
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 

 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
……………………………………………………………………….. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ฉบับนี้  จัดท าข้ึนตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร         
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ
ของผู้เรียนกระบวนการบรหิารและการจดัการกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ
น าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ที่มี            
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๖๑  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ต่อไป 
 
 
       นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี   
      ต าแหน่ง ครู รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบรุี 
            ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ๔ 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๙ 
   ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป ๙ 
   ๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากร ๙ 
   ๑.๓  ข้อมูลนกัเรียน ๑๐ 
   ๑.๔  สรุปข้อมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๑๑ 
   ๑.๕  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ๑๕ 
ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    ๑๗ 
          มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑๗ 
          มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ ๒๐ 
          มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ๒๓ 
ส่วนท่ี ๓ สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา ๒๖ 
ภาคผนวก ๓๐ 
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บทสรปุผู้บริหาร 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบุรี    สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 มัธยมศึกษาเขต ๔   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์ 
                           รักษาการในต าแหน่ง  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ปัจจบุัน ) 
จ านวนครู   ผู้บริหาร ๑ คน จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๓๕ คน   
จ านวนนักเรียน  ข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน  ๔๔๑  คน จ าแนกเป็น  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเลิศ 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการศึกษา  สระบุรี ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไก      
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  โดยยึดหลักการที่ส าคัญ 
ได้แก่ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน และเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของของโรงเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ใน ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายเป็นไปตามความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชนท้องถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงข้ึน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี มีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดเป็นอย่างดี 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ด้านครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน 
หลักฐานที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 
ด้านผู้เรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ  ทั้งด้านวิชาการ การงาน
อาชีพศิลปะ ดนตรี กีฬาและด้านอื่น ๆ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เปิดรายวิชาโครงงาน 
(OCOP)  สอดแทรกการจัดการเรียนรู้ STEM  ทุกระดับช้ัน จัดนิทรรศการวิชาการ  หนึ่งห้องเรียน        
หนึ่งโครงงาน (OCOP) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ  ของตนเอง  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ระหว่างกัน สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ การมอบหมายภาระงาน
น าเสนอผลงานความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและสบืค้น
ข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว   

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีโครงการ/กิจกรรมก าจัด ๐, ร, มส. โดยมีการประกันเกรดให้กับผู้เรียน 
กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O – NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เข้าร่วมโครงการในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แก่ โครงการ
สายใยเตรียมฯพัฒน์ เป็นโครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET  โครงการแลกเปลี่ยน
สถานที่เรียนของนักเรียนระหว่างโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เป็นต้น  จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียนประจ าปี มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน แข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์  
    ส าหรับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามความ
ต้องการ ความสนใจ มีความถนัด  มีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ภาคภ ูมิใจในท้องถ่ิน ความเป็นไทย เห็นคุณค่าเก ี่ยวกับภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้เหมาะสม           
ในช ีว ิตประจ าวัน เช่น การเรียนการสอนรายวิชาขนมไทย กิจกรรมชุมนุม  เช่น เหรียญโปรยทาน 
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ดนตรีไทย กระทงใบตอง นาฏศิลป์ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โครงการปลูกผัก
อินทรีย์ ชีวีเป็นสุข เป็นต้น 

การด าเนินงานโครงการตามนโยบายพิเศษ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
เกี่ยวกับพฤติกรรมในด้าน ความมีวินัย ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
หลักสูตรที่โรงเรียนก าหนด โดยใช้ Best Practice “ TUPSRB DD MODEL” พัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้าง
วินัยนักเรียนให้เกิดข้ึนกับนักเรียน สามารถพัฒนาตนเองและสังคม มีผลท าให้สัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
ส่งผลต่อการติด ๐ ร มส ลดลงร้อยละ ๙๕ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถ่ิน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ     
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียน  ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
บริบทของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดย
น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนางานต่างๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการต่างๆ สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา โดยผู้มีนักเรียนครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบในการพัฒนาและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ  การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  อย่างเป็น
ระบบ กระบวนการก ากับติดตามให้ด าเนินการเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามรูปแบบการ
ด าเนินงานบริหารและการจัดการตามระบบคุณภาพ PDCA  
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พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีระบบโครงสร้างการบริหาร ๔ กลุ่ม
บริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ โดย
มีการแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที ่และความรับผิดชอบงานตรงตามศักยภาพของ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน มีระบบเครือข่าย Internet เพื่อการติดต่อสื่อสาร 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ ICT ในห้องเรียนเพื่อช่วยเอื้อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดสภาพแวดล้อม และบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ
บริเวณในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เสริมสรา้งอนามัยของนักเรยีน และดูแลระบบสาธารณูปโภคได้
สะดวก สะอาด และปลอดภัยแก่นักเรียน 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ มีเอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมวิีจัยช้ันเรยีนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมOpen house ให้นักเรียน
น าเสนอผลงานโครงงาน OCOP และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาใน
เครือข่าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ านวน ๑๗ โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของโรงเรียน ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักสูตรท้องถ่ินบูรณาการ หลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิกับวิถีชุมชน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ มีการวัดประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง  
เชิงประจักษ์ด้วยวิธีการเครื่องมือที่หลากหลาย ให้ ข้อมูล ละรายงานผลการเรียนย้อนกลับแก่ผู้เรียน      
เพื่อน าไปพัฒนาตนเองและติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ทุกคน ด้วยวิธีการประกันเกรด 
แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดบัให้สูงขึ้น 
ด้านผู้เรียน 

๑. การจัดท าระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับการใช้งาน
ของโรงเรียน ครูและบุคลากรภายในของโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน และการออกแบบ การประเมินคุณภาพ
ด้วยการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( Digital Literacy) ท าให้
นักเรียนสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาตนเอง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Networking) ได ้

๒. โรงเรียนควรใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning 
Community ) ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อ ในระดับช้ันที่สูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๓. จัดท าโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์จริง และ
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกสถานศึกษาให้มากขึ้น ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา อื่นๆ ให้
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ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียนมากยิ่งข้ึน  เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนและครู และยังเป็น
การสร้างช่ือเสียง ให้กับโรงเรียนอีกด้วย  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมงานทุกฝ่าย การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  เป็นฐานคิด 
ครอบคลุมการบริหารทั้ง ๔ กลุ่มบริหาร น าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  

๒. การสร้างและคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพมาใช้ ในการบริหาร จัด
การศึกษา ทั้ง ๔ กลุ่มบริหารของโรงเรียน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งบประมาณ และ
งานบริหารทั่วไป จุดเน้นการพัฒนาที่ส าคัญคือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและ
การพัฒนานักเรียนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

๓. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  และรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ด าเนินการสนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  โดยสร้างเครือข่ายโรงเรียน ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น   
ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ผลการทดสอบระดับชาติ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน หรือด้านอื่น ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Networking) 

๒. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่
เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
บูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  โดยการ
จัดท าวิจัยในข้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  พัฒนา น าเสนอ และเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ความต้องการช่วยเหลอื 

๑. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่ งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา   สู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย
(MOU)  

๒. การสร้างข้อสอบทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรู้ตามแนวทางของการทดสอบ O–NET และ 
แนวข้อสอบ PISA และจัดท าคลังข้อสอบ Online เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของการสอบระดับชาติ 
 ๓. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบุรี    สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 มัธยมศึกษาเขต ๔   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน    ต าแหน่งผู้บริหาร นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์ 
                             รักษาการในต าแหน่ง  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ปัจจบุัน ) 
ท่ีตั้งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  ตั้งอยู่เลขที่  ๑/๑  หมู่  ๑๐  ถนนสุวรรณศร        
ต าบลคชสิทธ์ิ  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี    รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๕๐ 
 โทรศัพท์  ๐-๓๖๓๗-๕๑๔๙    โทรสาร   ๐-๓๖๓๗-๕๑๔๙      
 Website http://www.tupsrb.ac.th/  
 E-mail tupsrb@gmail.com  , triamudom-pat.srb@hotmail.com 
          Facebook https://www.facebook.com/tupsrb๑๐ 
ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ รวมท้ังหมด 

จ านวน ๑ ๒๖ ๑ ๖ ๑ ๓๕ 
     
     ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร    

                          
                 

 

 

 
 

ข้อมูลระดับคุณวุฒิท่ีจบการศึกษาของข้าราชการ 
 ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 

๑. ระดับปริญญาเอก  -    -   - 
๒. ระดับปริญญาโท   ๕ ๕ ๑๐ 
๓. ระดับป.บัณฑิต      -    -   - 
๔. ระดับปริญญาตร ี   ๖ ๑๙ ๒๕ 
๕. ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี    -    -   - 

รวม ๑๑ ๒๔ ๓๕ 

http://www.tupsrb.ac.th/
mailto:tupsrb@gmail.com
mailto:triamudom-pat.srb@hotmail.com
https://www.facebook.com/tupsrb10


๙ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

๓)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๓ ๒๒ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๖ ๑๖ 
๔. ภาษาไทย ๓ ๑๗ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๕ ๑๖ 
๖. สังคมศึกษา ๒ ๒๓ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔ ๑๘ 
๘. นาฏศิลป์ ๒ ๑๖ 
๙. ศิลปศึกษา ๒ ๑๔ 
๑๐. พลศึกษา ๒ ๑๒ 
๑๑. ดนตรีศึกษา ๑ ๑๖ 
๑๒. ภาษาจีน ๑ ๑๒ 
๑๓. ภาษาญี่ปุ่น ๑ ๑๒ 

รวม ๓๓ ๑๙๔ 

 
๓. ข้อมลูนักเรียน ( ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน   ๒๕๖๑ ) 
     จ านวนนักเรียน   รวม  ๔๔๑  คน    จ าแนกเป็น  
                           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๒๗๔  คน  
                           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๖๗    คน 
 

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน เฉลี่ยรวมต่อห้อง 
ม.๑ ๔๔ ๓๗ ๘๑ ๓ ๒๗ 
ม.๒ ๔๕ ๔๕ ๙๐ ๓ ๓๐ 
ม.๓ ๕๗ ๔๖ ๑๐๓ ๓ ๓๔ 

รวมมัธยมต้น ๑๔๖ ๑๒๘ ๒๗๔ ๙ ๓๐ 
ม.๔ ๒๘ ๔๑ ๖๙ ๒ ๓๕ 
ม.๕ ๒๑ ๒๔ ๔๕ ๒ ๒๓ 
ม.๖ ๑๙ ๓๔ ๕๓ ๒ ๒๗ 

รวมมัธยมปลาย ๖๘ ๙๙ ๑๖๗ ๖ ๒๘ 
รวมท้ังหมด ๒๑๔ ๒๒๗ ๔๔๑ ๑๕ ๒๙ 

 
 
 



๑๐ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
      ๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 

ระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ สุข-พละ ศิลปะ การงานฯ ต่างประเทศ 
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๑๓.๘๒ ๕๕.๕๘ ๔๑.๔๓ ๓๗.๖๒ ๘๙.๔๗ ๘๔.๑๕ ๕๔.๖๐ ๔๐.๑๓ 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๔๙.๔๕ ๓๖.๐๑ ๒๓.๙๒ ๓๘.๗๔ ๗๕.๔๘ ๖๑.๖๐ ๖๓.๘๕ ๓๗.๑๑ 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๔๑.๐๗ ๑๐.๖๔ ๒๔.๒๔ ๒๑.๖๗ ๗๘.๐๙ ๕๑.๙๒ ๕๕.๗๙ ๓๒.๑๔ 
มัธยมศึกษาปีที ่๔ ๔๙.๔๙ ๓๘.๑๗ ๒๕.๖๕ ๖๖.๓๐ ๖๙.๕๙ ๔๑.๕๔ ๔๗.๔๓ ๓๐.๘๗ 
มัธยมศึกษาปีที ่๕ ๓๙.๙๘ ๓๗.๘๐ ๒๑.๕๘ ๕๖.๐๖ ๘๗.๑๙ ๔๒.๗๒ ๕๘.๗๔ ๓๔.๙๘ 
มัธยมศึกษาปีที ่๖ ๓๕.๑๘ ๔๔.๓๑ ๔๓.๙๐ ๕๗.๗๘ ๙๐.๙๖ ๖๓.๙๒ ๖๑.๐๔ ๓๐.๕๑ 

เฉลีย่ ๓๘.๑๖ ๓๗.๐๘ ๓๐.๑๒ ๔๖.๓๖ ๘๑.๘๐ ๕๗.๖๔ ๕๖.๙๑ ๓๔.๒๙ 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
          ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเย่ียม(๓) 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๗๗ ๐ ๒ ๑๙ ๕๕ ๙๖  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๔ ๐ ๓ ๑๔ ๖๕  ๙๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๗ ๑ ๓ ๑๔ ๖๐ ๙๖  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๖ ๐ ๒ ๑๘ ๔๕ ๙๗  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๔ ๐ ๑ ๙ ๓๓  ๙๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕๐ ๐ ๒ ๑๗ ๓๑ ๙๖   

รวม ๓๙๖ ๒ ๑๔ ๙๒ ๒๘๙  ๙๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



๑๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบัคุณภาพ ร้อยละนร.      
ที่ได้ระดับดี    

ข้ึนไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๗๖ ๘๑.๕๓  ๑๘.๔๗  ๐  ๐  ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๓   ๙๐.๗๒  ๗.๘๐ ๐.๐๔  ๑.๔๔    ๙๘.๕๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๗  ๙๑.๔๑   ๒.๗๐ ๒.๗๕  ๓.๑๔  ๙๔.๑๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๕  ๗๒.๓๘  ๒๓.๖๑  ๐.๑๕  ๓.๘๖ ๙๕.๙๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕  ๔๕ ๘๗.๐๑  ๘.๕๔  ๑.๔๐  ๓.๐๕   ๙๕.๕๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ๕๐ ๘๒.๑๐ ๑๒.๘๖   ๒.๓๘  ๒.๖๖ ๙๔.๙๖  
รวมคน/เฉลี่ยร้อยละ  ๓๙๖  ๘๔.๑๙ ๑๒.๓๓   ๑.๑๒ ๒.๒๖  ๙๖.๕๒  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

๑.๕ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ในระดับผ่านขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๓๙๖ ๓๓ ๑๑๓ ๒๒๓ ๓๖๙ ๙๓ 
๒. ความสามารถในการคิด ๓๙๖ ๑๔ ๙๒ ๒๘๙ ๓๙๕ ๙๙ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๓๙๖ ๑๒ ๘๑ ๓๐๓ ๓๙๖ ๑๐๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ๓๙๖ ๙๑  ๙๖ ๑๕๐ ๓๓๗ ๘๕ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ๓๙๖ ๓๓ ๑๑๓ ๒๒๓ ๓๖๙ ๙๓ 

รวม/เฉลี่ย  ๓๗ ๙๙ ๒๓๘ ๓๗๓ ๙๔ 

  

 

 

 

 

 

 
 



๑๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๖.๔๒ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๓๕ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๑๙ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๑๙ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
         ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผลต่าง 

ระหว่างปกีารศึกษา 
ภาษาไทย ๔๓.๙๙ ๔๖.๔๒ ๒.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๒๒ ๒๓.๓๕ ๐.๑๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๙๗ ๓๑.๑๙ ๒.๒๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๔๗ ๒๗.๑๙ -๑.๒๘ 

 

 

 

 

 
 



๑๕ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๗.๘๖ ๔๘.๑๖ ๔๗.๓๑ 
สังคมศึกษาฯ ๓๑.๐๒ ๓๕.๔๘ ๓๕.๑๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๑๐ ๓๑.๑๕ ๓๑.๔๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๘๗ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๓๘ ๓๐.๗๕ ๓๐.๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
         ปีการศึกษา๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผลต่าง 

ระหว่างปกีารศึกษา 
ภาษาไทย ๔๐.๕๕ ๓๗.๘๖ -๒.๖๙ 
สังคมศึกษาฯ ๒๘.๙๕ ๓๑.๐๒ ๒.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๐.๘๖ ๒๔.๑๐ ๓.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๗.๕๐ ๒๒.๘๗ ๕.๓๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๔.๕๐ ๒๕.๓๘ ๐.๘๘ 

 

 

 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 



๑๖ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน 
      ๑. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร มีการออกแบบการจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ส าคัญ บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับ STEM 
ศึกษา อาเซียนศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาเรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา          
จัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสามารถของผู้เรียนในทุกด้าน ได้แก่ กิจกรรมทางด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถด้านการสือ่สาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสาร  ความเป็นประชาธิปไตยของผู้เรียน เพื่อให้อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือท างาน และการดูแล
สุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง 
การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ประจ าตัวผู้เรียน คือ “คนดี 
มีน้ าใจ” จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “รักษ์สิ่งแวดล้อม ” 

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก แสดงถึงความสามารถของตนในทักษะด้านต่างๆ ของการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในด้านการอ่าน การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจ าวัน เพื่อการด ารงชีวิต มีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน ได้แก่ การมีสุขนิสัยที่ดี     
การดูแลสุขภาพออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักการออกก าลังกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์   มีสุขภาพดี ปลอดจากปัญหาสารเสพติด สิ่งมอมเมา ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ ท าให้มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยทางด้านกีฬา กิจกรรมทักษะด้านทัศนศิลป์ 
และนาฏศิลป์ ดนตรีไทย กล้าแสดงออก เห็นคุณค่าของตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีมีความรัก ความสามัคคี 
มีความเคารพของรุ่นน้องต่อรุ่นพี่ มีจิตสาธารณะ ให้เกียรติบุคคลอื่น นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ และร่วมแสดงความช่ืนชมความส าเร็จของ
นักเรียนมีผลงานจากการแข่งขันจนได้รับรางวัล โดยด าเนินงานเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ  (PDCA) 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ท าให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการด าเนินการจัด



๑๗ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

กิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีความกตัญญูกตเวที  เอื้ออาทร 
ต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความภาคภ ูมิใจในท้องถ่ิน ในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในช ีว ิตประจ าวัน ตระหนักและเห็นคุณค่าในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในชีวิต  มีแผนการเรียนต่อและการด ารงชีวิตที่ชัดเจน สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้  
         ๒. หลักฐานท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   โรงเรียนส่งเสรมิให้ผูเ้รียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผลดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้การคิดเชิงระบบ และเรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเปดิรายวิชา
โครงงาน (OCOP) เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดแทรกการจัดการ
เรียนรู้ STEM  ศึกษาเนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เป็นโรงเรียนแกนน าเครือข่าย 
STEM ศึกษา 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งด้านวิชาการ การงานอาชีพ
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและด้านอื่น ๆ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และโครงการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กิจกรรมเตรียมเยาวชนเพื่อทักษะงานอาชีพ 
(หลักสูตรคู่ขนานการอาชีพ,โครงงาน OCOP)  จัดนิทรรศการวิชาการ  หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน 
(OCOP) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ ของตนเอง  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถโดยให้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายภาระงานที่ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้      
แล้วน าเสนอความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว กิจกรรมแข่งทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน เป็นต้น 

๔. การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ า เป็นตามหลักสูตร  
กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ ได้แก่ การก าจัดจุดอ่อน (๐, ร, มส.) โดยมีการ
ประกันเกรดให้กับผู้เรียน กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O – NET เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ๖ เข้าร่วมโครงการในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แก่ โครงการปันน้ าใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ เป็นโครงการสอนเสริมเตรียม
ความพร้อมเพื่อสอบ O-NET  โครงการแลกเปลี่ยนสถานที่เรียนของนักเรียนระหว่างโรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
    ๕. โรงเรียนพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการก าหนดนโยบายวางแนวทาง
ในการปฏิบัติได้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่ง
ประกอบด้วย กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมท าบุญตัก
บาตรวันพระ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันคริสต์มาส ฯลฯ  



๑๘ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

๖. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนทุกคนที่มีความสนใจ มีความถนัด ความ
ภาคภ ูมิใจในท้องถ่ิน ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก ี่ยวกับภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้เหมาะสม  
ในช ีว ิตประจ าวัน มีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน  
บนความแตกต่างและความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น การสอนรายวิชา
ขนมไทย ชุมนุมเหรียญโปรยทาน ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ชุมนุมดนตรีไทย กระทงใบตอง ชุมนุม
นาฏศิลป์ ชุมนุมตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โครงการปลูกผักอินทรีย์ ชีวีเป็นสุข เป็นต้น 

๗. จัดท าโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี กิจกรรมทดลองสมรรถภาพทางกายของ ผู้เรียน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์  

๘. การด าเนินงานโครงการตามนโยบายพิเศษ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
เกี่ยวกับพฤติกรรมในด้าน ความมีวินัย ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
หลักสูตรที่โรงเรียนก าหนด โดยใช้ Best Practice “ TUPSRB DD MODEL” พัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้าง
วินัยนักเรียนให้เกิดข้ึนกับนักเรียน สามารถพัฒนาตนเองและสังคมมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างดี มีผลท าให้สัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ส่งผลต่อการติด ๐ ร มส ลดลงร้อยละ ๗๘ 

       ๓. จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
   ๑ . สถาน ศึกษามี ก าร วิ เคราะห์ ผล สั มฤท ธ์ิ   
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงข้ึน และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ด้ วยตนเอง  ส่ งผลให้ ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียน      
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการ ศึกษาระดับ ชาติ ข้ันพื้ น ฐาน        
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ สูงข้ึน ในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาฯ มีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยี
ที่ ทันสมัย ผู้ เรียนมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
จิตใจที่ดีและมีสุนทรียภาพ และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

 ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมในด้าน ความมีวินัย ซึ่ง
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตาม
เป้ าหมายหลักสูตรที่ โรงเรียนก าหนด โดยใช้      

    ๑. การก าหนดการติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
(ลดปริมาณ ๐ ร มส ) อย่างเป็นระบบ  ประสานงาน
ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ครูที่ปรึกษา)
กับกลุ่มบริหารวิชาการในการส่งต่อข้อมูลนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
      ๒. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ตรงกบัการจัดการเรียนรู้
ที่ ผ่านการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน สาระ ตัวช้ีวัด และการวัด
และประเมิ นผลที่ อิ งมาตรฐานตามหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมากกว่าการวัด
ความรู้ตามเนื้อหาที่ เรียนตามหลักสูตรเนื่องจาก
ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ยึดมาตรฐาน สาระและ
ตัวช้ีวัด 
     ๓. ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ  
และอาชีพ 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
Best Practice “ TUPSRB DD MODEL” พัฒ นา
ผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนให้เกิดข้ึนกับ
นักเรียน สามารถพัฒนาตนเองและสังคมมีความ
มุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนอย่างด ี
มีผลท าให้สัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ส่งผลต่อการติด 
๐ ร มส ลดลง 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

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

๒. ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community ) ใน
การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ ใน
ระดับช้ันที่สูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๓. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สถานศึกษามีอยู่
เช่น ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ผลการทดสอบระดับชาติ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  หรือด้านอื่น  ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
(Networking) 

๔. จัดท าโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์จริง และ
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกสถานศึกษาให้มากขึ้น ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา อื่นๆ ให้
ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียนมากยิ่งข้ึน  เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนและครู และยังเป็น
การสร้างช่ือเสียง ให้กับโรงเรียนอีกด้วย  
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ๑. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้ด าเนินการวิเคราะห์นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตามและประเมิน โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อวางแผนร่วมกัน ทบทวนก าหนดเป้าประสงค์ ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ วางกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมั่นปรัชญาของ
โรงเรียนที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา และ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ ๔ ป ีแผนปฏิบัติงานประจ าป ีจัดโครงสร้างการบรหิารงานภายใน มีการตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบตามสายงานทุกระบบงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
      พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียนโดยพิจารณาความสนใจและศักยภาพของนักเรียน            
จัดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ินให้กับนักเรียน เพื่อสืบสานและปลูกฝังค่านิยมของโรงเรียน 
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นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้ความสามารถให้มีความ
ช านาญการ ตามสมรรถนะทางวิชาชีพ  จัดสภาพบรรยากาศทางกายภาพและทางสังคมให้เหมาะกับการ
เรียนรู้  มีระบบการจัดหาทรัพยากร จัดสรรประมาณ และด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน อย่างสม่ าเสมอ 
โรงเรียนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีละ  ๑ ครั้ง และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาเพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     โรงเรียนมี เครือข่ายร่วมพัฒนา  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ชมรมศิษย์เก่า 
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียนในสหวิทยเขตเบญจมิตร และ โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ   เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการการศึกษาของโรงเรียน แสดงระบบและกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๒. หลักฐานท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียน ที่สอดคล้อง
กับนโยบายและบริบทของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ
ที่ก าหนดไว้ โดยน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนางานต่างๆ  ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการปฏิบัติงานประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
โดยผู้มีนักเรียนครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบในการพัฒนาและมีร่วมรับผิดชอบ 

๔. มีกลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) เพื่อบริการทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สูงข้ึน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณลักษณะ
เป็นพลโลกภายใต้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีจิต
สาธารณะพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ท้องถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วม
สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างเครือข่ายกลุ่มร่วม
พัฒนา 

๕. มีกลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ด าเนินการโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดแต่ละโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน และจุดเน้นของโรงเรยีน มีกระบวนการก ากับติดตามให้ด าเนินการเป็นไปตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานของโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาตาม
รูปแบบการด าเนินงานบริหารและการจัดการตามระบบคุณภาพ PDCA 

๖. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีระบบโครงสร้างการบริหาร ๔ 
กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ 
โดยมีการแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบงานตรงตามศักยภาพของบุคลากร เน้นการ     
มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดการระบบงานของโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA ทุกกระบวนการท างาน 
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มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบ 

๗. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน มีระบบ
เครือข่าย Internet เพื่อการติดต่อสื่อสาร มีการติดตั้งอุปกรณ์  ICT ในห้องเรียนเพื่อช่วยเอื้อให้เกิด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. การจัดสภาพแวดล้อม และบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ
บริเวณในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เสริมสร้างอนามัยของนักเรียน และดูแลระบบสาธารณูปโภค  
ได้ดี สะอาด และปลอดภัยแก่นักเรียน 

๙. โรงเรียนมีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง
เป็นระบบมีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีความมั่นใจต่อระบบและมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แสดงผล
การด าเนินงานตามระบบประกัน 
      ๓. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
      ๑. โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่
ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตาม
ความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      ๒ . ผู้ บ ริห ารมี ค วามตั้ ง ใจ  มี ค วามมุ่ งมั่ น          
มีหลั กการบริห าร  และมี วิสัยทั ศน์ที่ ดี ในการ
บริห ารงาน  และคณ ะกรรมการสถาน ศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง มีความตั้งใจ และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท  
 

     ๑. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
     ๒ . สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ต่อเนื่อง 
     ๓ . ส่ ง เส ริ มก ระบวนก ารพัฒ นา คุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และ
เครือ ข่ายการเรียนรู้ ให้ เกิดประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล 
     ๔. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีโอกาส
ร่วมกิ จกรรม /ศึกษาดู งานหน่ วยงาน  องค์กร
การศึกษาสถาบัน  โรงเรียน ในต่างประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาปรับใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 



๒๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
๑. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูรวมทั้งระบบสารสนเทศที่ ครอบคลุมงาน 

ทุกฝ่ายโดยผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิด ทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมให้มีการ ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษา อย่าง
เข้มแข็ง 

๓. การสร้างและคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพมาใช้ในการบริหาร          
จัดการศึกษา ทั้ง ๔ กลุ่มบริหารของโรงเรียน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งบประมาณ และ
งานบริหารทั่วไป จุดเน้นการพัฒนาที่ส าคัญคือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและ
การพัฒนานักเรียนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 ๔.การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  และรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ด าเนินการสนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   ๑. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริม  
ให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียน     
มีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอน และส ารวจความสามารถนักเรียน เน้นให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์
และประเมินศักยภาพของตนเอง ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล    
เพื่อใช้ในการวางแผนการจัด กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย   

ด้านการจัดการเรียนการสอนครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน แสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ของท้องถ่ินตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอน เครื่องมือ วิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป  

 
 



๒๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

      ๒. หลักฐานท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้
นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมOpen 
house ให้นักเรียนน าเสนอผลงานโครงงาน OCOP-OSOP  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในเครือข่าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ านวน ๑๗ โรงเรียน 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ       
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของโรงเรียน ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรท้องถ่ินบูรณาการ หลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิกับวิถีชุมชน          
โดยผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้แก่ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมแสดงความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกปีการศึกษา 

๓. โรงเรียนมีการจัดการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ    
โดยครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนที่มีการวัดประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง           
เชิงประจักษ์ด้วยวิธีการเครื่องมือที่หลากหลาย ให้ข้อมูล การประเมินผลและรายงานผลการเรียนย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน(ปพ.๕) เพื่อน าไปพัฒนาตนเองและติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ทุกคน ด้วย
วิธีการประกันเกรด 
       ๓. จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
       ๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่ เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นั ก เรี ย น มี ส่ ว น ร่ วม ใน ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
       ๒. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์ ประเมินความ
พร้อมและความสนใจของตนเอง โดยมีครูคอยให้
ค าปรึกษา  และนั ก เรียนมีส่ วนร่วม ในการจั ด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรม 
OPEN HOUSE กิจกรรมหนึ่งห้องเรยีนหนึ่งโครงงาน 
(OCOP) ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบ
ด้าน 

     ๑. ครูพัฒนาสมรรถนะครูด้านต่างๆ เช่น การ
จัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนการสอนที่ยึดบริบท
ชุมชนหรือวิถีชุมชน การวัดและประเมินผล 
     ๒ . ครูควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
     ๓. ครูพัฒนาการวัดผล และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
     ๔. ควรมีการน าหลักสูตรบูรณาการคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมให้มากข้ึน 
โดยมีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้หรือวิจัย 
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพที่จะข้ึนกับตัวผู้เรียนที่
ครูสามารถน าผลมาพัฒนาต่อยอดต่อไป  
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แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑. ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนา น าเสนอ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

๒. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สถานศึกษามีอยู่
เช่น ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ผลการทดสอบระดับชาติ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  หรือด้านอื่น  ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
(Networking) 

๓. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ 
วิจัยในข้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

๔. การพัฒนาบุคลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๕. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ด าเนินการสนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

๖. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ บูรณาการหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่  
ความต้องการช่วยเหลือ 

๑. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรูท้ี่มุง่มั่นพฒันาความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา   สู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย
(MOU)  

๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O – NET 
และ PISA และจัดท าคลังข้อสอบ Online เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของการสอบระดบัชาติ 
 ๓. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนท่ี ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา(แผนระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่
สูงข้ึน  ดังนี ้

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
    ๑ . ผู้ เรียนอ่านหนังสือและอ่านคล่อง  รวมทั้ ง
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยู่ในระดับดี มีผลการ 
ประเมินระดับชาติสูงข้ึน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทยและระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริง
แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร เกี่ยวกับพฤติกรรมในด้าน 
ความมีวินัย ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายหลักสูตรที่โรงเรียนก าหนด โดย
ใช้ Best Practice “ TUPSRB DD MODEL” พัฒนา
ผู้เรียนเพื่ อเสริมสร้างวินัยให้ เกิดข้ึนกับนักเรียน 
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมส่งผลท าให้สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน ท าให้การตดิ ๐ ร มส ลดลง 

คุณภาพของเด็ก 
   ๑ . ผู้ เรียนควรเพิ่ มศักยภาพให้มีทักษะในการ
วิเคราะห์ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียน และตัวช้ีวัดของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มากขึ้น โดยโรงเรียนจัดท า
คลังข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้งระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในลักษณะข้อสอบ
ออนไลน ์(Online) 
   ๒. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ตรงกับการจัดการเรียนรู้ที่
ผ่านการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน สาระ ตัวช้ีวัด และการวัดประเมินผลที่
อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานมากกว่าการวัดความรู้ตามเนื้อหาที่เรียนตาม
หลักสูตรเนื่องจากข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ยึด
มาตรฐาน สาระและตัวช้ีวัด 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ 
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง   
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ จัดการศึกษา และการ 
ขับเคลื่อน คุณภาพการจัดการศึกษาสนับสนุนชุมชน
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
   ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น 
ระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับ ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป การศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของ สถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ 
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการ นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผล  การจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้ 
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

   ๒. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่าย
การเรียนรู้ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญให้ทั่วถึง
ทุกหน่วยงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน 
     ๓. กระบวนการติดตามการพัฒนาตนเองของครู
ภายหลังได้รับการพัฒนาแล้ว 
     ๔. ส่งเสริมให้บุคลากร  พัฒนา น าเสนอ  และ
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     ๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  
     ๒. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์ ประเมินความพร้อม
และความสนใจของตนเอง โดยมีครูคอยให้ค าปรึกษา 
แล ะนั ก เรียนมี ส่ วน ร่วม ในการจั ดบ รรยาก าศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรม OPEN HOUSE 
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP) ซึ่งท า
ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
    ๑. ครูพัฒนาสมรรถนะครูด้านต่างๆ  เช่น การ
จัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนการสอนที่ยึดบริบท
ชุมชนหรือวิถีชุมชน การวัดและประเมินผล 
    ๒ . ครูควรส่ งเสริม ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
    ๓. ครูพัฒนาการวัดผล และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    ๔. ควรมีการน าหลักสูตรบูรณาการคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมให้มากข้ึน โดยมี
การรายงานผลการจัดการเรียนรู้หรือวิจัย เพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิภาพที่จะข้ึนกับตัวผู้ เรียนที่ ครู
สามารถน าผลมาพัฒนาต่อยอดต่อไป  
๔ . ครูควรจั ดก าร เรียนการสอนด้ วย วิ ธีการที่
หลากหลายสอดคล้องกับ  มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดตาม หลักสูตรการศึกษาช้ันพื้นฐาน และ ฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ 
เทคโนโลยีให้มากข้ึน และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติ การให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งานเสมอ 
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แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ ด้านผู้เรียน 

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

๒. ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community ) ใน
การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ ใน
ระดบัช้ันที่สูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๓. จัดท าโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์จริง และ
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกสถานศึกษาให้มากขึ้น ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา อื่นๆ ให้
ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียนมากยิ่งข้ึน  เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนและครู และยังเป็น
การสร้างช่ือเสียง ให้กับโรงเรียนอีกด้วย  
แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  

๑. วางแผนและจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน (แผนระยะ ๔ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖) น าแผน
กลยุทธ์  สู่การปฏิบัติในโรงเรียน เป็นการวางแผนเพื่อน าองค์กรไปสู่ ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่
ต้องการของโรงเรียน ชุมชนในอนาคต 

๒. การสร้างและคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพมาใช้ในการบริหาร จัด
การศึกษา ทั้ง ๔ กลุ่มบริหารของโรงเรียน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งบประมาณ และ
งานบริหารทั่วไป จุดเน้นการพัฒนาที่ส าคัญคือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและ
การพัฒนานักเรียนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรยีน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน อย่างเข้มแข็ง 

๓. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมงาน    
ทุกฝ่ายโดยผู้บริหาร ใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐาน
คิด ทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมให้มีการ ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ส่งเสรมิใหบุ้คลากร พัฒนา น าเสนอ และเรียนรู้วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้สามารถเรียนรู้ได้เตม็ศักยภาพ 

๒. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สถานศึกษามีอยู่
เช่น ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ผลการทดสอบระดับชาติ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  หรือด้านอื่น  ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
(Networking) 
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๓. การพัฒนาครูโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริง ใช้รูปแบบวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
เพื่อให้ทันต่อกระแสสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑ บูรณาการ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มุ่งบูรณาการ
ศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) 
คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
ความต้องการช่วยเหลือ 

๑. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา   สู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย
(MOU)  

๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน  O – NET 
และ PISA และจัดท าคลังข้อสอบ Online เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของการสอบระดับชาติ 
 ๓. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

ท่ี  ๑๖ /๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

-------------------------------------------------------------------------- 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตาม

หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา บัญญัติให้สถานศึกษา มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้อง
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด า เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ดังนี ้
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
    ๑.๑  นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์     ประธานกรรมการ 
    ๑.๒  นางฉวีวรรณ  สุธีระกลู     กรรมการ 
    ๑.๓  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ด ี     กรรมการ 
    ๑.๔  นายณัฐวุฒิ  กันร้าย     กรรมการ 
    ๑.๕  นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง    กรรมการ 
    ๑.๖ นางยุพิน  หอมสุข     กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี วางแผน ด าเนินการ อ านวยการ  ก ากับติดตามใหง้านประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตลอดจนให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาทีจ่ะเกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินการ 
๒. คณะกรรมการประเมินงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 
    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
          ๑)  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี     ประธานกรรมการ 
          ๒)  นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ์    กรรมการ 
          ๓)  นายเอกชัย  โสกสินธ์ุ     กรรมการ 
 ๔)  นางสาวนิชดา  บุญชิด    กรรมการ 
 ๕)  นางสาวณภัทร  อินโสม    กรรมการ 
 ๖)  นายศุภกฤต  หอมขจร    กรรมการ 
 ๗)  นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค    กรรมการ 
 ๘)  นางหนึ่งนภา  ใจผ่อง     กรรมการ 



๓๑ 
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        ๑๐)  นางสาวจีรสิุดา  จินรโหฐาน     กรรมการ 
 ๑๑) นางสาววชิราพร  ภักค์คุณพันธ์   กรรมการ 
 ๑๒)  นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ    กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑)  นายวรินทร  จูปรางค์     ประธานกรรมการ 
๒)  นางยุพิน  หอมสุข     กรรมการ 
๓)  นางสาวจตุพร  นครศร ี    กรรมการ 
๔)  นางสาวณภัทร  อินโสม    กรรมการ 
๕)  นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง    กรรมการ 
๖)  นายกฤษณะ  มิกขุนทด    กรรมการ 
๗)  นายดนัย  อ่อนค า     กรรมการ 

       ๘)  นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ    กรรมการ 
        ๙)  นางสาวจีรสิุดา  จินรโหฐาน     กรรมการ 
 ๑๐)  นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ    กรรมการ 
 ๑๑)  นางสาวจริยาพร  บัวโชติ    กรรมการ  
 ๑๒)  นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค    กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวธิดาทิพย์  อาจหาญ    กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวสุขฤทัย  แก้วมาลา    กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวสุวิตรี  ทางด ี    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี   รับผิดชอบ ด าเนินการพฒันา  จัดท าแบบจัดเก็บข้อมูล  สรุปผลและรายงานผลตลอดจน 
จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัมาตรฐานที ่๑ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๑) นางฉวีวรรณ  สุธีระกลู      ประธานกรรมการ 

๒) นายณัฐวุฒิ  กันร้าย     กรรมการ 
๓) นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี     กรรมการ 
๔) นายศรัญญู  ศรีพูล     กรรมการ 
๕) นางสาววิไลรัตน์  ชาญพฤติ    กรรมการ 
๖)  นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ์    กรรมการ 
๗) นางยุพิน  หอมสุข     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   รับผิดชอบ ด าเนินการพฒันา  จัดท าแบบจัดเก็บข้อมูล  สรุปผลและรายงานผล 

ตลอดจนจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัมาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑)  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี     ประธานกรรมการ 

๒)  นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล    กรรมการ 
 ๓)  นางสาวนิชดา  บุญชิด    กรรมการ 
 ๔)  นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ    กรรมการ 
 ๕)  นายศุภกฤต  หอมขจร    กรรมการ 



๓๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 ๖)  นายณัฐวุฒิ  กันร้าย     กรรมการ 
 ๗)  นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค    กรรมการ 
 ๘)  นางหนึ่งนภา  ใจผ่อง     กรรมการ 
 ๙)  นางสาวจริยาพร  บัวโชต ิ    กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวปาริชาติ  รักญาติ    กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวจริญญา  เกตุคง    กรรมการ 
      ๑๒) ว่าที่ ร.ต.หญงิ สุพรรษา  ชินราช   กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวนฤมล  สรวยกรุ่น    กรรมการ 

๑๔) นางสาวจรีิสุดา  จินรโหฐาน    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าท่ี   รับผิดชอบ ด าเนินการพฒันา  จัดท าแบบจัดเก็บข้อมูล  สรุปผลและรายงานผลตลอดจน 

จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัมาตรฐานที ่๓ 
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารายงานประจ าปี 
    ๓.๑  นางยุพิน  หอมสุข     ประธานกรรมการ 
    ๓.๒  นางสาวนิชดา  บุญชิด    กรรมการ 
     ๓.๓  นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ    กรรมการ 
     ๓.๔  นางสาวจีรสิุดา จินรโหฐาน   กรรมการ 
     ๓.๕  นางสาวณภัทร  อินโสม    กรรมการ 
     ๓.๖  นางสาวธันยา  พาอยู่สุข    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   
๑. ประสานงานการตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน      

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
๒.  จัดประชุมน าเสนอผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น

และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ประสานงานการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของสถานศึกษา 
๔. จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด  และเผยแพร่

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการรวบรวมเอกสาร จัดเก็บข้อมูล พัฒนา สรุปผล ส่งเอกสาร

และรายงานข้อมูลตามระบบและปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินประกัน
คุณภาพภายในและจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ 
มีนาคม  ๒๕๖๒ และรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                       ลงช่ือ  

                     (นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 

 



๓๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
    

 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบรุี 
ที่  ๑๗ /๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน 
         สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

..................................................................................................................................... ....................... 
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น  เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
              ๑.๑  นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  

    ๑.๒  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี    ครู        รองประธานกรรมการ  
    ๑.๓  นางสาวนันท์นภัส  ชะฎาจิตร    รองผู้อ านวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๑.๔  นายณัฐวุฒิ  กันร้าย  ครู        กรรมการ  
    ๑.๕  นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง   ครู        กรรมการ  
    ๑.๖  นางฉวีวรรณ  สุธีระกลู            ครู      กรรมการ  
    ๑.๗  นางยุพิน  หอมสุข  ครู                        กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี  
 1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทัง้ระดบับุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้งและจัดท า

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการที่ได้รบั
การแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย มีประสทิธิภาพ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๒๕  เดือนมกราคม  พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 
 

                 (นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์)       
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบุรี 



๓๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

ท่ี  ๑๘ /๒๕๖๒ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
-------------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตาม
หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา บัญญัติให้สถานศึกษา มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้อง
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ทบทวนและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
     ๑.๑  นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์     ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล     กรรมการ 
     ๑.๓  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี     กรรมการ 
     ๑.๔  นายณัฐวุฒิ  กันร้าย     กรรมการ 
     ๑.๕  นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง    กรรมการ 
     ๑.๖  นางยุพิน  หอมสุข     กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี วางแผน ด าเนินการ อ านวยการ  ก ากับติดตามใหค้ณะกรรมการด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตลอดจนให้ค าปรกึษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปญัหาทีจ่ะเกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินการ 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
          ๑)  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี     ประธานกรรมการ 
          ๒)  นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ์    กรรมการ 
          ๓)  นายเอกชัย  โสกสินธ์ุ     กรรมการ 
 ๔)  นางสาวนิชดา  บุญชิด    กรรมการ 
 ๕)  นางสาวณภัทร  อินโสม    กรรมการ 
 ๖)  นายศุภกฤต  หอมขจร    กรรมการ 
 ๗)  นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค    กรรมการ 
 ๘)  นางหนึ่งนภา  ใจผ่อง     กรรมการ 
 ๙)  นางสาวจริยาพร  บัวโชติ    กรรมการ  
        ๑๐)  นางสาวจีรสิุดา  จินรโหฐาน     กรรมการ 



๓๕ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 ๑๑) นางสาววชิราพร  ภักค์คุณพันธ์   กรรมการ 
 ๑๒)  นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ    กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑)  นายวรินทร  จูปรางค์     ประธานกรรมการ 
๒)  นางยุพิน  หอมสุข     กรรมการ 
๓)  นางสาวจตุพร  นครศร ี    กรรมการ 
๔)  นางสาวณภัทร  อินโสม    กรรมการ 
๕)  นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง    กรรมการ 
๖)  นายกฤษณะ  มิกขุนทด    กรรมการ 
๗)  นายดนัย  อ่อนค า     กรรมการ 

       ๘)  นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ    กรรมการ 
 ๙)  นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ    กรรมการ 
 ๑๐)  นางสาวจริยาพร  บัวโชติ    กรรมการ  
 ๑๑)  นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค    กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวธิดาทิพย์  อาจหาญ    กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวสุขฤทัย  แก้วมาลา    กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวสุวิตรี  ทางด ี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดท าข้อมูล  เอกสาร  ร่องรอยการด าเนินงาน  ด าเนินการ 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  โดยรวบรวมเป็นเล่ม และส่งไฟล์ข้อมลูให้กบั
คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๑) นางฉวีวรรณ  สุธีระกลู      ประธานกรรมการ 

๒) นายณัฐวุฒิ  กันร้าย     กรรมการ 
๓) นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี     กรรมการ 
๔) นายศรัญญู  ศรีพูล     กรรมการ 
๕) นางสาววิไลรัตน์  ชาญพฤติ    กรรมการ 
๖)  นางสาวพรทิพย์  คชาวงศ์    กรรมการ 
๗) นางยุพิน  หอมสุข     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดท าข้อมูล  เอกสาร  ร่องรอยการด าเนินงาน  ด าเนินการ 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒  โดยรวบรวมเป็นเล่ม และส่งไฟล์ข้อมลูให้กบั
คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑)  นางสาวนิรมล  ฤกษ์ด ี    ประธานกรรมการ 

๒)  นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล    กรรมการ 
 ๓)  นางสาวนิชดา  บุญชิด    กรรมการ 
 ๔)  นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ    กรรมการ 
 ๕)  นายศุภกฤต  หอมขจร    กรรมการ 



๓๖ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 ๖)  นายณัฐวุฒิ  กันร้าย     กรรมการ 
 ๗)  นางสาวนุชจรีย์  จ าเริญโชค    กรรมการ 
 ๘)  นางหนึ่งนภา  ใจผ่อง     กรรมการ 
 ๙)  นางสาวจริยาพร  บัวโชติ    กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวปาริชาติ  รักญาติ    กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวจริญญา  เกตุคง    กรรมการ 
      ๑๒) ว่าที่ ร.ต.หญงิ สุพรรษา  ชินราช   กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวนฤมล  สรวยกรุ่น    กรรมการ 

๑๔) นางสาวจรีิสุดา  จินรโหฐาน    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าท่ี  รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา จัดท าข้อมูล  เอกสาร  ร่องรอยการด าเนินงาน  ด าเนินการ 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๓  โดยรวบรวมเป็นเล่ม และส่งไฟล์ข้อมลูให้กบั
คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารายงานประจ าปี 
    ๓.๑  นางยุพิน  หอมสุข     ประธานกรรมการ 
    ๓.๒  นางสาวนิชดา  บุญชิด    กรรมการ 
     ๓.๓  นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ    กรรมการ 
     ๓.๔  นางสาวจีรสิุดา จินรโหฐาน   กรรมการ 
     ๓.๕  นางสาวณภัทร  อินโสม    กรรมการ 
     ๓.๖  นางสาวธันยา  พาอยู่สุข    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   
๑. ประสานงานการตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน      

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
๒.จัดประชุมน าเสนอผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและ

เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ประสานงานการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของสถานศึกษา 
๔.  จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด  และเผยแพร่

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการรวบรวมเอกสาร จัดเก็บข้อมลู พัฒนา สรุปผล ส่งเอกสาร

และรายงานข้อมูลตามระบบและปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรบัการประเมินประกัน
คุณภาพภายในและจัดท ารายงานพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าป ี๒๕๖๐ ให้เสรจ็สิ้นและรายงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป ให้เสรจ็สิ้นภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

           สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

                                                                ลงช่ือ  
                                              (นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์) 

                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุร ี



๓๗ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

......................................................... 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี และปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกนั เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดัง
เพื่อเป็นเป้าหมายในมีรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียนแล้ว    

 
                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
                  ( นายวิสูตร  ค านวณศักดิ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบรุี 
 
 

 
 
           (นายไพโรษน ์ ผดุงศิริพาณิชย์)                                                             
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

 
 
 



๓๘ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
มาตรฐาน  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
            ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
            ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
                 และแก้ปัญหา 
            ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
            ๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
            ๖) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ๗) นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและแผนการด ารงชีวิตที่ชัดเจน 
            ๘) นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบ 
      ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ๑) การมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที ่
                สถานศึกษาก าหนด 
            ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
            ๓) การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
            ๕) มีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีตอ่ผูม้ีพระคุณ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
      ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทุก 
            กลุ่มเป้าหมาย 
      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      ๒.๗ เป็นผู้น าด้านวิชาการ 
      ๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมลูสารสนเทศ 
      ๒.๙ การขับเคลื่อนนโยบาย 
      ๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
      ๒.๑๑ มีระบบการบรหิารโปร่งใส 
      ๒.๑๒  มีเครือข่ายเข้มแข็ง 
 



๓๙ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

มาตรฐาน  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      ๓.๑ จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ 
      ๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
      ๓.๗  ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
      ๓.๘  มีการเตรียมการสอน มเีทคนิคการสอน      
      ๓.๙ รักและเข้าใจผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
สระบุรี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
        ( นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์  ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบรุี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนก าหนดเอง 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับด ี
           ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
               ค านวณ 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 

           ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
               อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปญัหา 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 

           ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 
           ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 
           ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 
           ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 
           ๗) นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตมีแผนการเรียนต่อและแผนการ 
               ด ารงชีวิตที่ชัดเจน 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 

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

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีข้ึนไป 

           ๘) นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบ ระดับดีเลิศ 
               - นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียน มีความเพียรพยายาม เข้าร่วม 
                  กิจกรรมในการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๕ ระดับดีข้ึนไป 

               - นักเรียน มีผลการเรียน ปลอด ๐, ร ,มส., มผ. ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 
               -.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับภาค 
                  เรียนที่ผ่านมา 

ร้อยละ ๙๕ ระดับดีข้ึนไป 

๒.คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เร ียน ระดับดีเลิศ 
           ๑) การมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลกัสูตร คุณธรรมเป้าหมาย  
               และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 

           ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 
           ๓) การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 
           ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 
           ๕. มีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ระดับดีเลิศ 
               - นักเรียนข้ึนไปมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 
               - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงพฤติกรรมความ  
                 กตัญญูกตเวที 

ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 

               - ผ ู้เรียนมีความภาคภ ูมิใจในท้องถ่ิน ในความเปน็ไทย และ ร้อยละ ๙๐ ระดับดีข้ึนไป 



๔๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
                 เหน็คุณค่าเก ี่ยวกับ ภ ูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง 
                 เหมาะสม ในช ีว ิตประจ าวัน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู ้บริหารสถานศ ึกษา ระดับด ี
      ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับด ี 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับด ี
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้านตาม 
            หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย             

 ระดับดี 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับด ี
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
            อย่างมีคุณภาพ 

 ระดับดี 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและ 
            การจัดการเรียนรู ้

ระดับด ี

      ๒.๗ เป็นผู้น าด้านวิชาการ ระดับดีเลิศ 
            - ผู้บรหิาร มีความรู้ความเข้าใจในการบรหิารหลกัสูตรและวิชาการ 
              ของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐   

            - ผู้บรหิารพฒันาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  
              เข้ารับการประชุม การอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่น้อย 
              กว่า ๕๐ ช่ัวโมง/ปี 

ร้อยละ ๑๐๐   

            - ผู้บรหิารมบีุคลกิลักษณะความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีภูมิรู้  
              ภูมิธรรมและภูมิฐาน 

ร้อยละ ๑๐๐   

      ๒.๘ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมลูสารสนเทศ ระดับดีเลิศ 
            - ผู้บรหิารใช้ข้อมลูสารสนเทศในการตัดสินใจและบรหิารจัดการ ร้อยละ ๑๐๐   
      ๒.๙ การขับเคลื่อนนโยบาย ระดับดีเลิศ 
            - ผู้บรหิารสามารถน านโยบายสูก่ารปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรมและ 
              มีผลงานปรากฏชัดเจน 

ร้อยละ ๑๐๐   

      ๒.๑๐ การวางแผนอย่างเป็นระบบ ระดับดเีลิศ 
              - โรงเรียนในเครอืข่าย มีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
                ถูกต้องพร้อมใช้งาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

              - โรงเรียนในเครอื มีแผนพฒันาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ ๑๐๐ 
              - โรงเรียนในเครือมีระบบการบริหารที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒.๑๑ มีระบบการบรหิารโปร่งใส ระดับดเีลิศ 
              - โรงเรียนในเครอืเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ครือข่ายจัดข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒.๑๒  มีเครือข่ายเข้มแข็ง ระดับดเีลิศ 
              - โรงเรียนในเครอื มีเครอืข่ายความร่วมมือจากองค์กร ภาครัฐ      
                 เอกชน และท้องถ่ิน 

ร้อยละ ๑๐๐ 



๔๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน ้นผู้เรียนเป็นสำค ัญ ระดับด ี
      ๓.๑ จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับด ี

      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ ระดับด ี
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับด ี
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 
            ผู้เรียน 

ระดับด ี

      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
            ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ระดับด ี

      ๓.๖ ใฝ่เรียนรู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ระดับด ี
            - ครูพัฒนาตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เข้ารับการประชุม  
              การอบรมสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๕๐  ช่ัวโมง 

ระดับด ี

       ๓.๗  ครูมีความรู้และทักษะลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ระดับดี 
       ๓.๘  มีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน          ระดับดี 
              ๑) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับด ี
              ๒) ครูมีรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ ( ๗C) 
                  - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญัหา 
                  - การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
                  - ทักษะความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
                  - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 
                  - ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้ทันสื่อ 
                  - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
                    สื่อสาร 
                  - ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู ้

ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

      ๓.๙ รักและเข้าใจผูเ้รียน ระดับดีเลิศ 
            ๑) ครูมีการวิเคราะห์ข้อมลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมลูเป็น 
                ปัจจุบัน และน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐  

            ๒) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคลอ้งกบัความสามารถความ 
                แตกต่างของผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐  

            ๓) ครูติดตามดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๑๐๐  
 
 
 
 
 



๔๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุรี  
 

ครั้งที่   ๓/๒๕๖๒ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ณ  หอ้งDLIT โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ สระบุรี 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  

ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ณ  ห้องDLIT โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
------------------------------------------ 

 
 เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  (ครั้งที่ ๑,๒/๒๕๖๒)                  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพจิารณา 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๖ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  

ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ณ  ห้องDLIT โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
 

ผู้มาประชุม  
1. นายไพโรษน์   ผดุงศิริพาณิชย์        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานในที่ประชุม 
2. นายสุดใจ  ซ่อนกลิ่น          กรรมการ 
3. นางฉวีวรรณ  สุธีระกลู          กรรมการ 
4. นายบัญชา  ยอดเมือง         กรรมการ 
5. พระครปูลัดคูณ  อินฺทญาโณ          กรรมการ 
6. พระธนวัฒน์  ชินวโร          กรรมการ 
7. นางนพคุณ  จรรโลงศิริชัย         กรรมการ 
8. นายสมชาย  ธงศิลา          กรรมการ 
9. นายรัก  ธนสัตย์สถิตย์         กรรมการ 
10. นางศศิชารักษ์  ยงพาณิชย์         กรรมการ 
11. นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี          กรรมการและเลขานุการ   

ผู้ไม่มาประชุม  
          ๑. นายสมบูรณ์ รัตนส าอางค์         กรรมการ 
 ๒. นายสงวน  จรรโลงศิริชัย         กรรมการ 

๓.นายบัญชา  ไพบูลย์ภิญญาเลิศ         กรรมการ 
 ๔.นายอ าพล  เอ่งฉ้วน          กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายประเสริฐ ค าฟ้า          ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. นายสมบรูณ์  เตียวเจริญชัย          ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. นายอัคริญชัย  อินกอ          ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. นางยุพิน  หอมสุข          ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบรุี 
5. นายณัฐวุฒิ  กันร้าย          ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบรุี 
6. นางสาวณัฐนี  น้อยส าแดง         ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบรุี 
7. นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพทุธ         ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบรุี 
8. นายกฤษณะ  มิกขุนทด         ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบรุี 
9. นางสาวสมญา  รักษาดี         ครูผู้ทรงคุณค่า 

 
 
 
 



๔๗ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

ประธานที่ประชุม นายไพโรษน์ ผดุงศิริพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งเปิดการประชุมและแจ้งระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี   ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
     นายไพโรษน์  ผดุงศิริพาณิชย์  ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เปิดการประชุม และมอบหมายให้
นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี       
ท าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ ดังนี้ 

๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๑.๑.๑ งานบริหารวิชาการ 
 นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี  ได้มอบให้นางสาวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการได้
แจ้งในที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
         ๑) การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓, ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
            - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้จัดกิจกรรม ปั จฉิมนิเทศ ม.๓, ม.๖     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนมี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและ
นักเรียนที่จบการศึกษา และปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเองและแนะแนวทาง
การศึกษาแก่นักเรียนช้ันม.๖ 
                   ๒) การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                   ๓) การรับสมัครนักเรียน ม.๑, ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  - โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร การศึกษา
ต่อในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ และเปิดรับสมัครนักเรียนในวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ยกเว้นวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด าเนินการสอบคัดเลือก 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ ก าหนดรับมอบตัววันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
                     ๔) การจัดซื้อหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

   - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้ด าเนินการประชุมภาคี ๔ ฝ่ายเพื่อ 
ก าหนดคุณลักษณะหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วและจะด าเนินการจัดซื้อในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ และส่ง
หนังสือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนน าไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๕) การมอบวุฒิบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
    - โรงเรียนด าเนินการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๖) การสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.๑, ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
    - โรงเรียนด าเนินการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ในวันที่ ๘-๑๑ พฤษภาคม  

๒๕๖๒ ในรายวิชาคณิตศาสาตร์  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ และภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 
   



๔๘ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

                      ๗) ความต้องการอัตราก าลังครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      - โรงเรียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครูและความต้องการของ
อัตราก าลังเพิ่มเติมรายวิชา สังคมศึกษา วิชาเคมี แนะแนว เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา  
   ๘) การจัดกิจกรรม OCOP ร่วมกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ
โรงเรียนได้ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขันโครงงาน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รับรางวัล
เหรียญทองและในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  และในโอกาสต่อไปจะเปิดโอกาสให้
นักเรียนในระดับช้ันต่าง ๆ ได้ส่งโครงงานเข้าประกวดแข่งขันเพื่อเป็นการแสดงออกด้วยศักยภาพของ
นักเรียน 

ประธานในที่ประชุม ได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องความต้องการของอัตราก าลังครู ว่ามูลนิธิหลวง
พ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิได้แจ้งจัดสรร ครูอัตราจา้ง ๔ อัตรา ต าแหน่งครูส าหรับอัตราแนะแนวที่ต้องการให้จ้างใน
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างนั้น เห็นสมควรเชิญวิทยากรมาช่วยแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นครั้งคราวได้ 
เพราะทั้งนี้ครูที่ปรึกษาทุกคน ก็เป็นครูแนะแนวได้ทุกคน  
 ๑.๑.๒ งานบริหารบุคคล 
 นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี  กรรมการและเลขานุการ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐนี   น้อยส าแดง 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล ได้แจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้ 
        ๑) งานบรรจุแต่งตั้งและย้ายโอนข้าราชการครูสายงานบริหารการศึกษา  
                    - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีครูที่สอบผู้บริหาร ได้แก่   นายวรินทร    
จูปรางค์ ได้รับการบรรจแุต่งตั้งใหเ้ปน็ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดหนองจอกใหญ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒  

๒) งานบรรจุแต่งตั้งและย้ายโอนข้าราชการครูสายงานสอน 
     - การย้ายของข้าราชการครู มีข้าราชการครูได้ยื่นค าร้องขอย้ายจ านวน ๓ รายและ

ได้รับการพิจารณาย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนอื่น ได้แก่ นางสาวจริยาพร บัวโชติ วิชาเอกภาษาไทย 
ย้ายไปด ารงต าแหน่งโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และนางสาวสุพรรณษา  ชินราช ลูกจ้างช่ัวคราว วิชาเอก
นาฏศิลป์ ได้รับค าสั่งบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
   ๓) งานลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    - การจัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน ในรอบที่  ๒ ประจ าปี
งบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพม. เขต ๔ ได้แก่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พนักงาน
ราชการ ในต าแหน่งครูนาฏศิลป์  ครูคณิตศาสตร์  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิหลวงพ่อส าเรจ็
ศักดิ์สิทธ์ิ จ านวน  ๒ ราย ได้แก่ ครูอัตราจ้างในต าแหน่งครูฟิสิกส์ ครูศิลปะ 
                       - การเลิกจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  เนื่องจาก
โรงเรียนมีเงินรายได้ ไม่เพียงพอ  

๔) งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม การแต่งตั้งมอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่
เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในวันหยุดราชการ และเวลากลางคืน ในช่วงปิดภาคเรียนและเปิด
ภาคเรียนด าเนินการปกติ 

 
 



๔๙ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

          ๑.๑.๓ งานบริหารท่ัวไป  
       นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี  กรรมการและเลขานุการ ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ  กันร้าย 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ได้แจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้ 
  ๑) งานชุมชน โรงเรียนจัดครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิหลวง
พ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ จ าหน่ายวัตถุมงคลในวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ และ งานประเพณี
สงกรานต์ในวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
     - โรงเรียนได้ด าเนินการมอบหมายหน้าที่ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม
ชุมชนงานรับจองวัตถุมงคล มูลนิธิหลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อมอบเงินรายได้สนับสนุนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒  
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ด าเนินการจัดตกแต่งขบวนรถแห่องค์พลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ จ าลอง เพื่อสรง
น้ าในเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญวันสงกรานต์ 
รดน้ าผู้สูงอายุ 

๒) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    - โรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑, ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗  

พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแจ้งก าหนดการด าเนินกิจกรรม ในที่ประชุมให้รับทราบ 
 ประธานในที่ประชุม  แจ้งเรื่องการรับจองวัตถุมงคล จะประชุมคณะกรรมการซักซ้อมความเข้าใจ
การด าเนินงานในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  และผู้สนใจจะจองวัตถุมงคลให้ติดต่อทางเว็บเพจของมูลนิธิ
หลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิโดยตรง 
      ๑.๑.๔  งานบริหารงบประมาณ 
          นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี  กรรมการและเลขานุการได้มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ สุธีระกูล  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ได้แจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้ 

          ๑) การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
              - การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการจัดประชุมขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อขออนุมัติการเก็บเงินจากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ เรียบร้อยแล้ว  สรุปข้อมูลการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ดังนี้ 

  ภาคเรียนที่ ๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ รวมอัตรา ๑,๗๖๐ บาท 
         ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ , ๕ และ ๖ รวมอัตรา ๑,๖๖๐ บาท 
 ภาคเรียนที่ ๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวมอัตรา ๑,๕๐๐ บาท   
          ๒) รายงานผลการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (SAR) 

                         - โรงเรียนก าลังด าเนินการประเมินจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบในวาระต่อไป และขอความเห็นชอบไว้เป็นหลักการในการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และสาธารณชน ต่อไป  
 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 



๕๐ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  ๒    เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
 รับรองรายงานประชุม  ครั้งที่ ๑,๒/๒๕๖๒   แก้ไขหน้าที่ ๕ แก้ไข จ านวนเงิน ห้ากว่า 

บาท เป็นจ านวนเงิน ห้าแสนกว่าบาท  
           ไม่รับรอง 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  ๓    เรื่องสบืเนือ่ง 
๓.๑ มูลนิธิหลวงพ่อส าเร็จศักดิ์ได้อนุมัติการก่อสร้างบ้านพักครู เพื่อส่งเสริมสวัสดิการครูด้านที่พัก

อาศัย โดยโรงเรียนได้ด าเนินการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 
     นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี  กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาและมูลนิธิหลวงพ่อส าเร็จ

ศักดิ์สิทธ์ิ ผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดหาและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑ การย้ายข้าราชการครูสายบริหารการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
ได้แจ้ง นายสุวิทย์ ภิรมกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุร ีเขต ๑ มีความประสงค์ส่งแบบค าร้องขอย้ายด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรยีม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

ประธานในที่ประชุม  ได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ได้ส่งหนังสือ
เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กรณี นายสุวิทย์ ภิรมกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกมะขามจั่น
เสือสามัคคี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีความประสงค์ส่งแบบค าร้องขอย้าย 
มาด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประธานได้ น าข้อมูล ประกอบการพิจารณา การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กรณีผู้ประสงค์ขอย้ายมีปญัหาด้านสุขภาพ ซึ่งมีผลสืบเนื่องต่อบทบาทหน้าที่การบริหารโรงเรียน 
บุคลากรและชุมชน ทั้งนี้โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ก าลังพัฒนามาตรฐานคุณภาพด้าน
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน โดยมูลนิธิหลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ และโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ านวน 
๑๗ โรงเรียนทั่วประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน
เครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาผลงานนักเรียนหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงการ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน ควรเป็นผู้น าความพร้อมด้านสุขภาพ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกด้าน
ให้ประสบความส าเร็จ 

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นเพื่อขอความ
เห็นชอบรับย้ายผู้บริหาร 

นายประเสริฐ  ค าฟ้า ประธานมูลนิธิหลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งเป็นหน่วยงานอุปถัมภ์โรงเรียน ได้
แสดงความคิดเห็นว่า การบริหารโรงเรียน ผู้บริหารต้องมีความพร้อมในการบริหารทั้งร่างกาย และความ
พร้อมในการบริหารงานอื่น ๆ ที่จะน าพาโรงเรียนไปสู่การพัฒนาที่ดี 

นายรัก  ธนสัตย์สถิต ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการพิจารณารับย้ายผู้บริหาร ข้ันต้น
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วน าข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ



๕๑ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

กลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบได้ 
ให้ระบุค าว่า “ไม่เห็นชอบ” ได ้

นายสุดใจ  ซ่อนกลิ่น  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลงความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานว่า ไม่เห็นชอบด้วยเหตุผลใด 

นายรัก  ธนสัตย์สถิตย์  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการท างานบริหารงานของผู้อ านวยการโรงเรียนที่จะ
รับย้ายมา ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายไม่สามารถบริหารงานได้และเป็นห่วงในเรื่องการบริหารงานซึ่ง
โรงเรียนอยู่ในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งโรงเรียนจะต้องปรับให้มีการบริหารงานตาม
นโยบายและท ากิจกรรมร่วมกัน กับโรงเรียนในเครือ ถ้ามีปัญหาสุขภาพร่างกาย ก็ไม่ควรเห็นชอบรับย้าย 

ประธานในที่ประชุม สรุปผลการพิจารณา ถ้าไม่รับย้ายผู้บริหารดังกล่าว ขอเสนอบรรจุแต่งตั้ง
ผู้บริหารโดยใช้บัญชีสอบคัดเลือกผู้บริหารจาก กศจ.ปทุมธานี เพื่อเลือกผู้บริหารที่เหมาะสมในการพัฒนา
โรงเรียนต่อไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันฑ์ 
๔.๒ การจัดสรรอัตราก าลังครูปีการศึกษา ๒๕๖๒  
       - คณะกรรมกาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบโรงเรียนด าเนินการจัดท าโครงการขอ

งบสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดหาอัตราก าลังครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔ อัตรา เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จากมูลนิธิหลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธ์ิ ประกอบด้วยสาขาวิชาเอก 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเอกเคมี วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกศิลปะ          
ก 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  ๕  เรื่องอื่นๆ 
๕.๑ นัดหมายประชุมครัง้ต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
รวมเวลาประชุม  ๒  ช่ัวโมง 
 

 
        ลงช่ือ.................................. ผู้จดบันทกึการประชุม 
               (นางยุพิน  หอมสุข) 
 
                                                      ลงช่ือ.........................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี)   
             รักษาการในต าแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
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บันทึกข้อความ 

 
 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบรุี 

ท่ี   ศธ    ๐๔๒๓๔.๓๖ /               วันท่ี     ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง    ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ  สระบุรี 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้ึน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระหว่าง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รบัทราบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรยีนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในปี
การศึกษาต่อไปใหม้ีคุณภาพสูงข้ึน  

บัดน้ี การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เสร็จ
เรียบร้อย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

                            ลงช่ือ..................................... 
                        ( นางยุพิน  หอมสุข ) 

        หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 
        ลงชื่อ..............................................                                                                              
                  (นางสาวนิรมล  ฤกษด์)ี  
          ต าแหน่งครู รักษาการในต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบุรี 
 

ความคดิเห็นของประธาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
        ลงชื่อ..................................................                                                                    
             (นายไพโรษน์  ผดงุศิริพาณิชย)์  
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบุรี 
 

 
 
 
 

 



๕๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุร ี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

............................................................................................................................................. 
      มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี  
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา         
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 

ลงช่ือ 
(นายไพโรษน์  ผดุงศิริพาณิชย)์ 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  สระบรุี 

 
ลงช่ือ 

( นางสาวนิรมล  ฤกษ์ดี) 
ต าแหน่งครู รักษาการในต าแหนง่  

                         กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สระบุร ี
 
 


