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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

สวนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน
ระดับคุณภาพ ดี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
มีการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มีการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียน มีการจัดการบริหารคุณภาพการจัดกิจกรรมการสอน การซอม
เสริม การซอมเพ่ือใหเกิดทักษะ การสอบเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบและการสราง
ผลงานเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน โดยจัดกิจกรรม โครงการดังนี้ ๑) โครงการสงเสริมผูเรียนมีความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน กิจกรรม
แขงขันทักษะทางวิชาการ ๘ กลุมสาระการเรียนรู  กิจกรรมโครงงานบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘ กลุมสาระ กิจกรรมการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)
ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โดยใหความรวมมือจากโรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ จากติวเตอรในโครงการสอนเสริม O-NET  5 กลุมสาระพ้ืนฐาน กิจกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาความรู  กิจกรรมคลินิกภาษา ๒) โครงการการอานทุกวันสรางสรรคปญญา จัด
กิจกรรมพัฒนาการอานใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ครบทุกกลุมสาระการเรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระ ไดแก
กิจกรรมอานเขียนทุกวันสรางสรรคปญญา กิจกรรมสัปดาหกําจัดจุดออน 0 ,ร, ม.ส   กิจกรรมจากประถม ก
กา ถึง PISA กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระ
๓) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)เพ่ือการเรียนรู พัฒนาระบบเครือขายและระบบสัญญาณ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง มีเว็บไซต เพ่ือนําเสนอขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานการใชสื่อ ICT มีหองสืบคนขอมูล DLIT , eDLTV
พัฒนาจัดหาสื่อ เครื่องมือชวยในการใชสื่อการสอน ICT ชวยในการจัดการเรียนรู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
โรงเรียนยังไดจัดโครงการ กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและสรางองคความรูไดตนเอง
ไดแก ๔) โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ๕) โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรู ๖) โครงการหองเรียนคุณภาพ รับเปลี่ยนหองเรียนใหมีบรรยากาศเปนหองเรียนแหงการเรียนรู
เชื่อมโยงหองเรียนใหมีองคความรูในหองและนอกหองเรียนสูองคความรูท่ีเปนสากลโดยใชสื่อท่ีจัดทําข้ึนเอง
และสื่อออนไลน มีการนิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะการสอนของครูอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ สงเสริมให
ผูปกครอง องคกรตางๆ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียนดานการเรียนรู จัดใหมีโครงการเยี่ยม
บานรอยเปอรเซ็นต จัดกิจกรรมสายสัมพันธศิษยลูก เปนตน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

นอกจากนี้ โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนเพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยจัดโครงการพัฒนาผูเรียนดังนี้
๑) เตรียมพัฒนฯสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร ผูเรียนมีความ
กตัญูกตเวที ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี สามารถดําเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทย ๒) เตรียมพัฒนฯรักประชาธิปไตย ผูเรียนมีแนวคิด และวิธีปฏิบัติตามวิถี
ประชาธิปไตย และสามารถดําเนินชีวิตตามแนววิถีประชาธิปไตย ในชุมชนและสังคมได ๓) เตรียมฯพัฒนฯ
อาสารักษสิ่งแวดลอม ใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดานความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และมีจิตสาธารณะ
ตระหนักถึงการอนุรักษธรรมชาติ,สิ่งแวดลอมและการใชพลังงาน ๔) สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือสนอง
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอนุรักษพันธุกรรมพืช และ
๕) โครงการเตรียมพัฒนรักษวัฒนธรรมไทย อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยดานการแสดงโขน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประยุกตใชวัฒนธรรมไทยสูสากล ในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนตน

๒) ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อยางหลากหลายมีผลให

นักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูความกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงควิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสามารถออกแบบ
และการจัดการเรียนรู ท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญาใชสื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูวัดและ
ประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายพรอมท้ังใหคําแนะนําคําปรึกษา
และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี
ดีและเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
ท้ังนี้ มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้

ประเด็น ผลการประเมิน
๑) ความสามารถในการ
อ าน การเข ียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ ตาม
เกณฑ ของแตละระดับช ั้น

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ชั้นม.๑ ชั้นม.๒ ชั้นม.๓ ชั้นม.๔ ชั้นม.๕ ชั้นม.๖

ผาน
ดี
ดีเยี่ยม
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ประเด็น ผลการประเมิน
๒) ความสามารถในการ
ว ิเคราะหและ คิดอย างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความค ิดเห ็น
และแกปญหา

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร คิดคํานวณและ
คิดวิเคราะห ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ชั้นม.๑ ชั้นม.๒ ชั้นม.๓ ชั้นม.๔ ชั้นม.๕ ชั้นม.๖

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีเยี่ยม

๓) ความสามารถในการใช 
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ชั้นม.๑ ชั้นม.๒ ชั้นม.๓ ชั้นม.๔ ชั้นม.๕ ชั้นม.๖

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีเยี่ยม

๔) ความก าวหนาทางการ
เ รี ย น  ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศ ึกษา

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ผลการเรียน ระดับ ๓ ข้ึนไป)

๐.๐๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๑.๕๐

๒.๐๐

๒.๕๐

๓.๐๐

๓.๕๐

๔.๐๐

ชั้นม.๑ ชั้นม.๒ ชั้นม.๓ ชั้นม.๔ ชั้นม.๕ ชั้นม.๖

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาตางประเทศ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ประเด็น ผลการประเมิน
๕) ผลส ัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ พ ัฒนาการจาก
ผลการสอบว ัด ระดับชาติ

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓

๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐

ป ๒๕๕๗

ป ๒๕๕๘

 ป ๒๕๕๙ ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖

๗) นักเรียนมีเปาหมาย
ในชีวิตมีแผนการเรียน
ตอและการมีชีวิตท่ี
ชัดเจน (ทักษะชีวิต)
- องคประกอบที่ 1 การ
ตระหนักรูและเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น
- องคประกอบที่ 2 การคิด
วิเคราะห ตัดสินใจ และ
แกปญหาอยางสรางสรรค
-องคประกอบที่ 3 การจัดการ
กับอารมณและความเครียด
-องคประกอบที่ 4 การสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ี มีเปาหมายในชีวิตมีแผนการเรียนตอ
และการมีชีวิตท่ีชัดเจนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

อง
คป

ระ
กอ

บ ๑

อง
คป

ระ
กอ

บ ๒

อง
คป

ระ
กอ

บ ๓

อง
คป

ระ
กอ

บ ๔

ช้ันม.๑
ช้ันม.๒
ช้ันม.๓
ช้ันม.๔
ช้ันม.๕
ช้ันม.๖

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

คณิตศสาตร ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ประเด็น ผลการประเมิน
๘) นักเรียนตั้งใจเรียน
และมีความรับผิดชอบ

จํานวนนักเรียน เอาใจใสในการเรียน มีความเพียรพยายาม
เขารวมกิจกรรมในการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

ปรับปรุง พอใช ดี ดีเยี่ยม

ชั้นม.๑
ชั้นม.๒
ชั้นม.๓
ชั้นม.๔
ชั้นม.๕
ชั้นม.๖

นักเรียนมีผลการเรียนปลอด ๐ ร มส รอยละ ๙๘.๙๕
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับภาคเรียนท่ีผานมา

ปการศึกษา ๒๕๕๘และ ปการศึกษา ๒๕๕๙

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐

ชั้น
ม.๑

ชั้น
ม.๒

ชั้น
ม.๓

ชั้น
ม.๔

ชั้น
ม.๕

ชั้น
ม.๖

ปการศึกษา ๒๕๕๘
ปการศึกษา ๒๕๕๙

๑.๒ คุณลักษะท่ีพึงประสงคของผูเร ียน
ประเด็น ผลการประเมิน

๑) การมีค ุณลักษณะ
และค าน ิยมท่ีดี ตามท ี่
สถานศึกษากําหนด
โดยไม ขัด กับกฎหมาย
และว ัฒนธรรมอ ันดี
ของสงัคม

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘ ประการ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดี
ดีเยี่ยม
รอยละ



ห น ้ า | ๓๑

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ประเด็น ผลการประเมิน
๒) นักเรียนมีความ

สุภาพออนนอม
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ

รอยละของนักเรียนมีความสุภาพออนนอม กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

ดี ดีเยี่ยม รอยละ

ชั้นม.๑
ชั้นม.๒
ชั้นม.๓
ชั้นม.๔
ชั้นม.๕
ชั้นม.๖

๓) ความภ ูมิใจใน
ทองถ่ินและ ความเปน
ไทย

รอยละของนักเรียนท่ีมีความภ ูมิใจในทองถ่ินและ ความเปนไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ชั้น
ม.๑

ชั ้น
ม.๒

ชั ้น
ม.๓

ชั ้น
ม.๔

ชั ้น
ม.๕

ชั้น
ม.๖

ดี
ดีเยี่ยม
รอยละ

๔) การยอมรับท่ีจะอยู
รวมก ัน บนความ
แตกตางและ
หลากหลาย

รอยละของนักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมก ัน บนความแตกตางและหลากหลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐

๕๐

๑๐๐

ชั้น
ม.๑

ชั ้น
ม.๒

ชั ้น
ม.๓

ชั ้น
ม.๔

ชั ้น
ม.๕

ชั ้น
ม.๖

ดี
ดีเยี่ยม
รอยละ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ประเด็น ผลการประเมิน
๕) ส ุขภาวะทาง

รางกายและลักษณะ
จิตส ังคม

รอยละของนักเรียนส ุขภาวะทางรางกายและลักษณะ จิตส ังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

รอยละของผ ูเรียนมีวธิ ีการรักษาสุขภาพของตนเอง ใหแข็งแรงเสมอ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

รอยละของผ ูเรียนรักษาอารมณและส ุขภาพจิตใหด ีอยูเสมอ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ประเด็น ผลการประเมิน
รอยละของผ ูเรียนรูและมีวิธ ีการปองกันตนเอง จากการล อลวง ข มเหง รังแก

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

ชั้น
ม.๑

ชั ้น
ม.๒

ชั ้น
ม.๓

ชั ้น
ม.๔

ชั ้น
ม.๕

ชั ้น
ม.๖

ดี

ดีเยี่ยม

รอยละของผูเร ียนไมเพิกเฉยต อการกระทำสิ่งท่ีไม ถูกต อง และอยูรวมกันดวยดีใน
ครอบครัวและชุมชน และสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙

จําแนกตามระดับคุณภาพ

๓) จุดเดน
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนทางดานดนตรีและกีฬาเพ่ิมมากข้ึน จัดในรูปแบบกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารู เพ่ิมทักษะทางดานดนตรี และกีฬา
๒. สงเสริมงานระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเขมแข็งปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศโดยมีสภานักเรียนเขา
รวมดําเนนิการ

๓. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูในการจัดทําโครงงาน Ocop บูรณาการ ๘ กลุมสาระ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ และแกปญหา
ไดอยางมีสติ สมเหตุผล โดยจัดกิจกรรม

๔) จุดท่ีควรพัฒนา
การดําเนินงานตามโครงการควรมีการนิเทศติดตามเปนระยะๆ ทุกๆ กระบวนการทํางาน: วางแผน

ดําเนินงาน  ประเมิน  และรายงานผล โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในแกปญหาและการพัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
อยางสรางสรรค และมอบหมายผูรับผิดชอบอยางเปนลายลักษณอักษร
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผ ูบริหารสถานศ ึกษา
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม

๑. กระบวนการพัฒนา
๑. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการบริหารงาน

ตามโครงสรางนิติบุคคล ดวยการเปดโอกาสใหภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีสวนรวมประชุมเพ่ือวิเคราะหบริบท
ของสถานศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป  โครงสรางการบริหารงานกระจายอํานาจ
ครอบคลุมงานท้ัง ๕ ดานของสถานศึกษา ไดแก กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานงบประมาณ กลุม
บริหารงานบุคคล กลุมบริหารงานท่ัวไป กลุมบริหารงานยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ

๒. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการได
โดยการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบโครงการ กํากับ
ใหดําเนินโครงการตามปฏิทินปฏิบัติงาน ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ ติดตามการใชงบประมาณตาม
แผนอยางมีประสิทธิภาพ

๓. ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจดวยการ จัด
ประชุมนิเทศงาน กํากับติดตามงาน เดือนละ ๑ ครั้ง สงบุคลากรเขาอบรม สัมมนาตามภารกิจหลักท่ีไดรับ
มอบหมาย และสงบุคลากรเขาอบรม สัมมนาตามความสนใจของแตละบุคคล ใหบุคลากรจัดทํา ID Plan เปด
โอกาสใหครูใชภาวะผูนําในการบริหารงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย จัดศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นกับบุคคลภายในและภายนอกองคกร

๔.มีการจัดประชุมผูปกครองอยางนอยปละ ๒ ครั้ง เพ่ือใหผูปกครองรับทราบผลการเรียนและความ
ประพฤติของนักเรียน จัดประชุมเครือขายผูปกครองอยางนอยปละ ๒ ครั้ง เพ่ือเสนอความคิดเห็นในการ
บริหารจัดการศึกษา  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน
นักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน

๕. ผูบริหารสามารถใหใหคําแนะนําและคําปรึกษาทางวิชาการท้ังเพ่ือพัฒนาและการใชหลักสูตร  การ
จัดการเรียนรู  การสรางสื่อ การพัฒนาและการใชสื่อการเรียน การวัดประเมินผลการเรียนรูติดตามผลเพ่ือนํา
ผลไปพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู โดยมีการกํากับติดตาม ประเมินผลและนําผลการประเมินไปพัฒนา
หรือปรับปรุงอยางตอเนื่องอยางเต็มความสามารถท้ังในและนอกเวลาราชการ

๖. มีการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง มีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
และใชขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีเครือขายการบริหารจัดการศึกษา สหวิทยศึกษา
เบญจมิตร สพม.๔ เครือขายการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ MOU กับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เครือขายในเครือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และมีการรวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมทองถ่ิน

๗. มีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานของโรงเรียน โดยมีการสรางเครือขายทางการศึกษามากข้ึน สงเสริมใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดมีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนในแตละดานมากข้ึน และสนับสนุนการมีสวนรวมกับชุมชนและ
องคกรภายนอกในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลตามมาตรฐาน
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๒. ผลการพัฒนา
๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการ
ของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาต ิ

๒. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนา
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ตามตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปน
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู

๓. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนา
และรวมรับผิดชอบ

๔. ผูเก่ียวของทุกฝาย และภาคีเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการ รวมวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

๕. โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม
เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๖. โรงเรียนจัดรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

๗. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ สงผลใหสถานศึกษามี
สื่อ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ

ท้ังนี้ มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา
การวางแผนและ
ดำเน ินงาน พัฒนาคร ู
และบ ุคลากรให มี
ความเช ี่ยวชาญทาง
วิชาช ีพ

รอยละ จํานวนครั้งท่ีครูไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ยังไมไดรับการพัฒนา
๑ คร้ัง/ภาคเรียน
๒ คร้ัง/ภาคเรียน
มากกวา ๒ คร้ัง/ภาคเรียน

๒ คน
๗.๖๙

๔ คน
๑๕.๓๘

๔ คน
๑๕.๓๘

๑๖ คน
๖๑.๕๔
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา
การวางแผนพ ัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา

รอยละของการวางแผนพ ัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐ ๕๐ ๑๐๐

พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ดี

ดีเยี่ยม

ดี

เปนผูนําดานวิชาการ รอยละของผูบริหารเปนผูนําดานวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๕๙
จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐ ๕๐ ๑๐๐

มีความรูความเขาใจในการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษา

พัฒนาตนเองอยูเสมออบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูไม
นอยกวา ๕๐ ชั่วโมง/ป

มีความเปนผูนําทางวิชาการ มีภูมิรู ภูมิธรรมและภูมิฐาน

ดีเยี่ยม

ดี

จุดเดน
๑. โรงเรียนเปดโอกาสใหภาคีเครือขายทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษา และมีการวางแผนงานพัฒนาครอบคลุมทุกตัวบงชี้ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัด

การศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด
๓. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมความสัมพันธ ความ

รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
๔. มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนอยางหลากหลาย

จุดท่ีควรพัฒนา
๑. โรงเรียนควร สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน นําภูมิปญญาในทองถ่ินมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความรักความผูกพันกับทองถ่ิน มีการประชาสัมพันธผลงาน
ของโรงเรียนเพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับทองถ่ิน

๒. โรงเรียนควรสงเสริมการใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม และเผยแพรความรูวิทยาการท่ีประสบ
ผลสําเร็จสูชุมชน

๓. มีการวิจัยแหลงเรียนรูท้ังในโรงเรียนและชุมชนสํารวจขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน และจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ เพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
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๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอ คัญ
ระดับคุณภาพ ระดับดี

๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยดําเนินการศึกษาวิเคราะห

หลักสูตร แกนกลางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สระบุรี หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําคําอธิบายรายวิชา โครงสราง
รายวิชาแผนการจัดการเรียนรูและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยในแตละปการศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามหลักสูตรบูรณาการกับ
สาระทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู สัดสวนคะแนนแตละหนวยการเรียนรู กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการ
เรียนรู วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลจัดกิจกรรมสอนซอมเสริม ออกแบบการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนรูท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริง
สามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง เนนทักษะ/กระบวนการคิดตางๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพเชน การจัดการเรียนรู รายวิชา
โครงงานบูรณาการ ๘ กลุมสาระ โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนจัดใหมีสื่อภูมิปญญาทองถ่ินใหเอ้ือตอการเรียนรู มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ สื่อและ
นวัตกรรม วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซอมเสริมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานสงเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการติดตาม เอาใจใสนักเรียนดานการเรียนอยางสมํ่าเสมอ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหประพฤติปฏิบัติตนดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถการบริหาร
จัดการสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพบรรลุเปาหมายของหลักสูตร สงเสริมผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร
ผลการพัฒนา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือ
สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถและวิสัยทัศนในการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค
สามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน สามารถออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา การใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย พรอม
ท้ังใหคําแนะนํา คําปรึกษาและการแกไขปญหาใหผูเรียน ท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและนําผลไปใชในการจัดการเรียนการสอน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา มีความรูความสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ไดรับมอบหมาย



ห น ้ า | ๓๘

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ท้ังนี้ มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา
การม ี
กระบวนการ
เรียนการ
สอน ท่ีสราง
โอกาสให
ผูเร ียนท ุกคน
มีสวนรวม

รอยละของการมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร างโอกาสใหผูเร ียนมีสวนรวม
ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐.๐๐ ๑๐.๐๐๒๐.๐๐๓๐.๐๐๔๐.๐๐๕๐.๐๐๖๐.๐๐๗๐.๐๐

มีสวนรวม กําหนดเนื้อหาสาระตามความสนใจและ…

ปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

ฝกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงานแสวงหาความรู…

เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดาน…

จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวย…

เรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยอยาง เปนรูปธรรมและ…

ดีเย่ียม
ดี
พอใช

การจัดการ
เรียนการ
สอนท่ียึดโยง
กับบริบท
ของชุมชน
และทองถ่ิน

รอยละของการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยง กับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน
ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐

เรียนรูจาก แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการ จัดการ
เรียนการสอน

รวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยางเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่อง

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา
การ
ตรวจสอบ
และประเม ิน
ความรู ความ
เขาใจของ
ผ ูเรียนอยาง
เปน ระบบ
และม ี
ประสิทธิภาพ

รอยละของการตรวจสอบและประเม ินความรู ความเขาใจของผ ูเรียนอยางเปนระบบ
และม ีประสิทธิภาพ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

0 10 20 30 40 50 60

ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง

มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ

ใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเปาหมาย…

นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม ในการวัดและประเมินผล

ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียน นําไปใชพัฒนาตนเอง
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช



ห น ้ า | ๓๙

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ใฝเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง
อยูเสมอ

- ครูพัฒนาตนเองโดยการศึกษาคนควาหาความรู เขารับการประชุม การอบรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูไมนอยกวา ๕๐ ชั่วโมง/ป ระดับดีเยี่ยม  รอยละ ๑๐๐

- ครูมีความรูมีทักษะ รูลุมลึกในเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวของ ระดับดีเยี่ยม รอยละ ๑๐๐
การ
เตรียมการ
สอน มี
เทคนิคการ
สอน

รอยละของครูท่ีมีการเตรียมการสอน มีเทคนิคการสอน ปการศึกษา ๒๕๕๙
จําแนกตามระดับคุณภาพ

0 10 20 30 40 50 60 70

ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครูมีรูปแบบการสอนที่เนนทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (๗c)

การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา

การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม

ทักษะความเขาใจความตางทางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน

ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา

ทักษะดานการสื่อสาร  สารสนเทศและรูทันสื่อ

ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ…

ทักษะดานอาชีพและทักษะการเรียนรู
พอใช
ดี
ดีเยี่ยม

รักและเขาใจ
ผูเรียน

รอยละของครูท่ีมีความรักและเขาใจผูเรียน  ปการศึกษา ๒๕๕๙
จําแนกตามระดับคุณภาพ

0 20 40 60

ครูมีการวิเคราะหขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล

จัดการเรียนรูไดสอดคลองกับความสามารถความแตกตางของผูเรียน

ครูติดตามดูแล ชวยเหลือเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล

พอใช

ดี

ดีเยี่ยม



ห น ้ า | ๔๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

จุดเดน
๑. สถานศึกษามีการใหความรวมมือระหวางเครือขายผูปกครองและองคการชุมชนใหมีสวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษาและชวยเหลือสถานศึกษา
๒. ครูและนักเรียนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาเด็กใหบรรลุตามมาตรฐาน

การศึกษาทุกดาน เพ่ือพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของเด็ก
๓. ครูมีความรู ความสามารถตรงกับหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ สอนรายวิชาท่ีตนเองถนัดและมีครู

จํานวนเพียงพอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประเมินการเรียนการสอน
สอดคลองกับสภาพผูเรียน มีความรู ความเขาใจเปาหมายของหลักสูตรมีความกระตือรือรนและ พัฒนาตนเอง
อยางสมํ่าเสมอ

๔. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เปนการสรางประสบการณชีวิตใหแกนักเรียนเพ่ือใชใน
การศึกษาตอและดํารงชีวิต แตในสภาพของความเปนจริงในชีวิตประจําวันการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทุกคนตอง
มีการศึกษาตลอดชีวิต

๕. โรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง มีศูนยสื่อตางๆ เชน สวนวรรณคดี
สวนพฤกษศาสตร อาคารหอพระเก้ียว ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร และศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร
หองสมุดและหองอุปกรณคนควาดวยระบบอินเตอรเน็ต ทําใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง
จุดท่ีควรพัฒนา

๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครู ผูปกครอง ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ
๒. สรางความสัมพันธระหวางบานวัดและชุมชนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความมี

ระเบียบวินัยอยางยั่งยืน
๓. หาแหลงงบประมาณในการสนับสนุน จัดหา จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะกับเด็กเพ่ือใหเด็ก

สามารถสืบคนไดทุกท่ีทุกเวลา ในโรงเรียนและนอกหองเรียน (ยืมได) จัดสถานการณหรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ใหเด็กไดปฏิบัติเพ่ือฝกและสรางจิตสานึกใหเด็กเปนคนดีทุกดาน

๔. ครูควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการใหมากข้ึน



ห น ้ า | ๔๑

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกนัค ุณภาพภายในที่ม ีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ ระดับดี

๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ไดแก ๑) กําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและ
บริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศ
ท่ีเปนปะโยชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดทํารายงานประจําปท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษานําเสนอผลการดําเนินงานรายงาน
ประจําปของสถานศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมา วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําป
ของปการศึกษาท่ีผานมา วิเคราะหจุดเดนจุดท่ีควรพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดท่ีควร
พัฒนา ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเนนท่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมใหความรูความเขาใจแนว
ทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือใหคณะครู บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของมี
ความเขาใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ใหปฏิบัติหนาท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง จัดทําเครื่องมือบันทึกขอมูล เครื่องมือประเมินภายใน ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา
ตนเองท่ีวางไว คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผล
การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการ
ดําเนินงาน ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผูปกครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. ผลการดําเนินงาน

โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อยางเปน
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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ท้ังนี้ มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา
การใชระบบ

ประกันคุณภาพ
ภายใน เพ ื่อ
ยกระดบั
คุณภาพการจดั
การศึกษา ใหดี
ยิ่งข้ึน

รอยละของการใชระบบประกันคุณภาพภายใน เพ ื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา
ใหดียิ่งข้ึน ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ
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วางระบบการประกันคุณภาพ

ใหความรวมมือในการวาง ระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน

ภาคีเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของมีความ มั่นใจตอระบบการ
บริหารและการจัดการของ สถานศึกษา

พอใช

ดี

ดีเย่ียม

การวางแผน
อยางเปนระบบ

รอยละของการวางแผนอยางเปนระบบ ปการศึกษา ๒๕๕๙
จําแนกตามระดับคุณภาพ
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มีระบบสารสนเทศ ที่เปนปจจุบัน ครบถวนถูกตองพรอมใชงาน

มีแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป

คะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ ๓

พอใช

ดี

ดีเยี่ยม

๓. จุดเดน
โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยยึดหลักการ

๓ ประการ คือ ๑) การกระจายอํานาจ ๒) การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน และ ๓) การแสดงภาระ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได เนนการสรางความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู
บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท่ีชัดเจน เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเนนการมีสวนรวม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสรางวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับ มีกระบวนการดําเนินการท่ีสัมพันธตอเนื่องกัน
๓ ข้ัน คือ ๑)การประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูคุณภาพท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เนนการสรางจิตสํานึก และความรับผิดชอบรวมกัน
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๔. จุดควรพัฒนา
๑) โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แตยังขาดการใหขอมูล

ยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน
๒) ควรสรางเครื่องมือใหนักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู มีการติดตาม ชวยเหลือดานการ

เรียนรูของนักเรียนเปนรายคน
๓) ควรจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง


