๐ 

เฉลี่ยรวม ๔๗.๓๕ 
 
 

                แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐
๒๐.๐๐
๔๐.๐๐
๖๐.๐๐
๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒



ห น้ า  | ๒๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่เข้าสอบ 

จ านวน 
นร.ที่ได้ระดบั ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ไดร้ะดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาษาไทย ๗๓ ๗๗ ๒๘ ๓๘ ๓๘.๓๖ ๔๙.๓๕ 
คณิตศาสตร์ ๖๑ ๙๔ ๔ ๒๘ ๖.๕๖ ๒๙.๗๙ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๗๗ ๘ ๒๔ ๑๐.๐๐ ๓๑.๑๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๓๒ ๓๓๒ ๑๕๙ ๑๖๐ ๔๗.๘๙ ๔๘.๑๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๔๓ ๑๑๗ ๘๖.๑๔ ๗๐.๔๘ 
ศิลปะ ๑๓๑ ๑๑๔ ๘๙ ๖๕ ๖๗.๙๔ ๕๗.๐๒ 
การงานอาชีพฯ ๑๗๘ ๑๙๙ ๑๓๑ ๑๔๖ ๗๓.๖๐ ๗๓.๓๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๕๔ ๑๕๔ ๔๐ ๗๒ ๒๕.๙๗ ๔๖.๗๕ 

ค่าเฉลี่ย ๔๗.๖๖ 
 

แผนภูมิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  
           ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓
ที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒



ห น้ า  | ๒๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่เข้าสอบ 

จ านวน 
นร.ที่ได้ระดบั ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ไดร้ะดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาษาไทย ๕๕ ๕๕ ๑๕ ๑๙ ๒๗.๒๗ ๓๔.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๘๔ ๘๔ ๓๐ ๑๓ ๓๕.๗๑ ๑๕.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๑๙๗ ๒๕๒ ๙๓ ๑๐๐ ๔๗.๒๑ ๓๙.๖๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๖๕ ๑๖๕ ๔๙ ๖๐ ๒๙.๗๐ ๓๖.๓๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๑ ๘๑ ๓๔ ๕๗ ๔๑.๙๘ ๗๐.๓๗ 
ศิลปะ ๑๐๗ ๘๑ ๓๔ ๔๒ ๓๑.๗๘ ๕๑.๘๕ 
การงานอาชีพฯ ๕๕ ๕๕ ๔๒ ไม่มีเรียน ๗๖.๓๖ ไม่มีเรียน 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๒ ๑๖๒ ๕๑ ๒๘ ๓๑.๔๘ ๑๗.๒๘ 

ค่าเฉลี่ย ๓๖.๖๙ 
 

 

   แผนภูมิ ผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
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ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒



ห น้ า  | ๒๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่เข้าสอบ 

จ านวน 
นร.ที่ได้ระดบั ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ไดร้ะดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาษาไทย ๕๖ ๘๘ ๒๓ ๔๔  ๔๑.๐๗  ๕๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๓๐ ๓๗ ๓๗.๕๐  ๔๖.๒๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๕๒ ๒๗๒ ๘๕ ๗๓  ๕๕.๙๒  ๒๖.๘๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๒๔ ๒๒๔ ๖๕ ๑๐๗  ๒๙.๐๑  ๔๗.๗๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๘ ๕๖ ๕๔ ๔๑  ๖๑.๓๖  ๗๓.๒๑ 
ศิลปะ ๘๘ ๕๖ ๔๗ ๓๙  ๕๓.๔๐  ๖๙.๖๔ 
การงานอาชีพฯ ๘๘ ๘๘ ๔๖ ๓๔  ๖๒.๒๗  ๓๘.๖๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๗๖ ๑๗๖ ๔๐ ๖๓  ๒๒.๗๒  ๓๕.๗๙ 

ค่าเฉลี่ย ๔๖.๙๖ 
 

แผนภูมิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๕ 
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕
ที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนที่ ๑ ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนที่ ๒



ห น้ า  | ๒๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่เข้าสอบ 

จ านวน 
นร.ที่ได้ระดบั ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ไดร้ะดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาษาไทย ๔๓ ๖๐ ๓๔ ๕๑ ๗๙.๐๖ ๘๕.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๖๙ ๖๙ ๑๕ ๓๕ ๒๑.๗๔ ๕๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ ๗๘ ๗๘ ๓๒ ๔๐ ๔๑.๐๒ ๕๑.๒๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๗๒ ๑๗๒ ๗๒ ๑๑๔ ๔๑.๘๖ ๖๖.๒๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๓ ๖๐ ๓๖ ๓๙ ๘๓.๗๒ ๖๕.๐๐ 
ศิลปะ ๖๐ ๔๓ ๕๙ ๓๙ ๙๘.๓๓ ๙๐.๗๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๒๐ ๘๖ ๘๘ ๕๕ ๗๓.๓๓ ๖๓.๙๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖ ๖๗ ๓๐.๐๐ ๕๕.๘๓ 

ค่าเฉลี่ย ๖๒.๓๖ 
 
 

แผนภูมิ ผลสัมฤทธิ์ทางการของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี ๑ ร้อยละ นร.ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี ๒



ห น้ า  | ๒๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๔)  ตารางเปรียบเทียบ ความก้าวหน้าของนักเรียน ที่ได้ผลการเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป          
       ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

 ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 

 ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๓๐.๐๘  ๓๘.๑๖ ๔๓.๔๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๗.๐๔ ๓๗.๐๘  ๓๑.๒๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๖.๘๗ ๓๐.๑๒   ๓๙.๔๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๓.๘๗ ๔๖.๓๖   ๔๓.๔๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๐.๘๓ ๘๑.๘๐  ๗๒.๖๖ 
ศิลปะ ๓๘.๘๐ ๕๗.๖๔  ๖๑.๖๙ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖๙.๒๐  ๕๖.๙๑ ๕๗.๘๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๑.๖๘ ๓๔.๒๙   ๓๑.๕๒ 

เฉล่ีย ๓๙.๘๐ ๔๗.๘๐ ๔๗.๖๗ 
 

         แผนภูมิ แสดงร้อยละของความก้าวหน้าของนักเรียน ที่ได้ผลการเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป   
            ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

 
 

 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

ร้อยละของความก้าวหน้าของนักเรียน ที่ได้ผลการเรียน 
ระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ



ห น้ า  | ๒๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๕)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพ ร้อยละ 
ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓) 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๖ ๐ ๑๑ ๑๙ ๗๖ ๘๙.๖๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๗๘ ๔ ๕ ๑๐ ๕๙  ๘๘.๔๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๖ ๓ ๗ ๑๙ ๖๗  ๘๙.๕๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๙ ๔ ๘ ๑๒ ๓๕ ๗๙.๖๖  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๖๓ ๐ ๘ ๑๕ ๔๐ ๘๗.๓๐  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๔ ๐ ๓ ๑๒ ๒๙ ๙๓.๑๘  

รวม ๔๔๖ ๐  ๒๖  ๙๑ ๓๒๙   ๘๗.๙๗ 
 

แผนภูมิ แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
          ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 

๗๐.๐๐

๗๕.๐๐

๘๐.๐๐

๘๕.๐๐

๙๐.๐๐

๙๕.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ในระดับ
ดีขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒



ห น้ า  | ๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๖) เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน   

ในระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๖  ๘๙.๖๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ๙๔  ๘๘.๔๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๖   ๘๙.๕๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๗  ๗๙.๖๖  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ๙๘ ๘๗.๓๐  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖   ๙๓.๑๘  

เฉล่ียร้อยละ  ๙๖  ๘๗.๙๗ 
 
 
      แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
        ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับดีขึ้นไป       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒



ห น้ า  | ๓๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๗) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
         ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละนร.      
ที่ได้ระดับดี    

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๖ ๕๙ ๓๐ ๑๗ ๐ ๘๓.๙๖  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๗๘ ๖๓ ๑๑ ๔ ๐ ๙๔.๘๗  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๖ ๖๙ ๒๐ ๕ ๒ ๙๓.๖๘  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๙ ๔๐ ๑๘ ๐ ๑ ๙๘.๓๐  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๖๓ ๓๐ ๒๓ ๑๐ ๐  ๘๔.๑๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๔ ๒๗ ๑๑ ๕ ๑  ๘๖.๓๖ 
รวมคน/เฉล่ียร้อยละ ๔๔๖ ๒๘๘ ๑๑๓ ๔๑ ๓ ๙๐.๒๑๕  

 
   แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
                                            ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ม. ๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดีข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒



ห น้ า  | ๓๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๘) เปรียบเทียบ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
               

 
ระดับชั้น ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ในระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๐  ๘๓.๙๖  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ๙๘.๕๒ ๙๔.๘๗  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๔.๑๑  ๙๓.๖๘  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๕.๙๐  ๙๘.๓๐  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ๙๕.๕๕  ๘๔.๑๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๔.๙๖   ๘๖.๓๖ 

เฉล่ียร้อยละ ๙๗.๐๐ ๙๐.๒๑๕ 
 
 
       แผนภูมิ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒



ห น้ า  | ๓๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๙) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ในระดับดีขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร ๔๔๕    ๓๘ ๒๖  ๓๘๑   ๔๐๗ ๙๑.๔๖  
๒. ความสามารถในการคิด  ๔๔๕  ๒๘  ๔๕   ๓๗๒ ๔๑๗ ๙๓.๗๐  
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  ๔๔๕ ๔๓ ๑๓๘  ๒๖๔   ๔๐๒ ๙๐.๓๔ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ๔๔๕  ๔๐  ๕๙ ๓๔๖  ๔๐๕ ๙๑.๐๑ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ๔๔๕ ๒๐  ๒๓  ๔๐๒  ๔๒๕ ๙๕.๕๐ 

รวม/เฉล่ีย ๔๔๕ ๓๗.๙๗  ๖๕.๓๙  ๓๙๖.๖๒  ๔๔๑  ๙๒.๔๐  
 
   แผนภูมิ แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
            ขั้นพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๙๑.๔๖

๙๓.๗๐

๙๐.๓๔

๙๑.๐๐

๙๕.๕๐

๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๙๖.๐๐

ร้อยละ

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับดีข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๕. การใช้เทคโนโลยี ๔. การใช้ทักษะชีวิต ๓. การแก้ปัญหา ๒. การคิด ๑. การสื่อสาร



ห น้ า  | ๓๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

 
                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

สาระวิชา 
จ านวน

นักเรียนท่ี
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ขีดจ ากัด
ล่าง 

จ านวน นักเรียนท่ีมีคะแนน
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน/คน ร้อยละ 
คณิตศาสตร์  ๘๑ ๒๒.๗๒  ๙.๔๕   ๒๖.๖๘ ๒๕  ๓๐.๘๖ 
ภาษาไทย  ๘๑ ๕๒.๗๗ ๑๒.๗๑   ๕๕.๐๙ ๓๖    ๔๔.๔๔ 
วิทยาศาสตร์  ๘๑  ๒๖.๒๐  ๖.๕๒  ๓๐.๐๔ ๑๗   ๒๐.๙๙ 
ภาษาอังกฤษ  ๘๑  ๒๙.๑๑ ๙.๙๖   ๓๓.๒๑  ๒๑  ๒๕.๙๓ 
 เฉลี่ย  ๒๔.๗๕  ๓๐.๕๖ 

 
 
          แผนภูมิ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

๒๒.๗๒

๕๒.๗๗

๒๖.๒๐ ๒๙.๑๑

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ปีการศึกษา๒๕๖๒



ห น้ า  | ๓๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๒) ตาราง การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลต่าง 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๔๓.๙๙ ๔๖.๔๒ ๕๒.๗๗  ๖.๓๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๒๒ ๒๓.๓๕ ๒๒.๗๒ -๐.๖๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๙๗ ๓๑.๑๙ ๒๖.๒๐ ๔.๙๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๔๗ ๒๗.๑๙ ๒๙.๑๑ ๑.๙๒ 

 
      แผนภาพ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.๓ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



ห น้ า  | ๓๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๓) ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๓.๑๗   ๕๕.๙๑  ๕๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๒๖   ๒๖.๙๘  ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์  ๒๙.๒๔  ๓๐.๒๒  ๓๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๗๗   ๓๒.๓๒  ๓๓.๒๕ 

 
              แผนภูมิ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ



ห น้ า  | ๓๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๔) ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒     
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

ปีการศึกษา ระดับ 
รายวิชา 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

๒๕๖๐ 
จังหวัด ๔๖.๕๔   ๓๑.๓๗  ๒๔.๘๗ ๒๙.๒๐  
สังกัด  ๔๘.๗๗  ๓๒.๔๗  ๒๖.๕๕  ๓๐.๑๔ 

ประเทศ  ๔๘.๒๙  ๓๒.๒๘  ๒๖.๓๐  ๓๐.๔๕ 

๒๕๖๑ 
จังหวัด  ๕๒.๖๐  ๓๔.๖๑ ๒๘.๒๑    ๒๘.๒๕ 
สังกัด  ๕๕.๐๔  ๓๖.๔๓  ๓๐.๒๘  ๒๙.๑๐ 

ประเทศ  ๕๔.๔๒  ๓๖.๑๐  ๓๐.๐๔  ๒๙.๔๕ 

๒๕๖๒ 
จังหวัด ๕๓.๑๗   ๒๙.๒๔ ๒๕.๒๖  ๓๑.๗๗  
สังกัด  ๕๕.๙๑  ๓๐.๒๒  ๒๖.๙๘  ๓๒.๓๒ 

ประเทศ  ๕๕.๑๔  ๓๐.๐๗  ๒๖.๗๓  ๓๓.๒๕ 
 

แผนภูมิ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

จังหวัด สังกัด ประเทศ จังหวัด สังกัด ประเทศ จังหวัด สังกัด ประเทศ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒    

รายวิชา ภาษาไทย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ รายวิชา ภาษาอังกฤษ



ห น้ า  | ๓๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 

สาระวิชา 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ขีดจ ากัด
ล่าง 

จ านวน นักเรียนที่มีคะแนน
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน/คน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์   ๔๒ ๑๗.๒๖  ๖.๔๐  ๒๕.๓๓  ๕  ๑๑.๙๐  
ภาษาไทย ๔๒  ๒๙.๘๘  ๑๐.๖๓  ๔๒.๑๕ ๕   ๑๑.๙๐ 
สังคมศึกษา ๔๒  ๒๘.๙๕  ๖.๘๐  ๓๕.๖๖  ๖  ๑๔.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๔๒ ๒๔.๗๐  ๖.๓๒   ๒๙.๑๕ ๑๐   ๒๓.๘๐ 
ภาษาอังกฤษ ๔๒  ๒๑.๙๐  ๔.๖๓  ๒๙.๑๔ ๒   ๔.๗๖ 
 เฉลี่ย ๗.๖๐  ๑๓.๓๓  

 
 
       แผนภูมิ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ปีการศึกษา๒๕๖๒



ห น้ า  | ๓๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
               ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย  ๔๑.๕๗  ๔๓.๐๒  ๔๒.๒๑ 
สังคมศึกษาฯ ๓๕.๕๐   ๓๖.๑๐  ๓๕.๗๐ 
ภาษาอังกฤษ  ๒๘.๕๙  ๒๘.๙๗  ๒๙.๒๐ 
คณิตศาสตร์  ๒๔.๑๔  ๒๕.๖๒  ๒๕.๔๑ 
วิทยาศาสตร์  ๒๘.๙๔  ๒๙.๔๐  ๒๙.๒๐ 

 
 

            แผนภูมิ  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
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ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา๒๕๖๒

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๓) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

                 

ปีการศึกษา ระดับ 
รายวิชา 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

๒๕๖๐ 
จังหวัด ๔๙.๑๐   ๒๘.๓๒  ๒๒.๓๓ ๓๔.๒๖   ๒๗.๕๗ 
สังกัด  ๕๐.๐๗  ๒๙.๔๘  ๒๔.๖๔  ๓๔.๙๖  ๒๗.๙๑ 

ประเทศ   ๔๙.๒๕  ๒๙.๓๗  ๒๔.๕๓  ๓๔.๗๐  ๒๘.๓๑ 

๒๕๖๑ 
จังหวัด ๔๗.๑๖  ๓๐.๐๔  ๒๙.๑๓  ๓๔.๔๘   ๓๐.๑๘ 
สังกัด  ๔๘.๑๖  ๓๐.๗๕  ๓๑.๐๔  ๓๕.๔๘  ๓๑.๑๕ 

ประเทศ  ๔๗.๓๑  ๓๐.๕๑  ๓๐.๗๒  ๓๕.๑๖  ๓๑.๔๑ 

๒๕๖๒ 
จังหวัด  ๔๑.๕๗  ๒๘.๙๔  ๒๔.๑๔ ๓๕.๕๐   ๒๘.๕๙ 
สังกัด  ๔๓.๐๒  ๒๙.๔๐  ๒๕.๖๒  ๓๖.๑๐  ๒๘.๙๗ 

ประเทศ  ๔๒.๒๑  ๒๙.๒๐  ๒๕.๔๑  ๓๕.๗๐  ๒๙.๒๐ 
 

 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

0

10

20

30

40

50

60

จังหวัด สังกัด ประเทศ จังหวัด สังกัด ประเทศ จังหวัด สังกัด ประเทศ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
         ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง  

๒๕๖๑-๑๕๖๒ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๔๐.๕๕ ๓๗.๘๖ ๒๙.๘๘  -๗.๙๘ 
สังคมศึกษาฯ ๒๘.๙๕ ๓๑.๐๒ ๒๘.๙๕  -๒.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๐.๘๖ ๒๔.๑๐ ๒๑.๙๐  -๒.๒ 
คณิตศาสตร์ ๑๗.๕๐ ๒๒.๘๗ ๑๗.๒๖   -๕.๖๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๔.๕๐ ๒๕.๓๘ ๒๔.๗๐   -๐.๖๘ 

  
       แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
          

 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐
๕.๐๐

๑๐.๐๐
๑๕.๐๐
๒๐.๐๐
๒๕.๐๐
๓๐.๐๐
๓๕.๐๐
๔๐.๐๐
๔๕.๐๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา๒๕๖๐–๒๕๖๒

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๖. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ 
 

ท่ี รายการ จ านวน (คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑ จ านวนนักเรียนมนี้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๓๘๕ ๘๖.๓ 

๓ จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการศึกษา/เรียนร่วม ๖ ๑.๓๔ 
๔ จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๖๑ ๑๓.๗๐ 
๕ จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ ๐ ๐ 
๖ จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๐ ๐ 
๗ จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) ๐ ๐ 
๘ จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ๒๗ ๖.๐๕ 
๙ จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน ๑๔ ๓.๑๔ 
๑๐ จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ๑๐๐ ๘๐ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๗. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปลผล 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   ๘๐ ๗๒.๑๖ ๓ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  ๘๐ ๔๗.๘๐  ๓ ดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ๙๐ ๙๖.๕๒ ๔ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๙ ๘๑.๖๖  ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน  ๘๐ ๙๐ ๕ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๘๐ ๘๐ ๔ ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๘๐ ๘๐ ๔ ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  ๘๐ ๘๐ ๔ ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  

๘๐ ๘๐ ๔ ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และ การจัดการเรียนรู้ 

๘๐ ๙๐ ๕ ดีเลิศ 

๒.๗ เป็นผู้น าด้านวิชาการ ๑๐๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศ ๑๐๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
๒.๙ การขับเคลื่อนนโยบาย ๑๐๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ ๑๐๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
๒.๑๑ มีระบบการบริหารโปร่งใส ๑๐๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
๒.๑๒  มีเครือข่ายเข้มแข็ง ๑๐๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๘๕.๕๙ ๔ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๐ ๙๐.๘๓ ๕ ยอดเย่ียม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๘๐ ๙๖.๖๗ ๕ ยอดเย่ียม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๙๓.๓๓ ๕ ยอดเย่ียม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๗๘.๖๗ ๓ ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๘๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 

๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๘๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
๓.๗ ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวข้อง ๘๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
๓.๘ มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน      ๘๐ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 
๓.๙ รักและเข้าใจผู้เรียน ๘๐ ๙๐.๘๓ ๕ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๘๔.๒๑ ๔ ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา(แผนระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น 
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
    ๑ . ผู้ เรียนอ่านหนัง สือและอ่านคล่อง  รวมท้ัง
สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ไ ด้ ด้วยตนเองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยู่ในระดับดี มีผลการ 
ประเมินระดับชาติสูงขึ้น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทยและระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส 
สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  เกี่ยวกับพฤติกรรมในด้าน 
ความมีวินัย ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายหลักสูตรท่ีโรงเรียนก าหนด โดย
ใช้ Best Practice “ TUPSRB DD MODEL” พัฒนา
ผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างวินัยให้ เกิดขึ้นกับนักเรียน 
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมส่งผลท าให้สัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น ท าให้การติด ๐ ร มส ลดลง 

คุณภาพของเด็ก 
   ๑ . ผู้เรียนควรเพิ่มศักยภาพให้มี ทักษะในการ
วิเคราะห์ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียน และตัวช้ีวัดของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มากขึ้น โดยโรงเรียนจัดท า
คลังข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ท้ังระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ในลักษณะข้อสอบ
ออนไลน์ (Online) 
   ๒. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ตรงกับการจัดการเรียนรู้ท่ี
ผ่านการวิ เคราะห์แผนการ จัดการเรี ยนรู้  ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน สาระ ตัวช้ีวัด และการวัด
ประเมินผลท่ีอิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าการวัดความรู้ตาม
เนื้ อหา ท่ี เรี ยนตามหลักสูตรเนื่ องจากข้อสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ยึดมาตรฐาน สาระและตัวชี้วัด 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ 
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการทางาน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
   ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิ สัยทัศน์     

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑ . สร้ าง เครือข่ายความร่วมมือ  กับ ผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง    มี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ  จัด
การศึกษา และการ 
ขับเคล่ือน คุณภาพการจัดการศึกษาสนับสนุนชุมชน
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
พันธกิจ เป้าหมายท่ีซัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับ ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป การศึกษา ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของ สถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ 
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ผล การจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้ กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

   ๒. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่าย
การเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนการส่ือสารข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญให้
ท่ัวถึงทุกหน่วยงาน/บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของโรงเรียน 
     ๓. กระบวนการติดตามการพัฒนาตนเองของครู
ภายหลังได้รับการพัฒนาแล้ว 
     ๔. ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนา น าเสนอ และ
เรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     ๑. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้  
     ๒. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์ ประเมินความพร้อมและ
ความสนใจของตนเอง โดยมีครูคอยให้ค าปรึกษา และ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ กิจกรรม OPEN HOUSE กิจกรรมหนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP) ซึ่งท าให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาอย่างรอบด้าน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
    ๑. ครูพัฒนาสมรรถนะครูด้านต่างๆ  เช่น การ
จัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ียึดบริบท
ชุมชนหรือวิถีชุมชน การวัดและประเมินผล 
    ๒ . ครูควรส่งเสริมให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
    ๓. ครูพัฒนาการวัดผล และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    ๔. ควรมีการน าหลักสูตรบูรณาการคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น โดย
มีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้หรือวิจัย เพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิภาพท่ีจะขึ้นกับตัวผู้เรียนท่ีครู
สามารถน าผลมาพัฒนาต่อยอดต่อไป  
๔ . ครูควร จัดการ เรี ยนการสอนด้วยวิ ธี การ ท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับ  มาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดตาม หลักสูตรการศึกษาช้ันพื้นฐาน และ ฝึก
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติ การให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งานเสมอ 
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แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ด้านผู้เรียน 

๑. การจัดท าระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ท่ีรองรับการใช้งาน
ของโรงเรียน ครูและบุคลากรภายในของโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน และการออกแบบ การประเมินคุณภาพ
ด้วยการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ( Digital Literacy) ท าให้
นักเรียนสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ 

๒. ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community ) ในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ ในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๓. จัดท าโครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์จริง และ
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกสถานศึกษาให้มากขึ้น ท้ังด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา อื่นๆ ให้ได้
เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนและครู  และยังเป็นการ
สร้างช่ือเสียง ให้กับโรงเรียนอีกด้วย  
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  

๑. วางแผนและจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน (แผนระยะ ๔ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖) น าแผนกล
ยุทธ์  สู่การปฏิบัติในโรงเรียน เป็นการวางแผนเพื่อน าองค์กรไปสู่ ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องการของ
โรงเรียน ชุมชนในอนาคต 

๒. การสร้างและคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา 
ท้ัง ๔ กลุ่มบริหารของโรงเรียน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป 
จุดเน้นการพัฒนาท่ีส าคัญคือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนานักเรียน
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน อย่างเข้มแข็ง 

๓. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู รวมท้ังระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานทุก
ฝ่ายโดยผู้บริหาร ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิด ท้ัง
ด้านวิชาการและการส่งเสริมให้มีการ ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนา น าเสนอ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

๒. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องใช้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีสถานศึกษามีอยู่เช่น 
ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ผลการทดสอบระดับชาติ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังในด้าน
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน หรือด้านอื่น ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Networking) 
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๓. การพัฒนาครูโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ใช้
รูปแบบวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อ
กระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษท่ี๒๑ บูรณาการหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีมุ่งบูรณาการศาสตร์ท้ังส่ี 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์  (Science) เทคโนโลยี  (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์  
(Mathematics) 
ความต้องการช่วยเหลือ 

๑. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพการศึกษา   
สู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย(MOU)  

๒. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O – NET และ 
PISA และจัดท าคลังข้อสอบ Online เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการสอบระดับชาติ 
 ๓. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. รอบ ๓ 
๑๒.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสมศ. จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษา 
         ขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

มาตรฐานการศกึษาตาม สมศ.   
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

น้ าหนกั
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั
คณุภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๐๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๓๒ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๘๔ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๗.๐๐ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๑๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ ์
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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มาตรฐานการศกึษาตาม สมศ.   
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

น้ าหนกั
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั
คณุภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๕๑ ด ี
 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม            
จุดเด่น  
 ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง และความรู้สึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
อยากเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักค้นคว้าหาความรู้ จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน รู้ มีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอกสถานท่ี มีความสามารถด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม 
สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ คือ ผู้เรียนมีจิตอาสา รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม สถานศึกษามี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา รวมท้ังการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน โดยจัดท าโครงการเกษตรอินทรีย์ตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้น า มีความสามารถในการบริหารท้ังในด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล
และงานบริหารท่ัวไป ให้บรรลุตามจุดหมายของการศึกษาอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกฎหมายท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน 
องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐและเอกชน มาจัดซื้อ 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น 
สวยงามและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง โดยจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีความสามารถ
ด้านการคิด พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ประเมินอย่างหลากหลาย และเป็นการประเมินผล
ตามสภาพจริง และจัดท าโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยจัด
ให้มีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรม
การพัฒนาให้ครอบคลุมมาตรฐานและภารกิจงานบริหารจัดการศึกษา จัดให้มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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เพื่อด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา การด าเนินงานจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษา จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน เพื่อ
น ามารายงานหน่วยงานต้นสังกัด ให้บริการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องละใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพล
ศึกษา วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 ๒. ครูบางส่วนยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่อง การก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการ
ออกแบบการสอน การใช้ส่ือการสอน การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน รวมท้ังการน าผลการประเมินมา
ใช้ในการสอนซ่อมเสริมและการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู 
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
              ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การเรียนรู้จากโครงงาน การปฏิบัติจริง การอ่าน การสืบค้น
ข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เนต การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดท ารายงานและการน าเสนอข้อมูลควรรู้ โดย
การบูรณาการไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นต้น 
 ๒. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
       ไม่มี 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการเกิดให้กับผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอน การใช้ส่ือการสอน การประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน  รวมท้ังการน าผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     ไม่มี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ไม่ม ี
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๙. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
        ๑. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ คุณลักษณะท่ีพึง  
ประสงค์ พันธกิจ และเป้าหมาย  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
ความถนัด โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 

๒. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน สารสนเทศ การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ สร้าง
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสอดคล้องกับอาชีพตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  ๓. พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สร้างบรรยากาศส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรม การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม  

๔. พัฒนาบุคลากร  ให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญ 
ก าลังใจให้แก่บุคลากร  

๕. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน  
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  จัดกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมี
ข้อบกพร่องทางการเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนท ารายงานวิจัยในช้ันเรียนโดยยึดปัญหาผู้เรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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๑๐. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
      ๑) โครงสร้างการบรหิารงาน 

ผู้อ านวยการ 
 
 

         คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

 
กล ุ่มบริหารวชิาการ                    กล ุ่มบริหารงบประมาณ                    กล ุ่มบริหารงานบ ุคคล                     กล ุ่มบริหารท ั่วไป 

 
- งานพัฒนาสาระหล ักส ูตรท ้องถ ิ่น 
- งานวางแผนงานด ้านวชิาการ 
- งานจดัการเร ียนการสอน 
- งานพัฒนาหล ักส ูตรสถานศ ึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเร ียนรู้ 
- งานวัดผล ประเมินผลและ    
   เท ียบ โอน ผลการเร ียน 
- งานวจิ ัยเพ่ือพ ัฒนาคุณภาพ 
  การศ ึกษา 
- งานพัฒนาและส ่งเสริมให ้มี 

แหล ่ง เร ียนรู้ 
- งานนิเทศการศ ึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานพัฒนาระบบประกันค ุณภาพ 
   ภายในและมาตรฐาการศ ึกษา 
- งานส่งเสริมชุมชนให้มีความ 

เข ้มแข ็ง ทางวิชาการ 
- งานประสานความร่วมมือในการ  

พัฒนาวชิาการกับสถานศ ึกษา 
และ องค ์กรอื่น 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน  
วิชาการแก ่บ ุคคล ครอบครัว 
องค ์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และ สถาบันอื่นท ี่จ ัด
การศ ึกษา 

- งานจ ัดทำระเบ ียบและแนว 
ปฏ ิบ ัติ เกี่ยวกับงานด ้าวิชาการ 

- งานค ัดเล ือกหนังส ือ แบบเร ียนเพ่ือ 
ใช้ ในสถานศ ึกษา 

- งานพัฒนาและใช ้ส ื่อเทคโนโลยี 
เพ่ือ การศ ึกษา 

- งานห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- งานจดัทำแผนงบประมาณและคำ 
  ขอต ั้งงบประมาณ 
- งานจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ 
- งานอนุม ัต ิการใช ้จ ่ายงบประมาณ 
- งานขอโอนและขอเปล ี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
- งานรายงานผลการเบ ิกจ ่าย 

งบประมาณ 
- งานตรวจสอบต ิดตามและรายงาน  
การใช ้งบประมาณ 
- งานตรวจสอบต ิดตามและรายงาน 

การใช ้ผลผล ิตจากงบประมาณ 
- งานระดมทร ัพยากรและการลงท ุน 
  เพ่ือการศ ึกษา 
- งานกองท ุนเพ่ือการศ ึกษา 
- งานบริหารจ ัดการทรัพยากรเเพื ่อ 

การศ ึกษา 
- งานวางแผนพัสด ุ
- งานกำหนดรูปแบบรายการหรือ 

ค ุณล ักษณะครุภ ัณฑ์ ส ิ่งก่อสร ้าง 
- งานพัฒนาระบบข ้อม ูลและ

สารสนเทศ เพ่ือจ ัดทำและจดัหาพ ัสดุ 
- งานจดัหาพ ัสดุ 
- งานควบค ุมด ูแลบำรุงรักษาและ 

จ าหน่ายพ ัสด ุ
- งานจดัหาผลประโยชน์จาก 
  ทรัพย์สิน 
- งานเบ ิกเง ินจากคล ัง 
- งานรับเง ิน เกบ็รักษาเง ิน จ่ายเง ิน 
- งานน าเง ินส ่งคล ัง 
- งานจ ัดทำบัญช ีการเง ิน 
- งานจ ัดทำรายงานทางการเงินและ 

งบการเง ิน 
- งานจ ัดทำหรือจดัหาแบบพิมพ์

บ ัญชี ทะเบ ียน และรายงาน 
- งานการวางแผนการบริหารงาน 

การศ ึกษา 
- งานวจิยัเพ่ือพัฒนานโยบายและ

แผน              
 
 
 
 

 
- งานวางแผนอ ัตรากำล ัง 
- งานจ ัดสรรอัตรากาล ังข ้าราชการ

ครู และบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
- งานสรรหาและบรรจ ุแต่งตั้ง 
- งานการเปล ี่ยนตำแหน่งให ้ส ูงข ึ้น 

การยา้ยข ้าราชการครูและ
บ ุคลากร ทางการศ ึกษา 

- งานการเล ื่อนข ั้นเง ินเด ือน 
- งานการลาทุกประเภท 
- งานประเมินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน 
- งานวินัยและการลงโทษ 
- งานส่ังพ ักราชการและการออกจาก

ราชการ 
- งานรายงานการดำเนินการทาง

วิน ัย และการลงโทษ 
- งานอทุธรณ์และการร้องท ุกข ์
- งานการออกจากราชการ 
- งานจ ัดทำระบบและการจ ัดทำ 

ทะเบ ียนประวัต ิ
- งานจ ัดทำบัญช ีและเสนอขอ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์
- งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 

ข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการ
ศ ึกษา 

- งานส่งเสริมและยกยอ่งเช ิดช ู 
  เกียรต ิ
- งานส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- งานส่งเสริมวินัย ค ุณธรรม จริยธรรม 

สาหรับข ้าราชการครูและบ ุคลากร
ทาง การศ ึกษา 

- งานส่งเสริมขอรับใบอนุญาต 
  ประกอบวิชาชีพ 
- งานพัฒนาข ้าราชการครูและ

บ ุคลากร ทางการศ ึกษา 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานส านักงานกลุ่มบริหารบคุล 
 
 
 
 
 
 

 
- งานพัฒนาระบบและเครือข ่ายข ้อมูล  
  สารสนเทศ 
- งานประสานงานและพ ัฒนา  
  เครือข ่ายการศ ึกษา 
- งานพัฒนามาตรฐานการปฏ ิบ ัตงิาน 
- งานเทคโนโลยีเพ่ือการศ ึกษา 
- งานธรุการ 
- งานดแูลอาคารสถานที ่
  และ สภาพแวดล ้อม 
- งานเสนอความเห ็นเกี่ยวกบัการ 
  จ ัดต ั้ง ยุบรวมหรือเล ิกสถานศ ึกษา 
- งานประสานการศ ึกษาในระบบ  
  นอกระบบและตามอธัยาศ ัย 
- งานระดมทร ัพยากรเพ่ือการศ ึกษา 
- งานทัศนศ ึกษานักเร ียน 
- งานก ิจการนักเรียน 
- งานประชาสัมพันธ์การศ ึกษา 
- งานส่งเสริม สนับสนุน ประสาน 
  การจ ัดการศ ึกษาของบ ุคคล ช ุมชน  
  องค ์กร  หน่วยงานและสถาบัน 
  ส ังคมอ ื่น จ ัดการศ ึกษา 
- งานประสานราชการกบัส ่วนภ ูมิภาค 

และส ่วนท ้องถ ิ่น 
- งานรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงาน 
- งานจ ัดก ิจกรรมเพ่ือปรับเปล ี่ยน  
  พฤติกรรมและลงโทษนักเรียน 
- งานเลขาน ุการคณะกรรมการ 

สถานศ ึกษา 
- งานสวัสดิการ 
- งานอนามัยและโภชนาการ 
- งานจ ัดทำสำมะโนผ ู้เร ียน 
- งานรับนักเรียน 
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๒) การบริหารจัดการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ตามภาระหน้าท่ีการ

บริหารงานในโรงเรียน ๔ ฝ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ .ศ . ๒๕๕๐  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 
๒ พ.ศ.๒๕๔๕) ก าหนดให้เปน็ ๔ กลุ่มบริหารงาน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒. กลุ่มบริหารบุคลากร 
 ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๔. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร 
          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี   ได้น าหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของ      
ทุกภาคส่วน เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management : SBM) และพลังชุมชน
เข้มแข็ง ซึ่งได้น าทฤษฏีการบริหารเป็นฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
ด าเนินการบริหารโดย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มการบริหารงาน ๔ กลุ่มงานหลักตาม
กฎกระทรวง ก ากับโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบประกันคุณภาพท่ีจะใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ให้การบริหารด้านการเรียนการสอนมีคุณภาพและใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน ท าให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
 โรงเรียนได้จัดท า Best Practice รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ “TUPSRB MODEL” เป็น
รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

การน า Best Practice การบริหารโรงเรียน โดยใช้ TUPSRB MODEL ไปใช้ในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี นั้นเป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีโครงการ/กิจกรรม ระบุ
ขั้นตอนการด าเนินงานแบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้  
T : Targeted : เป้าหมาย  

เป็นการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจากทุกภาคส่วน จากการวิเคราะหขอมูล
สภาพปญหาและความตองการของสังคมและของผู้เรียน เพื่อก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน และการควบคุม
สนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน 
U : Unit Management : การบริหารงานท้ังหน่วยงาน 
          เป็นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) เป็นแนวคิดในการบริหาร
โรงเรียนท่ีเน้นความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผลักดันให้มีการกระจายอ านาจไปสู่หน่วยปฏิบัติให้มากท่ีสุด
เน้นการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนรวมในการจัด
การศึกษา 
P : Participative Management : การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
     เป็นการบริหารจัดการท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่ายและองค์กร
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ชุมชน ได้เข้ามาส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจ
ร่วมกันใน การบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  
S : Strategic Management : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

เป็นการน าหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา เป้าหมายของสถานศึกษา (School Goals)การระดมทรัพยากร และ
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น เพื่อ ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ๒) การปฏิบัติการ (Take Action) ๓) การประเมินผล (Evaluation) 
R : Research : การวิจัย 
          เป็นการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษาได้ท าการศึกษา
วิจัยด าเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง
โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
B : Based on Strengths  Community : บนพื้นฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและทุกภาคส่วนใน
ระดับชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   มีบทบาทและ
เป็นก าลังส าคัญ ในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครองเครือข่าย และองค์กรชุมชน 
  ๓) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ อัตลักษณ ์และเอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์  

“ องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เป็นโรงเรียนของชุมชนบน
พื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
และพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ
และเช่ียวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

๓.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๕.พัฒนาส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

๖.ส่งเสริมผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

๗.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน และพร้อมส าหรับการ

ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๓. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

ศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. สถานศึกษามหีลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕.สถานศึกษามส่ืีอเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๖. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
๗. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
๑. พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
๒. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
๓. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์วิชาชีพครู 
๔. พัฒนาบริหารการจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๕. สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

อัตลักษณ์ผู้เรียน    
 คนดี มีน้ าใจ  หมายถึง  คนท่ีด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น กตัญญู มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มี
เหตุผล รู้หน้าท่ี ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของ
ผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาส่ิงแวดล้อม มีจิตอาสา สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสันติสุข  
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 สิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย ให้เกิดจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมอยู่
เสมอ  มีการเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ตามความต้องการอย่างมีเหตุผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม รู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยอาชีพท่ี
สุจริตและมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อื่น เพื่อเอื้ออ านวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดและประสิทธิผลในการ
บริหารงาน 
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ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 

“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”  
“Academic and Ethical Excellence” 
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ส่วนท่ี ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
 

ผลการ
พัฒนา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๘๐ ๘๘.๑๒ ดีเลิศ +๑ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน   ๘๐ ๘๒.๓๗ ดีเลิศ +๑ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ๘๐  ๙๒.๗๓ ยอดเย่ียม  +๑ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๘ ๙๐.๓๘  ยอดเยี่ยม +๑ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน  ๘๐ ๘๖.๖๖ ดีเลิศ +๑ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๘๐ ๘๖.๖๖ ดีเลิศ +๑ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
      ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๘๐ ๙๐.๐๐ ยอดเย่ียม  +๑ 

๒.๔ พัฒนาครแูละบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  ๘๐ ๙๐.๐๐ ยอดเย่ียม  +๑ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
      เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  

๘๐ ๘๐.๓๓ ดีเลิศ +๑ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
      จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๘.๒๓ ดีเลิศ +๑ 

๒.๗ เป็นผู้น าด้านวิชาการ ๘๐ ๘๕.๕๖ ดีเลิศ +๑ 
๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ ๑๐๐ ๙๐.๐๐ ยอดเย่ียม  -๑ 
๒.๙ การขับเคลื่อนนโยบาย ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเย่ียม  +๑ 
๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเย่ียม  +๑ 
๒.๑๑ มีระบบการบริหารโปร่งใส ๑๐๐ ๙๓.๓๓ ยอดเย่ียม  -๑ 
๒.๑๒  มีเครือข่ายเข้มแข็ง ๑๐๐ ๙๓.๘๐ ยอดเย่ียม  -๑ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๘๐ ๘๘.๙๑  ดีเลิศ +๑ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถ 
      น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๐ ๘๕.๘๓  ดีเลิศ +๑ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
      เรียนรู้ 

๘๐ ๘๒.๒๒  ดีเลิศ +๑ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๙๓.๓๓  ยอดเย่ียม  +๑ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 
      พัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๓.๓๓  ดีเลิศ +๑ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
      และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๘๐ ๘๐  ดีเลิศ +๑ 

๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๘๐ ๘๓.๓๓  ดีเลิศ +๑ 
๓.๗ ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเน้ือหาวิชาที่เก่ียวข้อง ๘๐ ๘๖.๖๗  ดีเลิศ +๑ 
๓.๘ มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน      ๘๐ ๙๓.๓๓ ยอดเย่ียม  +๑ 
๓.๙ รักและเข้าใจผู้เรียน ๘๐ ๙๒.๒๒ ยอดเย่ียม  +๑ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๘๘.๕๖  ดีเลิศ +๑ 
หมายเหตุ + ๑ หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ/์ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
             – ๑ หมายถึง ผลการพัฒนาต่ ากว่าเกณฑ์/ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน   ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรีเป็นผู้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน      
การส่ือสาร การคิดค านวณตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะการส่ือสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี โดย
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนหา
แนวทางแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  โดยผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET) ตลอดจนผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

กระบวนการพัฒนา 
  

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพล
โลกท่ีดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด โรงเรียน
จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการ PDCA สอดแทรกอยู่ในกระบวนการด าเนินงาน
กิจกรรม / โครงการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. โรงเรียนจัดท าโครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูผู้สอนส่งเสริมให้
นักเรียนได้อ่าน เขียน ส่ือสาร คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ  ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ท้ังภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาญี่ปุ่น เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ   

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ภายใต้โครงการ
หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  สร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  โดยผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ท้ังด้านวิชาการ 
การงานอาชีพศิลปะ ดนตรี กีฬาและด้านอื่น ๆ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เปิดรายวิชาโครงงาน 
(OCOP)  สอดแทรกการจัดการเรียนรู้ STEM  ทุกระดับช้ัน โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า ปรึกษา      
จัดนิทรรศการวิชาการ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน (OCOP)”เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของ
ตนเอง เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินผลการท าโครงงานโดยแต่งต้ังคณะกรรมการจากโรงเรียนอื่นมา
เป็นกรรมการตัดสิน  โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โรงเรียนได้ก าหนดรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ส่ือสาร การท างาน การศึกษาเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ส่ือการเรียนรู้ตามโครงการ
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตส่ือการเรียนรู้เพื่อ
ใช้จัดการเรียนรู้ 

๔. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้  เตรียมความพร้อมท้ังด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการให้นักเรียน  จัดกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อก าจัดผลการเรียนท่ีเป็น ๐, ร, 
มส. เพิ่มจ านวนนักเรียนให้มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึน้ไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ  O – NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
เข้าร่วมโครงการในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แก่ โครงการสายใยเตรียมฯพัฒน์ เป็นโครงการสอน
เสริมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET  โครงการแลกเปล่ียนสถานท่ีเรียนของนักเรียนระหว่างโรงเรียนใน
เครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

๕. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในทุกระดับช้ัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมี
เจตคติ ความพึงพอใจ ความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่องานอาชีพ จัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบ
กิจกรรม การเรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R ๘C)มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมเหรียญ
โปรยทาน  ชุมนุม มินิโฮเทล  ชุมนุม มาสเตอร์เชพ  ฯลฯ เป็นต้น เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้แนะแนวศึกษาต่อและให้เข้าชมนิทรรศการกิจกรรม Open House ด้านการศึกษาต่อและ
ด้านประกอบอาชีพ  

๖. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยสอดแทรกในกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการต่างๆ โดยครูผู้สอนเป็นผู้วัดและประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด จัดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๗. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงดนตรีไทย -นาฏศิลป์ เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ในวันท่ีโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีปีใหม่ 
ประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออก
ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและ
เป็นไปตามสภาพของนักเรียน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

๘. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนด าเนินหลากหลายกิจกรรม 
เช่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมหน้าเสาธง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในทุก ๆ วันส าคัญ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมวันเกียรติยศ เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความสนใจของนักเรียน ท่ีมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ กิจกรรมอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  แต่ละกิจกรรมเน้นฝึกให้นักเรียน รู้จักปรับตัวท่ีจะอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เข้าใจกัน 
และกัน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเมื่อต้องร่วมกันตัดสินใจ หรือแก้ปัญหา 
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๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม การตรวจสุขภาพ ช่ังน้ าหนักและ วัด
ส่วนสูงของนักเรียนทุกคนทุกปีการศึกษา มีการตรวจสอบสภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน  การบริการ 
พยาบาล ด าเนินการรณรงค์ป้องกันเอดส์และสารเสพติด การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในรายวิชาพื้นฐานต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ครูผู้สอนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และทักษะต่าง  ๆ ให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและรักการออกก าลังกาย 
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย และพัฒนาความสามารถด้านกีฬา  

๑๐. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น รายบุคคล จากงานฝ่ายบริหารท่ัวไปของโรงเรียน มีการ
จัดท าระบบคัดกรองนักเรียนและแนวทางช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) โดยจัดการส ารวจศึกษา
ท้ังหมด ๘ ด้าน  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนท่ีมีปัญหารวมท้ังมีการบันทึกข้อมูลและส่งต่อเพื่อการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ใช้ระบบเทคโนโลยี Student Care  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) ในการ
ส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และรับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้มากขึ้นเพิ่มความสัมพันธ์
ท่ีดี และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหานักเรียน 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แสดงผลการประเมินดังตาราง 
 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๘๒.๓๗ ระดับดีเลิศ 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ๙๑.๔๖ ยอดเย่ียม 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ๘๗.๙๗ ปานกลาง 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๑.๒๕ ยอดเย่ียม 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๙๔.๒๘ ยอดเย่ียม 
 ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔๐.๘๒ ปรับปรุง 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘๒.๖๙ ดีเลิศ 
 ๗) นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและแผนการด ารงชีวิตที่ชัดเจน ๘๖.๐๕ ดีเลิศ 
 ๘) นักเรียนต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ     ๘๔.๔๔ ดีเลิศ 
๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๓.๘๘ ยอดเยี่ยม 
 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๙๖ ยอดเย่ียม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๙๒.๒๕ ยอดเย่ียม 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๙๐.๘๐ ยอดเย่ียม 
 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๙๖.๐๔ ยอดเย่ียม 
 ๕) มีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๙๔.๓๓ ยอดเย่ียม 

คุณภาพของผู้เรียน ๘๘.๑๒ ดีเลิศ 
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จากตาราง พบว่า ระดับคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อยู่ในระดับ
ดีเลิศ โดยผลการประเมินด้านด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การ อ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก 
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา 
ความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด  
เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้ 
อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  ผลการประเมิน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี 

การประเมินด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีเหตุมีผลและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และสุขภาพทางใจให้
เข้มแข็ง ป้องกันและหลีกหนีจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาส่ิงไม่ถูกต้อง และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเย่ียม 

ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑)  สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การส่ือสาร จากผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสาร ระดับดีขึ้นไปมี
ค่าเฉล่ียร้อยละ ร้อยละ ๙๑.๔๖  ระดับยอดเยี่ยม 

นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะการการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ในรายวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาต่างประเทศ 
ได้แก่  วิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน ๔ รายการ  ภาษาต่างประเทศ จ านวน ๒ รายการ ทักษะ
การค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ รับรางวัลเหรียญเงิน จ านวน ๑ รายการ 
 ๒) ผลการประเมินด้านความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ประเมินจากผลรายงานการอ่าน วิเคราะห์ เขียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๖ เป็นตัวชีว้ัดในการประเมินระดับดีขึน้ไปมีค่าเฉล่ียร้อยละ 
ร้อยละ ๘๗.๙๗  ระดับดีเลิศ 

ผลการพัฒนาความสามารถในการอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา  นักเรียน
ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะการคิดในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไป
แข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีได้รับรางวัลได้แก่ เหรียญทอง จ านวน๑๖ เหรียญ เหรียญเงิน  ๑๓ เหรียญ ทองแดง 
๑๖ เหรียญและรางวัลเข้าร่วม ๗ รายการ 
 นอกจากนี้ได้ส่งเสริมนักเรียนได้น าผลงานจากการเรียนวิชาโครงงาน (OCOP) เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภายใต้หัวข้องาน“นวัตกรสร้างนวัตกรรม น าสู่
อนาคต”(Inventors Create future innovations)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  จ านวน 
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๓ โครงงาน รางวัลเหรียญทองแดง จ านวน ๑ โครงงานและเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 
จ านวน ๑ โครงงาน 
 ๓) นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการน าความรู้ ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรมแนวความคิด 
ใหม่ ๆ สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น แล้วน ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปคิด
เป็น ร้อยละ  ๙๑.๒๕    ระดับยอดเยี่ยม 

๔) การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับช้ัน มีความรู้ ทักษะ 
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลต่าง  ๆ น ามา
ท าแบบฝึกหัด ท ารายงาน สร้างช้ินงาน การจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้า
หาข้อมูลตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีขึน้ไปคิดเป็น ร้อยละ๙๔.๒๘ ระดับยอดเยี่ยม 

๕) ผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จ านวนผู้เรียน ร้อยละ   ๔๐.๘๒ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

๖) ผลการด าเนินงานการให้ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการวางแผนการจัดการด้านอาชีพและสามารถน าความรู้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ นักเรียน
มีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและแผนการด ารงชีวิตท่ีชัดเจนมีความต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ    
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๙ ระดับดีเลิศ 

๗) มีการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด ผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มีครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีการ
ด าเนินการ ต่อเนื่องทุกกิจกรรม และนักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเอง ผู้ปกครองมีความศรัทธา 
และเช่ือมั่นในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ ใช้ระบบ
เทคโนโลยี Student Care  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) ในการส่ือสารระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง และรับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้มากขึ้นเพิ่มความสัมพันธ์ท่ีดี และความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหานักเรียน ร้อยละ ๙๖    

๘) ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีการ 
ด าเนินการต่อเนื่องทุกกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาความถนัด ความสามารถของตนเอง 
ทางด้านศิลปะ ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุนทรียะ และศิลปะนิสัย สามารถ 
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะที่เหมาะสมกับตนเอง น าไปบูรณาการในชีวิตประจ าวัน  โดยมีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีขึน้ไปคิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๒๕   ระดับยอดเยี่ยม 

๙) จากผลการประเมินผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  พบว่า 
นักเรียนมีคุณลักษณะตามตัวบ่งช้ี ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ ระดับยอดเย่ียม  

๑๐) นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของกรมพลศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๖.๐๔ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

๑๑) นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อมเข้า 
ร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงพฤติกรรมความ กตัญญูกตเวทีมีความภาคภ ูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็น

ไทย และเห็นคุณค่าเก ี่ยวกับ ภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ในช ีว ิตประจ าวัน   ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๔.๓๓ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
  

๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-
๒๕๖๒ และปีงบประมาณ ๒๕๖๓- ๒๕๖๖ 

๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
๓) หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
๔) รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
๕) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
๖) รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
๗) เกียรติบัตรและรูปภาพนักเรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันความรู้ทางวิชาการ  การแข่งขัน

ประกวดทักษะ และ คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๘)  รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
๙)  รายงานผลการด าเนินงานโปรแกรมการบริหารกิจการนักเรียน ระบบ Student Care 
๑๐)  แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
๑๑) รายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๑๒) รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

จุดเด่น 

  ๑. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ จนผู้เรียน
มีความสามารถพิเศษทางด้านกรีฑา กีฬา  เป็นท่ียอมรับของชุมชนในเรื่องกีฬา  

๒. ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีสุนทรียะ และศิลปะ ท าให้
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาความถนัด ความสามารถของตนเองทางด้านศิลปะ ท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะท่ีเหมาะสมกับตนเอง น าไปบูรณาการในชีวิตประจ าวัน นักเรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ท่ีมีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและ ภูมิใจในความเป็นไทย โดยแสดงความ
ช่ืนชม อนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ไทย และท้องถิ่น  

๓. การใช้เทคโนโลยีสืบค้นบริการได้ท่ัวถึงมีสัญญาณ wifi ครอบคลุมท้ังสถานศึกษาผู้เรียนสามารถใช้
โทรศัพท์เพื่อค้นหาข้อมูลท่ีต้องการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว  

๔. นักเรียนรู้จักการวางแผนในการท างาน มีความสนุกสนานในการท ากิจกรรมสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย และท างานร่วมกันอย่างมีความสุข กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีภาวะเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีจิตอาสา รักษ์ส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็น“คนดี มีน้ าใจ” 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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จุดที่ควรพัฒนา 

๑. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง   อาทิ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางวิชาการระดับชาติ (O - Net) ของทุกรายวิชา 

๒. กระจายโอกาสในการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง  
และครอบคลุมทุกระดับช้ัน พร้อมๆกับการพัฒนาครูเพื่อเป็น coaching ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 

๓. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบ    

๔. การพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง 
๕. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด การใช้บริการห้องสมุดมีจ านวนลดลงควรปรับเปล่ียนรูปแบบ

ห้องสมุด ๔.๐ ให้ทันสมัย ตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป ไม่เพียงการอ่านจากในหนังสือเท่านั้น 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีระดับที่สูงขึ้น 

๑. ครูผู้สอนต้องพยายามและร่วมมือกันฝึกให้นักเรียนได้รู้จักใช้วิธีการท างานเชิงระบบ และเป็นทีม
อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ท้ังในการเรียนการสอนและการท างาน จึงจะท าให้นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านนี้มากขึ้น 

๒. โรงเรียนต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยี ส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอนให้ครบทุกห้อง และสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียนทุกคนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีในทางท่ีถูกท่ีควร 

๓. การพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้รองรับกับการเปล่ียนแปลงก้าวทันโลกและ
เทคโนโลยี  
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ีบริหารจัดการภายใต้หลักการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM) ยึดหลักการบริหารระบบธรรมมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง รับฟังเสียง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โปร่งใสตรวจสอบได้ โรงเรียนมีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 

 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีการจัดโครงสร้างและระบบบริหารองค์กรอย่างเป็น

ระบบโดยยึดหลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารท่ัวไป ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองนักเรียนโดยเครือข่ายผู้ปกครอง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ความเห็นชอบ      
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาและมูลนิธิหลวงพ่อ
ส าเร็จศักดิ์สิทธิ์มอบสนับสนุนค่าบ ารุงการศึกษานักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
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ตลอดจนสนับสนุนการจัดหาส่ืออุปกรณ์ และสวัสดิการ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และการพัฒนา ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 

 โรงเรียนได้มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โดยส ารวจปัญหา
และความต้องการตามบริบทของโรงเรียน ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
จากการระดมความคิดของบุคลากรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนด า เนินการตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ จัดโครงการกิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์กิจกรรมตามโครงการ มีการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนประชุมร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหา ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายและ
ชุมชนให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการโดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

๑) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีการก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาระดับชาติ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
อย่างชัดเจน ร่วมกันก าหนด แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (เน้นระบบการ
บริหารจัดการ / การจัดการเรียนการสอน)ได้วางกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การบริหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารท่ัวไป  ยึดหลักการบริหาร/เทคนิค การบริหารแบบมีส่วนร่วม การพัฒนา
ตามกระบวนการ PDCA, SBM มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ท างาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยการก าหนดอ านาจ ภาระหน้าท่ี จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงาน จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสม กับภาระงาน การท างานของทุก
ฝ่ายขององค์กรเป็นไปในทางท่ีส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเป็น ระบบ 

๒) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้ด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนางานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของการศึกษา ดังนี้ 

     ๒.๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับบริบทของนักเรียน ชุมชน โรงเรียนและสภาพของ สังคม จัดให้มีรายวิชา
ได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

     ๒.๒) พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
     ๒.๓) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ ช่วยเหลือ 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
     ๒.๔) ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาท่ีรอบด้าน  
     ๒.๕) บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและบริการท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ๒.๖) สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
     ๒.๗) วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ความเส่ียงขององค์กร และบริหารงานอย่างเป็นระบบ  
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     ๒.๘) บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา 
๓) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้มี
การด าเนินการจาก กลุ่มบริหาร/ งาน / กลุ่มสาระ ดังนี้  

     ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
     ๓.๒ จัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id Plan)และอบรมสัมมนา 

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
     ๓.๓ ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
     ๓.๔ ติดตามการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตามและพัฒนา 

(Coaching and Mentoring) 
     ๓.๕ มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปี

การศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการ ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพของตนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานท่ีทุกแห่งให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความมั่งคงแข็งแรง และปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายใน
ห้องเรียน มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ อย่างเพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ 
พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน 

๕) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ประโยชน์ท้ัง 
เพื่อการบริหารและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร  

๖) มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้ อต่อการพัฒนาสารสนเทศในสถานศึกษา            
มีคณะกรรมการงานสารสนเทศและผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินงานสารสนเทศ มีการจัดระบบสารเทศเป็นหมวดหมู่  
ครอบคลุมเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือ/การเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 
และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
 
 

ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แสดงผลการประเมินดังตาราง 
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ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน  ๘๖.๖๖ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๘๖.๖๖ ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
      ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๙๐.๐๐ ยอดเย่ียม  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  ๙๐.๐๐ ยอดเย่ียม  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอื้อต่อการจัดการ 
      เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  

๘๐.๓๓ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
      จัดการและ การจัดการเรียนรู ้

๘๘.๒๓ ดีเลิศ 

๒.๗ เป็นผู้น าด้านวิชาการ ๘๕.๕๖ ดีเลิศ 
๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศ ๙๐.๐๐ ยอดเย่ียม  
๒.๙ การขับเคลื่อนนโยบาย ๑๐๐ ยอดเย่ียม  
๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ ๑๐๐ ยอดเย่ียม  
๒.๑๑ มีระบบการบริหารโปร่งใส ๙๓.๓๓ ยอดเย่ียม  
๒.๑๒  มีเครือข่ายเข้มแข็ง ๙๓.๘๐ ยอดเย่ียม  

กระบวนการบริหารและการจัดการ ๙๐.๓๘ ยอดเยี่ยม 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้มีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มกีาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ อันจะ
น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยมีความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการนิเทศ  ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ 
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๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จนเกิดเป็นนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา “TUPSRB MODEL”โดยมีความ
มุ่งมั่นพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน ภายใต้หลักคิด
ในการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดกับบุคลากรของโรงเรียน ด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเน้นความโปร่งใสและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โดยการรับฟังเสียงของทุกฝ่าย ตลอดจนการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
คุณภาพและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาโรงเรียนด าเนินการโครงการ
ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจนโยบาย กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดแต่ละโครงการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และจุดเน้นของโรงเรียน ท้ังนี้โรงเรียนมี
กระบวนการก ากับติดตามให้การด าเนินการเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
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๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา     
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

          โรงเรียนวางแผนกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้การ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สูงขึ้น และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      
มีคุณลักษณะเป็นพลโลกภายใต้วิถีชีวิตประชาธิปไตย  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ มีจิตสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ 
มีค่านิยม ๑๒ ประการ ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงและ
เสมอภาค มีผลการพัฒนา ดังนี้ 
       ๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาระสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบจากคณะครู  ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการจัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน มีการบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
       ๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ท้ังแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน มีความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม ร่มรื่น 
ภายในห้องเรียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย / สัญญาณ สะดวกรวดเร็วต่อการ
ใช้งาน 
      ๔. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจัดให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน หรือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการ
พัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

      ด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของความรู้ความสามารถของครู ท้ังความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนพัฒนาให้ครูมีสมรรถนะสูง มี
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ท้ังระดับโรงเรียนระดับกลุ่มสาระ/
กลุ่มงาน และระดับช้ันเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จนเกิดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ หรือแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ จนเกิดกระบวนการ
ปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศท่ีเรียกว่า Best Practice 
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          โรงเรียนใช้ระบบโครงสร้างการบริหาร ๔ กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหาร
วิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ 
มีการ จัด ต้ังคณะกรรมการด า เนินงานของก ลุ่มบริหาร  ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหาร หัวหน้างาน โดยมีการแต่งต้ัง และมอบหมาย
หน้าท่ีและความรับผิดชอบงานตรงตามศักยภาพของบุคลากร เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จัดการระบบงานของโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ทุกกระบวนการท างาน 
         มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถท างานอย่างเป็นระบบโรงเรียนส่งเสริมและ
พัฒนาให้คุณครูมีความรู้ความสามารถ  โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาเชิง
ปฏิบัติการเป็นประจ าทุกภาคเรียน และนอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาต่อ 
และการอบรมพัฒนาตามความต้องการของครูและบุคลากร  และทุกปี
การศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ านวน ๑๗ โรงเรียน 
จะจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันได้แก่ กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ โครงการ
พัฒนาบุคลากรในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศเป็นประจ าทุกป ีโครงการเตรียม
พัฒน์รักองค์กร ส าหรับบุคลากรท่ีเข้ามาปฏิบัติราชการในโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเชิงระบบคุณภาพ
ให้กับบุคลากรทุกคน 
        ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มีการนิเทศภายใน เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
การท าวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาในช้ันเรียนตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณวุฒิและวิทยฐานะให้สูงขึ้นอีกด้วย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

         สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยโดยสอดคล้อง กับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการท่ีเน้น คุณภาพของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรยากาศภายในห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เช่น มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มี
ระบบเทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน มีการพัฒนา
ภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียน
รู้อยู่ท่ัวท้ังโรงเรียน มีการส่งเสริมสุขภาพภาพภายในโรงเรียนมีสถานท่ีออก
ก าลังกายและให้บริการแก่ชุมชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆในการใช้อาคาร
สถานท่ีจัดกิจกรรมทางสังคม เช่น อาคารโดมหลวงพ่อส าเร็จศักด์ิสิทธิ์ โดย
มูลนิธิหลวงพ่อส าเร็จศักด์ิสิทธิ์  องค์กรชุมชนเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินการ
สร้าง 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่สนบัสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  
 

         โรงเรียนมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการท่ี
ปลอดภัย มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นย า เช่ือถือได้ และพร้อม
ใช้งาน  มีบริการระบบเครือข่าย Internet เพื่อการติดต่อส่ือสาร ท้ังในรูปแบบ 
WIFI/LAN/Intranet สามารถรับและแลกเปล่ียนข้อมูลได้ท่ัวทั้งโรงเรียน มีการ
ติดต้ังอุปกรณ์ IT ในห้องเรียนเพื่อช่วยเอื้อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
       จากการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ันให้มี
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอยู่ในระดับดีตาม
ค่าเป้าหมายก าหนด 

๒.๗ เป็นผูน้ าด้าน
วิชาการ 

       ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เข้ารับการ
ประชุม การอบรมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ช่ัวโมง/ปีมี
บุคลิกลักษณะความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐานน า
ความรู้ ทักษะตลอดจนเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่าง
มี ประสิทธิภาพ 

๒.๘ บริหารและตัดสินใจ
บนพืน้ฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 

     ผู้บริหารใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหารจัดการ  จัด
โครงสร้างระบบบริหารสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมภารกิจของ
โรงเรียน  มีการจัดท าสารสนเทศประจ าปีและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

๒.๙ การขับเคลื่อน
นโยบาย 

       ผู้บริหารสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลงาน
ปรากฏชัดเจนปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคล่ือนสู่การ
ปฏิบัติขององค์กร จัดท าแผนและขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาใน
แต่ละโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล ส าหรับเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการบริหาร 

๒.๑๐ การวางแผนอย่าง
เป็นระบบ 

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เป็นโรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ล าดับท่ี ๑๐ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี  
มีแผนปฏิบัติการประจ าปี มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนถูกต้อง
พร้อมใช้งาน มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานและเป็นแนวทางให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.๑๑ มีระบบการบริหาร
โปร่งใส 

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเครือข่าย
จัดขึ้นการด าเนินงานและการตัดสินใจท่ีเปิดเผย เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันโดยบริหารงานผ่านโครงการเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ านวน 
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๑๑ โครงการได้ แก่  ๑)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้น านักเรียน. ๒)โครงการ
นิทรรศการ OCOPและOSOP ๓) โครงการปันน้ าใจ สานสายใย เครือเตรียม
พัฒน์ ๔) โครงการส่งเสริมโอกาสการเปล่ียนสถานท่ีเรียน ๕) โครงการพัฒนา
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ ๖) โครงการการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและร่วมพัฒนาโรงเรียน. ๗) โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร   
๘)โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือ ๙)โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือเตรียมพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ ๑๐) โครงการการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ๑๑) โครงการจัดสัมมนาฝ่ายบริหารและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

๒.๑๒  มีเครือข่าย 
ข้มแข็ง 

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีเครือข่ายความร่วมมือ
จากองค์กร ภาครัฐ  เอกชน และท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล  การจัดกิจกรรมและผลการด าเนินงานของโรงเรียนผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างาน/เครือข่าย/ภาคีเครือข่ายการจัดท าแผนงานท่ีเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมของชุมชนในท้องถิ่น 
 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

 ๑. แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
 ๒. แผนปฏิบัติการ/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ๓. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 

๔. สารสนเทศของกลุ่มบริหารบุคลากร 
๕. รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๖. สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๗. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน นอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๙. รายงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
๑๐.แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เว็บไซต์และเว็บเพจของโรงเรียน 
๑๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒. แผนภาพการบริหารงานรูปแบบ TUPSRB MODEL 
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จุดเด่น 
 

๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วย          
“TUPSRB MODEL” ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีการปรับแผนการจัดการการศึกษาตามสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็นตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 

๒. มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องค์กรชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษา  

๓. มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีการประเมินอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย) มี
การประเมินการปฏิบัติงานของครู (SAR รายบุคคล) มีการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการบริหาร และ
การจัดการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มบริหารภายในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ใน
การส่ือสาร พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการแจ้งปัญหาให้รวดเร็วทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึง ระบบ
อย่างมีคุณภาพ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  

๓. การวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มคะแนน O-NET ให้
สูงขึ้นทุกรายวิชา  

๔. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่อง 

๕. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา สนับสนุนครูในการท าวิทยฐานะสูงขึ้นและการศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นช่วงเปล่ียนถ่ายบุคลากร และมี
ครูผู้ช่วยเพิ่มมากขึ้น 

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๑. การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ TUPSRB MODEL 
อย่างต่อเนื่อง มีการวิจัยร่วมให้เป็นนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพและขยายผลรูปแบบไปใช้ในกลุ่ม
ตัวอย่างของโรงเรียนท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น 

๒. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัด
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได้นวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ท้ังกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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๓. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย
ก าหนดทุกรายวิชา 

๔. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  และพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 

 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ตระหนักถึงความส าคัญในหน้าท่ีของการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ มีการวาง แผนการท างานอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา การพัฒนา 
  ๓ .๑  จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 

         ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง        
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ Active Learning มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ฝึกทักษะแสดงออกการแสดงความ
คิดเห็น การสรุปองค์ความรู้ การน าเสนอผลงาน และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรม
โครงงาน OCOP 
         ครูมีการพัฒนาหรือร่วมพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ด้วยวิธีการ  กิจกรรมท่ี
หลากหลายตามบทบาทหน้าท่ีความเป็นครูและรายวิชาท่ีรับผิดชอบ โดย
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมจิตส านึก ความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์
ท้องถิ่น วัฒนธรรมความ เป็นไทย ในการจัดการเรียนรู้ระดับช้ันเรียน 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

         ครูมีการใช้ส่ือการเรียนการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายใน และภายนอก การใช้ Application บน
มือถือเป็นส่ือ ในการเรียนรู้ เช่น Plickers Kahoot รวมท้ังการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย 
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ประเด็นพิจารณา การพัฒนา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย
ปรากฏเห็นชัดเจน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดให้มีการน าวิทยากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญมาให้ความรู้อยู่เป็นระยะ โรงเรียนได้จัดท าสารสนเทศ
ทะเบียนส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ส่ือ DLIT ของครู 
รายบุคคล เพื่อใช้ส าหรับเป็นคลังข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 
 

         ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  โดยจัดการช้ันเรียน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดห้องเรียน ความสะอาด บอร์ดสารสนเทศ 
บอร์ดนิทรรศการความรู้ เป็นต้น เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ท าให้เด็ก
รักครู ครูรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข สร้างช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างครูและนักเรียนท่ี
หลากหลาย เช่น Line/Messenger เป็นต้น นอกจากนี้ครูยังได้ใช้หลัก
จิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวก โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ 
Active Learning นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและมีความสุขในการ
เรียนรู้ มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

         ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อน าไปท าวิจัยช้ันเรียน พัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม มีการ
ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  นิ เทศ ติดตาม โดย
คณะกรรมการแต่งต้ังตามค าส่ังของโรงเรียนมีกระบวนการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 
          มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้คุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้น าข้อมูลย้อนกลับท่ีได้
จากครูไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

 

          มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน 
เพื่อให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง  เป็นระบบและสามารถน าผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
          ครูใช้กระบวนการ PLCมาวิเคราะห์ สร้างแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติตาม
กระบวนการเนื้อหารายวิชา  ฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห ์สังเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่งตัวแทนครูของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าเสนอผลการปฏิบัติงานท่ี
เป็นเลิศ (Best practice)  เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็น
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ประเด็นพิจารณา การพัฒนา 
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในโครงการพัฒนาบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

 

          ครูใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ เข้ารับการประชุม การอบรมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่น้อย
กว่า ๕๐ ช่ัวโมง/ปี  มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล( ID PLAN) 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการ จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/ 
แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ มีการสร้างและ
การพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

๓.๗ ครูมีความรู้และทักษะลุ่ม
ลึกในเนือ้หาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

         ครูมีทักษะลุ่มลึกในการจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Producing innovation) ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการเรียน
การสอนในเรื่องนั้น ๆ และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในการถ่ายทอดจัดการ
เรียนรู้ สู่นักเรียนครูมีความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีจะสอน ผู้ท่ีจะประกอบอาชีพ
ครูต้องมี ความรู้ท่ีลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาท่ีจะสอน รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาวิชาท่ีสอนของตนหรือท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

๓.๘ มีการเตรียมการสอน มี
เทคนิคการสอน      

         ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีรูปแบบการ
สอนท่ีเน้นทักษะในศตวรรษ ท่ี ๒๑ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะความเข้าใจความ
ต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและรู้ทันส่ือ 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ทักษะ
ด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 

๓.๙ รักและเข้าใจผู้เรียน               การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
และน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้   จัดการเรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับความสามารถความแตกต่างของผู้เรียน ติดตามดูแล ช่วยเหลือเอาใจ
ใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแสดงดังภาพ 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร/ 
ครูช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
แผนภาพ ระบบและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

ก ากับดูแลการ 
ด าเนินงานให้ 

เป็นไปตามนโยบาย 
 นิเทศแนวปฏิบัติตามนโยบาย 

หัวหน้ารายวิชา / หัวหน้า
กิจกรรม/หัวหน้าโครงการ 
-จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
-จัดท าแผนการวัดและ 
ประเมินผล 
-จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้/แผนการเรียนรู้
บูรณาการ 
-ก าหนดแผนงานกิจกรรม 

- ด าเนินการจัดการเรียน 
   การสอน 
- จัดกิจกรรมสนับสนุน 
   การเรียนการสอน 

- วัดและประเมินผล 
- ประเมินผลโครงการ/ 
   กิจกรรม 

สรุป/รวบรวม 
ระบบสารสนเทศ 
น าเสนอรายงาน 

พิจารณาผลการ
ด าเนินการ วิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

จัดท าแผนปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุงการด าเนินการ 
สรุปรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน/
โครงการ/กิจกรรม จัดท ารายงานผลการ

พัฒนา 
ตรวจสอบ 

นิเทศแนวทางการ 
พัฒนา ตรวจสอบ 

 เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบ 
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ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ แสดงผลการประเมินคุณภาพด้าน 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังตาราง 
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ๘๘.๙๑ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป 
       ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๘๕.๘๓ ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๘๒.๒๒ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๙๓.๓๓  ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๓.๓๓ ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ 
      จัดการเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ ดีเลิศ 

๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๘๓.๓๓ ดีเลิศ 
๓.๗ ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ๘๖.๖๗ ยอดเยี่ยม 
๓.๘ มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน      ๙๓.๓๓ ยอดเยี่ยม 
๓.๙ รักและเข้าใจผู้เรียน       ๙๒.๒๒ ยอดเยี่ยม 

 
จากตาราง พบว่า ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ

น าไปใช้ได้จริงกับการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง  ก าหนด
เนื้อหาสาระเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียน และ
อ านวยความสะดวก ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้ เน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ท าให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียน
การสอน ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอน เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป  ท้ังนี้ครูได้
ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ และมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
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ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส า คัญ ตามหลักสูตร ตาม
โครงสร้างรายวิชาโดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีการก าหนดขัน้ตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียน
และเหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครู
แจ้งผลการสอบ ผลการเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนน าผลไปพัฒนาตนเอง 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 

๑) หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐  
๒) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุน)  
๓) แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
๔) รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๕) บันทึกการสอนกิจกรรมชุมนุม  
๖) บันทึกการสอนกิจกรรมแนะแนว  
๗) บันทึกการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
๘) ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตรรางวัล  
๙) รายงานผลการประเมินตนเองของครู (SAR) 
๑๐) บันทึกการประชุมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
๑๑) รายงานการเยี่ยมบ้าน  
๑๒) วิจัยในช้ันเรียน 
๑๓) ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๔) รายงาน best practice ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑๕) แบบสรุปรายงานวิจัยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จุดเด่น 

๑. นักเรียนมีเวทีแสดงผลงานโครงงานวิชาการ (OCOP) และนวัตกรรม โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบของโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานเป็นประจ าทุกปี 

๒. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้รูปแบบวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อกระแสสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

๓. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้  เช่น สวน
เกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 

๑. พัฒนาครูและบุคลากร ให้โดยกระบวนการ PLC ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้าง นวัตกรรมใน
การจัดการเรียน เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการคิด และจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน และท่ัวถึง
ทุกคน 

๒. ครูควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น 

๓. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดงความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มท่ีและอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ท่ีต้องการ โดยโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการ
ท างานร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 ๔. การจัดหาส่ือ เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการท่ีมีความจ าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  

แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตามและพัฒนา เพื่อให้โรงเรียนมีแผนงาน 
ระบบงาน และการจัดองค์กรเพื่อการนิเทศ การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพครูแบบมีส่วน
ร่วมอย่างกัลยาณมิตร และผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการนิเทศ และสามารถน าผลการ นิเทศการจัดการ
เรียนการสอนภายในไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความ
สนใจของผู้เรียน 

๒. กิจกรรม พัฒนาหลักสูตร “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี” และ
จัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการน าเสนอผลงานท่ีเป็น Best Practice  

๓. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการให้ได้มาตรฐานและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน ระดับดีเลิศ  
ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ  ดีเลิศ   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

 ท้ังนี้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ  
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน
และการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทของโรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอนโรงเรียนด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนให้ความส าคัญกับทุกด้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี จนท าให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
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ส่วนท่ี ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีจะต้องน าไปวิเคราะห์สังเคราะห์ 
เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และน าไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนสามารถสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้
มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

      ๑.  นั ก เรี ยนมี สุขภาพร่ า งกายแข็ง แรง  มี
สมรรถภาพทางกาย และน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
จนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษทางด้านกรีฑา กีฬา  
เป็นท่ียอมรับของชุมชนในเรื่องกีฬา  
      ๒. ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุนทรียะ และศิลปะ ท าให้
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  ค้นหาความถนัด 
ความสามารถของตนเองทางด้านศิลปะ  ท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะท่ีเหมาะสมกับตนเอง  น าไปบูรณาการใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ท่ีมีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย โดยแสดงความช่ืนชม อนุรักษ์ 
สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญา ไทย และท้องถิ่น  
      ๓. การใช้เทคโนโลยีสืบค้นบริการได้ท่ัวถึงมี
สัญญาณ wifi ครอบคลุมท้ังสถานศึกษาผู้เรียน
สามารถใช้โทรศัพท์เพื่อค้นหาข้อมูลท่ีต้องการเรียนรู้
ได้สะดวกรวดเร็ว  
      ๔. นักเรียนรู้จักการวางแผนในการท างาน  มี
ความสนุกสนานในการท ากิจกรรมสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย และท างาน
ร่วมกันอย่างมีความ สุข  กล้าแสดงออกอย่า ง
เหมาะสม  มีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีจิตอาสา 
รักษ์ส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
เป็น“คนดี มีน้ าใจ”  
 

      ๑. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง  อาทิ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางวิชาการ
ระดับชาติ (O - Net) ของทุกรายวิชา 
      ๒. กระจายโอกาสในการเรียนรู้และส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
และครอบคลุมทุกระดับช้ัน พร้อมๆกับการพัฒนาครู
เพื่ อ เป็น  coaching ในการสร้ างนวัตกรรมของ
นักเรียน 
      ๓. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกการคิด
วิ เคราะห์  คิดสั ง เคราะห์  และมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบ    
      ๔. การพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้นักเรียน
ได้ค้นพบศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง 
      ๕. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด การ
ใช้บริการห้องสมุดมีจ านวนลดลงควรปรับเปล่ียน
รูปแบบห้องสมุด ๔.๐ ให้ทันสมัย ตามยุคสมัยท่ี
เปล่ียนไป ไม่เพียงการอ่านจากในหนังสือเท่านั้น 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วย          
“TUPSRB MODEL” ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  และ ไ ด้รั บความร่ วมมื อจากครู  นัก เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีการปรับแผนการจัดการ
การศึกษาตามสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
      ๒. มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ
รั บ ผิ ด ชอ บ ต่ อ ผ ลก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  ไ ด้ แ ก่  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องค์กร
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ พร้อมให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
และขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
      ๓. มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีการประเมินอย่างเข้ม (ครู
ผู้ช่วย) มีการประเมินการปฏิบัติงานของครู  (SAR 
ร ายบุ คคล )  มี ก า รนิ เ ทศ  ก ากั บ ติ ดตาม  และ
ประเมินผลการบริหาร  และการจัดการศึกษา
ครอบคลุมทุกกลุ่มบริหารภายในโรงเรียน อย่างเป็น
ระบบ 
 

     ๑ .  พัฒนาระบบการบริหาร จัดการโดยใ ช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็ว ในการส่ือสาร พัฒนาระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ในการแจ้งปัญหาให้รวดเร็วทันสมัย เพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้าถึง ระบบอย่างมีคุณภาพ 
     ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน โดยมีการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  
     ๓. การวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มคะแนน O-NET ให้
เท่ากับหรือสูงขึ้นทุกรายวิชา  
     ๔. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ  ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ต่อเนื่อง 
      ๕. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ มีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องทุก
ปีการศึกษา สนับสนุนครูการท าวิทยฐานะสูงขึ้นและ 
การศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นช่วงเปล่ียนถ่ายบุคลากร 
และมีครูผู้ช่วยเพิ่มมากขึ้น 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
    ๑. นักเรียนมีเวทีแสดงผลงานโครงงานวิชาการ 
(OCOP) และนวัตกรรม โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
การน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบของ
โครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานเป็นประจ าทุกปี 
     ๒. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้รูปแบบวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  ส่ง เสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อ
กระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูใช้

     ๑. พัฒนาครูและบุคลากร ให้โดยกระบวนการ 
PLC ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้าง นวัตกรรม
ในการจัดการเรียน เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการคิด และ
จัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน 
และท่ัวถึงทุกคน 
     ๒. ครูควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อ
สภาวะการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
    ๓. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรไ ด้แสดง
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
    ๓. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ สถานท่ี แหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้   เช่น สวน
เกษตรอินทรีย์  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีและอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ท่ีต้องการ โดยโรงเรียน
เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกัน เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 
    ๔. การจัดหาส่ือ เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการท่ีมี
ความจ าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
ห้องปฏิบั ติการทางวิทยาศาสตร์   อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์  

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

คุณภาพผู้เรียน 
๑. ครูผู้สอนต้องพยายามและร่วมมือกันฝึกให้นักเรียนได้รู้จักใช้วิธีการท างานเชิงระบบ และเป็นทีม

อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ท้ังในการเรียนการสอนและการท างาน จึงจะท าให้นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านนี้มากขึ้น 

๒. โรงเรียนต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยี ส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอนให้ครบทุกห้อง และสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียนทุกคนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีในทางท่ีถูกท่ีควร 

๓. การพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้รองรับกับการเปล่ียนแปลงก้าวทันโลกและ
เทคโนโลยี  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ TUPSRB MODEL 
อย่างต่อเนื่อง มีการวิจัยร่วมให้เป็นนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพและขยายผลรูปแบบไปใช้ในกลุ่ม
ตัวอย่างของโรงเรียนท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น 

๒. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัด
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได้นวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ท้ังกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๓. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย
ก าหนดทุกรายวิชา 

๔. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  และพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตามและพัฒนา เพื่อให้โรงเรียนมีแผนงาน 
ระบบงาน และการจัดองค์กรเพื่อการนิเทศ การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพครูแบบมีส่วน
ร่วมอย่างกัลยาณมิตร และผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการนิเทศ และสามารถน าผลการ นิเทศการจัดการ
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เรียนการสอนภายในไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความ
สนใจของผู้เรียน 

๒. กิจกรรม พัฒนาหลักสูตร “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  ด้วย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี” และ
จัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการน าเสนอผลงานท่ีเป็น Best Practice  

๓. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการให้ได้มาตรฐานและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

๑. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรม และค้นพบศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง 
๒. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางวิชาการระดับชาติ (O - Net) ของทุก

รายวิชา 
๓.. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และขับเคล่ือนคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 
๖. จัดหาแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พรอ้มใช้งานมาใช้ในการวางแผนการบริหารสถานศึกษา 

และระบบจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตลอดจนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การสร้างคลังข้อสอบ Online สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามแนวข้อสอบ O-NET และ 
PISA 

๒. ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพให้มีส่ือการสอนครบทุกห้องเรียน 
๓. จัดหาองค์กรเครือข่ายจากสถาบันต่างๆ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และร่วมกันด าเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
อย่างต่อเนื่อง 

๔.งบประมาณสนับสนุนส าหรับการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ ๔ 
การปฏบิัตทิี่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
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ส่วนท่ี ๔  การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา 
 
ชื่อผลงาน (Best Practices) TUPSRB MODEL   
ค าส าคัญ  TUPSRB MODEL  นวัตกรรมการบรหิารจัดการ    
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑. บทน า 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา ๘(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุก
ระดับจึงต้องปฏิบัติตาม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังนี้
เพราะเมื่อผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคล่ือนให้การบริหารจัดการศึกษาด าเนินไป
ตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวง
แหนสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาและให้ความ  ร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ เพราะการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชนในการ
จัดการศึกษานั้นเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ ท่ีจะช่วยพัฒนาการศึกษาให้ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก หากชุมชนมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนทรัพยากรการศึกษา เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น อาจมีรูปแบบการบริหาร ส าคัญหลาย
ประการ ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม ถือเป็นรูปแบบส าคัญประการหนึ่งท่ีได้รับความสนใจ ในวงการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นแนวทางการบริหารท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรเพื่อให้ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กับความรับผิดชอบและความร่วมมือใน การพัฒนา ปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคล่ือนไปสู่จุดมุ่งหมายได้ส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ 

TUPSRB MODEL รูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management:SBM) และพลังชุมชนเข้มแข็งซึ่ง
ได้น าทฤษฏีการบริหารเป็นฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

การบริหารจัดการโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ TUPSRB MODEL  นั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน
คุณภาพท่ีมุ่งสู่ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนท่ีเป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน และเหมาะสมตามห้วงเวลานั้นๆ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหาร
โรงเรียน ท าให้ได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สระบุรี  โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินงาน 
สภาพทั่วไป 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔  ต าแหน่งผู้บริหาร ว่าง และมีค าส่ังแต่งต้ังให้ นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๖  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๓๕ 
คน นักเรียน จ านวน  ๔๔๖  คนได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนรับการรับรอง
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

คุณภาพ แต่การพัฒนาโรงเรียนต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓)และกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศเพื่อพัฒนาโรงเรียนในยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนั้นจากการพัฒนาโรงเรียนดังกล่าวได้ส ารวจปัญหาของโรงเรียนท่ีมีความจ าเป็นต้องพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน จากผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทาง การศึกษา
แห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ พบว่าผล
การสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับประเทศและเพิ่มขึ้นไม่ถึง ร้อยละ ๓ ตามท่ี
โรงเรียนได้ก าหนดไว้     

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจออกไปตามสายงานปรับเปล่ียน สายงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชน มีส่วนร่วม
ในการก าหนด นโยบายการพัฒนาของโรงเรียนรวมทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

๓. ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน ในรายวิชาท่ีโรงเรียนขาดแคลนครู และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่ือการเรียนการสอนอิเล็คโทรนิค  น าไปใช้ประโยชน์ท้ังในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้  รวมท้ังการน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ โรงเรียนมุ่งพัฒนาสืบเนื่องมาโดยตลอด  

๔. พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
อาคารหอประชุม อาคารอเนกประสงค์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายใน
โรงเรียน ให้มีความเหมาะสมและเอื้อกับบรรยากาศการเรียนการสอน ปรับระบบส่ิงแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
ตามกิจกรรม ๕ ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างลักษณะนิสัย 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานด้านต่างๆ  เปิดโอกาสให้ครูทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในงานและมอบหมายงานท่ีส าคัญๆ 
ส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร  จึงเป็นเหตุผลท า
ใหค้ณะครู ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี มีความสนใจในการออกแบบและสร้างรูปแบบ
ในด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management:SBM) และพลังชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งได้น าทฤษฏี
การบริหารโรงเรียนเป็นฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

เป็นรูปแบบการบริหารงาน TUPSRB MODEL ท่ีสังเคราะห์ขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ
ช่ือมีความสอดคล้องกับอักษรย่อภาษาอังกฤษ Triam Udomsuksa Pattanakarn Saraburi ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  การด าเนินงานโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ท าให้การ
ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มีรายละเอียดของรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ ดังนี้  
T : Targeted : เป้าหมาย  

เป็นการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจากทุกภาคส่วน จากการวิเคราะหขอมูล
สภาพปญหาและความตองการของสังคมและของผู้เรียน เพื่อก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน และการควบคุม
สนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

U : Unit Management : การบริหารงานท้ังหน่วยงาน 
          เป็นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) เป็นแนวคิดในการบริหาร
โรงเรียนท่ีเน้นความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผลักดันให้มีการกระจายอ านาจไปสู่หน่วยปฏิบัติให้มากท่ีสุด
เน้นการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนรวมในการจัด
การศึกษา 
P : Participative Management : การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
     เป็นการบริหารจัดการท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่ายและองค์กร
ชุมชน ได้เข้ามาส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจ
ร่วมกันใน การบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  
S : Strategic Management : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

เป็นการน าหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา เป้าหมายของสถานศึกษา (School Goals)การระดมทรัพยากร และ
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น เพื่อ ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ๒) การปฏิบัติการ (Take Action) ๓) การประเมินผล (Evaluation) 
R : Research : การวิจัย 
          เป็นการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษาได้ท าการศึกษา
วิจัยด าเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง
โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
B : Based on Strengths  Community : บนพื้นฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและทุกภาคส่วนใน
ระดับชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   มีบทบาทและ
เป็นก าลังส าคัญ ในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครองเครือข่าย และองค์กรชุมชน 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 

๑. สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ  TUPSRB MODEL ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  สระบุรี   

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามแนว  ทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบ TUPSRB MODEL 
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
๑. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ/นวัตกรรม การบริหารงานระบบคุณภาพท้ังองค์กร  
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามแนว ทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารูปแบบ TUPSRB MODEL ร้อยละ ๘๐ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ/กระบวนการท างานด้วยระบบคุณภาพท้ังองค์กร  
๒. โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานแบบเจริญก้าวหน้า มีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้แบบมาตรฐานสากล  
๓. ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนได้รว่มมือพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ทันต่อการ

ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ 
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๒. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 
 

 
ส ารวจสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา  

ความต้องการโดยใช้เทคนิค SWOT 
 

 
        จัดล าดับความส าคัญ ก าหนดปัญหาและความต้องการ 

 
 

       วางแผนเพ่ือออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพด้านนักเรียน 
คุณภาพด้านกระบวนการ

จัดการ 
คุณภาพด้านกระบวนการ 

เรียนรู้และการพัฒนา 
คุณภาพด้านงบประมาณ

และทรัพยากร 
 

        
                                                                         การปรับปรุง/แก้ไข                         NO 
                                                                                                                    
                                                                      YES 

 
        รูปแบบการบริหารงาน TUPSRB  MODEL 

 
 

         พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และขยายผล 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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มีรายละเอียดของการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

ต่างๆ ของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท าให้ทราบถึงบริบทของ
โรงเรียนว่าขณะนี้อยู่ ณ จุดใด (Where are we now) เพื่อจัดล าดับความส าคัญและก าหนดกรอบในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงาน  

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการวางแผน ออกแบบ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
โดยใช้รูปแบบ TUPSRB MODELท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี จาก
ผลสรุปของการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการพัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนท่ี ๑ โรงเรียนมีการ
ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ให้มองเห็นภาพแห่งความส าเร็จท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ๆ  

ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อน า
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ TUPSRB  MODELไปใช้ด าเนินงานในทุกภาคส่วน มีการ
ก าหนดแนววิธีด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เน้นการพัฒนาศักยภาพของคน มีการท างานเป็นทีม เพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีโครงการ/กิจกรรม ระบุข้ันตอนการด าเนินงานแบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารท่ีก าหนดไว้ โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้  
T : Targeted : เป้าหมาย  

เป็นการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจากทุกภาคส่วน จากการวิเคราะหขอมูล
สภาพปญหาและความตองการของสังคมและของผู้เรียน เพื่อก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน และการควบคุม
สนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน 
U : Unit Management: การบริหารงานท้ังหน่วยงาน 
          เป็นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) เป็นแนวคิดในการบริหาร
โรงเรียนท่ีเน้นความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผลักดันให้มีการกระจายอ านาจไปสู่หน่วยปฏิบัติให้มากท่ีสุด
เน้นการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนรวมในการจัด
การศึกษา 
P : Participative Management : การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
     เป็นการบริหารจัดการท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่ายและองค์กร
ชุมชน ได้เข้ามาส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจ
ร่วมกันใน การบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  
S : Strategic Management : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

เป็นการน าหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา เป้าหมายของสถานศึกษา (School Goals)การระดมทรัพยากร และ
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น เพื่อ ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ๒) การปฏิบัติการ (Take Action) ๓) การประเมินผล (Evaluation) 
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R : Research : การวิจัย 
          เป็นการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษาได้ท าการศึกษา
วิจัยด าเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
B : Based on Strengths  Community : บนพื้นฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและทุกภาคส่วนใน
ระดับชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   มีบทบาทและ
เป็นก าลังส าคัญ ในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครองเครือข่าย และองค์กรชุมชน 

ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตรวจสอบ (Check)เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียน จากการใช้
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ TUPSRB MODEL โดยยึดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนท่ีก าหนดผลส าเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (BSC)  
 ขั้นตอนที่ ๕  ขั้นปรับปรุงแก้ ไข  (Action) เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริ ง 
(Reflection) ด้วยการน าผลการประเมินการเป็นโรงเรียนคุณภาพโดยยึดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
ท้ัง ๔ ด้าน จากการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ TUPSRB MODEL มาวิเคราะห์และสะท้อนผลการ
ด าเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) เพื่อวิเคราะห์ว่ามีปัญหา อุปสรรคท่ีควรแก้ไขและพัฒนา ปรับปรุง 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และขยายผลการด าเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาสู่ความมีคุณภาพ
ท่ียั่งยืนต่อไป 
๓. ผลลัพธ/์ผลการด าเนินการ 

๑. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ/นวัตกรรม การบริหารงานระบบคุณภาพท้ังองค์กร  
๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามแนว ทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารูปแบบ TUPSRB MODEL   
๔. ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนได้รว่มมือพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ทันต่อการ

ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ 
เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษา ดังนี้ 
     ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผลการเรียน ๐ ร มส น้อยลง  

                ๒) ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้ังในพื้นท่ีบริการและใกล้เคียง  ท าให้มีจ านวนนักเรียน
เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
              ๓) นักเรียนมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับเขต
พื้นท่ี ระดับภาคและระดับประเทศ 
              ๔) นักเรียนจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ การศึกษาภาคบังคับ เพิ่มมากขึ้นและใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้ร้อยละ ๙๗.๖๗ 



ห น้ า  | ๙๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

              ๕)  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุกด้านจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรชุมชน(มูลนิธิหลวงพ่อส าเร็จ
ศักดิ์สิทธิ์)และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างมาก 

    ๖) โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย
และเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด พัฒนาเป็นสถานท่ีสาธารณะ เช่น ลานกีฬาของชุมชน  

    ๗) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหาร  ระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยใช้รูปแบบ TUPSRB 
MODEL มีผลงานเป็นท่ีพึงพอใจของชุมชน  
๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา TUPSRB MODEL โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้ค้นพบประเด็นส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จเกิดจากปัจจัย 
ดังนี้  

๑) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน พร้อมท้ังบุคลากรมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
๒) มีข้อมูลในการพัฒนาท่ีได้มาจากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนด้วยวิธี SWOT โดยการมีส่วนร่วม

ของผู้เกี่ยวข้อง  
๓) น าหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ

ก าหนดทิศทางสู่เป้าหมายการบริหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
๔) ผู้บริหาร ต้องกล้าคิดนอกกรอบ เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง กล้าท า กล้าตัดสินใจ กล้าเปล่ียนแปลง 

มีภาวะผู้น า มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเครือข่ายในการท างาน มีการท างานเป็นทีม และมีคุณธรรม ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  

๕) ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมประสาน ร่วมท าจนท าให้
งานส าเร็จบรรลุ วัตถุประสงค์และมีคุณภาพ  

๖) ชุมชน ประกอบด้วยผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้น าองค์กรชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับ มีความศรัทธาและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน  

๗) บรรยากาศภายในโรงเรียนเอื้อต่อความส าเร็จ จากการใช้ Best Practice  “การบริหารจัดการ
โรงเรียนโดยใช้รูปแบบ TUPSRB MODEL” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ท่ี ทุกฝ่ายรักและผูกพันต่อ
โรงเรียนให้ความร่วมมือมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีบรรยากาศท่ีดี รักสามัคคีกัน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน
ให้ความร่วมมือ ยอมรับ และศรัทธาต่อโรงเรียนน าบุตรหลานเข้าเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ยังท าให้ผู้บริหารโรงเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร แนวคิดทฤษฏี หลักการ
บริหารกระบวนการบริหารสถานศึกษาเพิ่มข้ึนส่งผลต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
      ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ TUPSRB MODEL อย่างต่อเนื่อง มีการวิจัยร่วมให้เป็น
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพและขยายผลรูปแบบไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนท่ีมีความ
หลากหลายมากขึ้น เช่น บริบทของโรงเรียนเครือข่ายท่ีแตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อจะได้ข้อสนเทศท่ีจะ
น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
๖. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
     - อยู่ในขั้นตอนการน าไปใช้และก าลังพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

......................................................... 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา       
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๖๒ 

ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังเพื่อเป็นเป้าหมายในมี
รายละเอียดแนบท้าย ท้ังนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว    

 
                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
                            
                      ( นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี) 
      ต าแหน่งครู  ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
 
 

 
 
               (นายไพโรษณ์  ผดุงศิริพาณิชย์)                                                             
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐาน  

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  

      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดค านวณ 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ  
          แก้ปัญหา 
      ๓) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      ๗) นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและแผนการด ารงชีวิตท่ีชัดเจน 
          - นักเรียนบอกเป้าหมายชีวิตในชีวิตได้ 
          - นักเรียนวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้   
          - นักเรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๘) นักเรียนต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ 
           - นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียน มีความเพียรพยายาม เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ 
           - นักเรียน มีผลการเรียน ปลอด ๐, ร ,มส., มผ. 
           -.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับภาคเรียนท่ีผ่านมา 
 ๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑) การมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลักสตูร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศกึษา 
           ก าหนด 
       ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       ๔) สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
       ๕) มีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
           - นักเรียนขึ้นไปมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม 
           - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงพฤติกรรมความ กตัญญูกตเวท ี
           - ผ ู้เรียนมีความภาคภ ูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก ี่ยวกับ ภ ูมิปัญญาไทยและ 
              แสดงออกได้อย่างเหมาะสม ในช ีว ิตประจ าวัน          
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

๒.๑ มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

มาตรฐาน  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
            กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
๒.๗ เป็นผู้น าด้านวิชาการ 
      - ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
      - ผู้บริหารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 
        แลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ช่ัวโมง/ปี 
      - ผู้บริหารมีบุคลิกลักษณะความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐาน 
๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ 
      - ผู้บริหารใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหารจัดการ 
๒.๙ การขับเคล่ือนนโยบาย 
      - ผู้บริหารสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลงานปรากฏชัดเจน 
๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
        - โรงเรียนในเครือข่าย มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนถูกต้องพร้อมใช้งาน 
        - โรงเรียนในเครือ มีแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
        - โรงเรียนในเครือมีระบบการบริหารท่ีตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
๒.๑๑ มีระบบการบริหารโปร่งใส 
        - โรงเรียนในเครือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเครือข่ายจัดขึ้น 
๒.๑๒  มีเครือข่ายเข้มแข็ง 
        - โรงเรียนในเครือ มีเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กร ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู ้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๓.๗ ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๘ มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน      
      ๑) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๒) ครูมีรูปแบบการสอนท่ีเน้นทักษะในศตวรรษ ท่ี ๒๑ ( ๗C) 
          - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
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มาตรฐาน  

          - การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
          - ทักษะความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
          - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 
          - ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและรู้ทันส่ือ 
          - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
          - ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
๓.๙ รักและเข้าใจผู้เรียน 
      ๑) ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการวาง 
           แผนการจัดการเรียนรู้ 
      ๒) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความสามารถความแตกต่างของผู้เรียน                
      ๓) ครูติดตามดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
เร่ือง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี        
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒               
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

      ( นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี  ) 
                                                      ต าแหน่งครู ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

 
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนก าหนดเอง 
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดค านวณ ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 

      ๓) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
      ๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
      ๖) มีความรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
      ๗) นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและแผนการด ารงชีวิต 
          ท่ีชัดเจน 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 

          - นักเรียนบอกเป้าหมายชีวิตในชีวิตได้ ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
          - นักเรียนวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้               ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
          - นักเรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                          ร้อยละ ๘๐ ระดับดีขึ้นไป 
      ๘) นักเรียนต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ ระดับดีเลิศ 
          - นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียน มีความเพียรพยายาม เข้าร่วมกิจกรรม 
            ในการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 

          - นักเรียน มีผลการเรียน ปลอด ๐, ร ,มส., มผ. ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
          -.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับภาคเรียนท่ี 
            ผ่านมา 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 

 ๑.๒ คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เร ียน ระดับดีเลิศ 
       ๑) การมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลักสตูร คุณธรรมเป้าหมาย  
           และคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 

       ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
       ๔) สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
       ๕) มีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ระดับดีเลิศ 
           - นักเรียนมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
           - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงพฤติกรรมความ  
             กตัญญูกตเวท ี

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
           - ผ ู้เรียนมีความภาคภ ูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า 
             เก ี่ยวกับ ภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  
             ในช ีว ิตประจ าวัน      

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผ ู้บริหารสถานศ ึกษา ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษา และทกุกลุ่มเป้าหมาย             

 ระดับดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างม ี
      คุณภาพ       

 ระดับดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู ้

ระดับดี 

๒.๗ เป็นผู้น าด้านวิชาการ ระดับยอดเยี่ยม 
      - ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
        ของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐   

      - ผู้บริหารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เข้ารับ 
      การประชุม การอบรมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ไมน่้อยกว่า ๕๐ ช่ัวโมง/ปี         

ร้อยละ ๑๐๐   

      - ผู้บริหารมีบุคลิกลักษณะความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม 
        และภูมิฐาน 

ร้อยละ ๑๐๐   

๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับยอดเยี่ยม 
      - ผู้บริหารใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหารจัดการ ร้อยละ ๑๐๐   
๒.๙ การขับเคล่ือนนโยบาย ระดับยอดเยี่ยม 
      - ผู้บริหารสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลงาน 
        ปรากฏชัดเจน 

ร้อยละ ๑๐๐   

๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ ระดับยอดเยี่ยม 
        - โรงเรียนในเครือข่าย มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนถูกต้อง 
          พร้อมใช้งาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

        - โรงเรียนในเครือ มีแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ ๑๐๐ 
        - โรงเรียนในเครือมีระบบการบริหารท่ีตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๑๑ มีระบบการบริหารโปร่งใส ระดับยอดเยี่ยม 
        - โรงเรียนในเครือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเครือข่ายจัดขึ้น 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
๒.๑๒  มีเครือข่ายเข้มแข็ง ระดับยอดเยี่ยม 
         - โรงเรียนในเครือ มีเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กร ภาครัฐ  เอกชน 
           และท้องถิ่น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน ้นผูเ้รียนเป็นสำค ัญ ระดับดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
        ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดี 

 ๓.๒ ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ระดับดี 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดี 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน            ระดับดี 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู ้

ระดับดี 

๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ระดับดี 
      - ครูพัฒนาตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เข้ารับการประชุม อบรม 
        สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๕๐  ช่ัวโมง 

ระดับดี 

๓.๗  ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  ระดับดี 
๓.๘  มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน          ระดับดี 
       ๑) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
       ๒) ครูมีรูปแบบการสอนท่ีเน้นทักษะในศตวรรษ ท่ี ๒๑ ( ๗C) 
           - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
           - การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
           - ทักษะความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
           - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 
           - ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและรู้ทันส่ือ 
           - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
           - ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู ้

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๓.๙ รักและเข้าใจผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
      ๑) ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
          และน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐  

      ๒) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความสามารถความแตกต่าง 
          ของผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐  

      ๓) ครูติดตามดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๑๐๐  
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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

ท่ี  ๓๒ /๒๕๖๓ 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามหมวด
ท่ี ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา บัญญัติให้สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ท้ังนี้ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๙ (๑) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ๑/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง
ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีและค าส่ังท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
    ๑.๑  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี      ประธานกรรมการ 
    ๑.๒  นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล      กรรมการ 
    ๑.๓  นายณัฐวุฒิ  กันร้าย      กรรมการ 
    ๑.๔  นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง      กรรมการ 
    ๑.๕  นายศรัญญู  ศรีพูล       กรรมการ 
    ๑.๖  นายกฤษณะ  มิกขุนทด      กรรมการ 
    ๑.๗  นางสาวฤทัยทิพย์   ร้อยพุทธ     กรรมการ 
    ๑.๘ นางยุพิน  หอมสุข       กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ วางแผน ด าเนินการ อ านวยการ  ก ากับติดตามให้คณะกรรมการด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตลอดจนให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
           ๑)  นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ     ประธานกรรมการ 
           ๒)  นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ์     กรรมการ 
           ๓)  นายเอกชัย  โสกสินธุ์      กรรมการ 
 ๔)  นางสาวนิชดา  บุญชิด      กรรมการ 
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 ๕)  นางสาวณภัทร  อินโสม      กรรมการ 
 ๖)  นายศุภกฤต  หอมขจร      กรรมการ 
 ๗)  นางสาวจีริสุดา  จินรโหฐาน     กรรมการ 
 ๘)  นางหน่ึงนภา  ใจผ่อง      กรรมการ 
 ๙)  นางสาววิไลรัตน์   ชาญพฤติ     กรรมการ 
           ๑๐) นายศรัญญู  ศรีพูล      กรรมการ 
           ๑๑) นางสาวสุชาดา  แก้วกระจ่าง     กรรมการ  
 ๑๐)  นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค     กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑)  นายณัฐวุฒิ  กันร้าย      ประธานกรรมการ 
๒)  นางสาวจตุพร  เชยชม      กรรมการ 
๓)  นายดนัย  อ่อนค า      กรรมการ 

       ๔)  นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์     กรรมการ 
 ๕)  นางพรพนา  เตียนพลกรัง     กรรมการ 
 ๖)  นางสาวธิดาทิพย์  อาจหาญ     กรรมการ 
 ๗)  นางสาววชิราพร  ภักด์ิคุณพันธ์     กรรมการ 
           ๘)  นางสาวสมทรัพย์  สุกใส     กรรมการ 
           ๙)  นางสาวปาริชาติ  รักญาติ     กรรมการ 
           ๑๐)  นางสาวสุวิตรี  ทางดี      กรรมการ 
 ๑๑)  นางสาวนิชดา  บุญชิด     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดท าข้อมูล  เอกสาร  ร่องรอยการด าเนินงาน  ด าเนินการ 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑  โดยรวบรวมเป็นเล่ม และส่งไฟล์ข้อมูลให้กับคณะกรรมการ
จัดท ารายงานประจ าปี 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๒.๑ นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล       ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายณัฐวุฒิ  กันร้าย      กรรมการ 
๒.๓ นายศรัญญู  ศรีพูล      กรรมการ 
๒.๔ นางสาวสุขฤทัย  แก้วมาลา     กรรมการ 
๒.๕ นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ์     กรรมการ 
๒.๖ นางสาวสุวิตรี  ทางดี      กรรมการ 
๒.๗ นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง     กรรมการ 
๒.๘ นายกฤษณะ  มิกขุนทด     กรรมการ 
๒.๙ นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ     กรรมการ 
๒.๑๐ นางยุพิน  หอมสุข      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดท าข้อมูล  เอกสาร  ร่องรอยการด าเนินงาน  ด าเนินการ 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี ๒  โดยรวบรวมเป็นเล่ม และส่งไฟล์ข้อมูลให้กับคณะกรรมการ
จัดท ารายงานประจ าปี 
 



ห น้ า  | ๑๐๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑  นางสาวฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ     ประธานกรรมการ 

๓.๒  นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล     กรรมการ 
 ๓.๓  นางสาวนิชดา  บุญชิด     กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวณภัทร  อินโสม     กรรมการ 
 ๓.๕  นายศุภกฤต  หอมขจร     กรรมการ 
 ๓.๖  นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ์     กรรมการ 
 ๓.๗  นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค     กรรมการ 
 ๓.๘  นางหน่ึงนภา  ใจผ่อง      กรรมการ 
 ๓.๙ นางสาวปาริชาติ  รักญาติ     กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวจริญญา  เกตุคง     กรรมการ 
           ๓.๑๑ นางสาวสุชาดา  แก้วกระจ่าง     กรรมการ 
           ๓.๑๒ นางสาวสมทรัพย์  สุกใส     กรรมการ 
           ๓.๑๓ นางสาววิไลรัตน์  ชาญพฤติ     กรรมการ 
           ๓.๑๔ นายเอกชัย  โสกสินธุ์      กรรมการ 
 ๓.๑๕ นางพรพนา  เตียนพลกรัง     กรรมการ 
 ๓.๑๖ นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์     กรรมการ 
 ๓. ๑๗ นายดนัย  อ่อนค า      กรรมการ 
           ๓.๑๘ นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง     กรรกมาร 
           ๓.๑๙ นายศรัญญู  ศรีพูล      กรรมการ 

๓.๒๐ นางสาวจีรสิุดา  จินรโหฐาน     กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดท าข้อมูล  เอกสาร  ร่องรอยการด าเนินงาน  ด าเนินการ 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี ๓  โดยรวบรวมเป็นเล่ม และส่งไฟล์ข้อมูลให้กับคณะกรรมการ
จัดท ารายงานประจ าปี 
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารายงานประจ าปี 
    ๓.๑  นางยุพิน  หอมสุข      ประธานกรรมการ 
    ๓.๒  นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค     กรรมการ 
     ๓.๓  นางสาวสุขฤทัย  แก้วมาลา     กรรมการ 
     ๓.๔  นางสาวจีริสุดา  จินรโหฐาน     กรรมการ 
     ๓.๕  นางสาวสุวิตรี  ทางดี      กรรมการ 
           ๓.๖  นางสาวสมทรัพย์  สุกใส     กรรมการ 
     ๓.๖  นางสาวธันยา  พาอยู่สุข     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๒. น าเสนอข้อมูลขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.  จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด  และ

เผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



ห น้ า  | ๑๐๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการรวบรวมเอกสาร จัดเก็บข้อมูล พัฒนา สรุปผล ส่งเอกสารและ
รายงานข้อมูลตามระบบและปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในและจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าป ี๒๕๖๒ ให้เสร็จส้ินและรายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนต่อไป ให้เสร็จส้ินภายใน วันท่ี ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

           ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๒ กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

                                                     
                                                                    ลงช่ือ  

                                              (นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล) 
                                                ต าแหน่งครู ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๐๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ตารางแนบท้ายค าสั่งเร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ค่าเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี  
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป น.ส.วิไลรัตน์   ชาญพฤติ 

      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป น.ส.นุชจรีย์  จ าเริญโชค  

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป น.ส.จีริสุดา  จินรโหฐาน 
นายศุภกฤต  หอมขจร 
นายศรัญญู  ศรีพูล 

      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 

      ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป นายเอกชัย  โสกสินธ์ุ 
      ๖) มีความรู ้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป น.ส.พรทิพย์  คชาวงศ์ 
      ๗) นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและ
แผนการด ารงชีวิตที่ชัดเจน 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป น.ส.นิชดา  บุญชิด 
น.ส.สุชาดา แก้วกระจ่าง 

        - นักเรียนบอกเป้าหมายชีวิตในชีวิตได้ ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 
        - นักเรียนวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้               ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 
        - นักเรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง               

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 

      ๘) นักเรียนต้ังใจเรียนและมีความรับผิดชอบ  น.ส.ฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ 
น.ส.ณภัทร  อินโสม          - นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียน มีความเพียรพยายาม 

เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๙๕ ระดับดีข้ึนไป 

         - นักเรียน มีผลการเรียน ปลอด ๐, ร ,มส., มผ. ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 
         -.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับ
ภาคเรียนที่ผ่านมา 

ร้อยละ ๙๕ ระดับดีข้ึนไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี  
      ๑) การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป น.ส.สมทรัพย์  สุกใส  
น.ส.นิชดา  บุญชิด           

      ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป น.ส.ปาริชาติ  รักญาติ 
น.ส. วชิราพร  ภักด์ิคุณพันธ์ 

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป นายดนัย  อ่อนค า 
น.ส.สุวิตรี  ทางดี 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป น.ส.จตุพร  เชยชม 
น.ส.ธิดาทิพย์  อาจหาญ 

      ๕) มีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  นางพรพนา เตียนพลกรัง 
นายชัยณรงค์   
          พลนามอินทร์ 
น.ส.สมทรัพย์  สุกใส 

         - นักเรียนข้ึนไปมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 
         - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงพฤติกรรม
ความกตัญญูกตเวที 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 



ห น้ า  | ๑๐๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ค่าเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ  
         - ผ ู้เรียนมีความภาคภ ูมิใจในท้องถ่ิน ในความเป็นไทย 
และเหน็คุณค่าเก ี่ยวกับ ภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม ในช ีว ิตประจ าวัน 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ    
                 ผู้บริหารสถานศึกษา  

  

     ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับดี       
นางยุพิน  หอมสุข  

     ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
     ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับดี น.ส. ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ 

     ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี น.ส. ณัฐนี  น้อยส าแดง 
     ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ระดับดี นายกฤษณะ  มิกขุนทด  

     ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

ระดับดี นายศรัญญู  ศรีพูล 

     ๗) เป็นผู้น าด้านวิชาการ ระดับดีเลิศ น.ส. สุขฤทัย  แก้วมาลา 
        - ผู้บริหาร มีความรูค้วามเข้าใจในการบริหารหลักสูตร
และวิชาการของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐   

        - ผู้บริหารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ เข้ารับการประชุม การอบรมสัมมนา แลกเปลีย่น
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง/ปี 

ร้อยละ ๑๐๐   

        - ผู้บริหารมีบุคลิกลักษณะความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
มีภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐาน 

ร้อยละ ๑๐๐   

      ๘) บริหารและตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับดีเลิศ น.ส. พรทิพย์  คชาวงศ ์
นายณัฐวุฒิ  กันร้าย         - ผู้บริหารใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและ

บริหารจัดการ 
ร้อยละ ๑๐๐   

      ๙) การขับเคลื่อนนโยบาย ระดับดีเลิศ 
         - ผู้บริหารสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและมีผลงานปรากฏชัดเจน 

ร้อยละ ๑๐๐   

      ๑๐) การวางแผนอย่างเป็นระบบ ระดับดีเลิศ  นางยุพิน  หอมสุข 
น.ส.สุวิตรี  ทางดี            - โรงเรียนในเครือข่าย มีระบบสารสนเทศที่เป็น

ปัจจุบัน ครบถ้วนถูกต้องพร้อมใช้งาน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

           - โรงเรียนในเครือ มีแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

ร้อยละ ๑๐๐ 

           - โรงเรียนในเครือมีระบบการบริหารที่ตรวจสอบได้
ทุกข้ันตอน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

     ๑๑) มีระบบการบริหารโปร่งใส ระดับดีเลิศ นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล  
        - โรงเรียนในเครือเข้าร่วมกิจกรรมที่เครือข่ายจัดข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ 
     ๑๒)  มีเครือข่ายเข้มแข็ง ระดับดีเลิศ 



ห น้ า  | ๑๐๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ค่าเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ  
          - โรงเรียนในเครือ มีเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กร 
ภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ระดับดี  

    ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดี น.ส.ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ 
นายดนัย  อ่อนค า  

    ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

ระดับดี นางพรพนา เตียนพลกรัง 
นายศุภกฤต  หอมขจร 

    ๓)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดี นางสาวณภัทร  อินโสม 
    ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับดี นายเอกชัย  โสกสินธ์ุ 
นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์ 

    ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ระดับดี น.ส.นุชจรีย์  จ าเริญโชค 

    ๖) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ระดับดี นางหน่ึงนภา  ใจผ่อง 
น.ส.ณัฐนี  น้อยส าแดง 
  

       - ครูพัฒนาตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เข้ารับ
การประชุม การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 
๕๐  ชั่วโมง 

ระดับดี 

    ๗) ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  ระดับดี น.ส. สุชาดา แก้วกระจ่าง 
    ๘) มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน       ระดับดี น.ส. จีริสุดา  จินรโหฐาน 

น.ส. สมทรัพย์  สุกใส 
น.ส.จริญญา เกตุคง 
น.ส. วิไลรัตน์  ชาญพฤติ 
น.ส. พรทิพย์  คชาวงศ ์
นายศรัญญู  ศรีพูล 

       - ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
       - ครูมีรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะในศตวรรษ ท่ี ๒๑                         
       - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
       - การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
       - ทักษะความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ 
       - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะ
ผู้น า 
       - ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้ทันสื่อ 
       - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
       - ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

    ๙) รักและเข้าใจผู้เรียน ระดับดีเลิศ นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล 
น.ส. นิชดา  บุญชิด 
น.ส. ปาริชาติ  รักญาติ  

       - ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล บันทึก
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐  

       - ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความสามารถ
ความแตกต่างของผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐  

     - ครูติดตามดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๑๐๐  
 



ห น้ า  | ๑๑๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
  

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สระบุรี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันท่ี ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี แล้ว     

เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 

              (ลงช่ือ)  .................................................. 
      ( นายไพโรษน์  ผดุงศิริพาณิชย์ ) 
               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


