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

สวนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ

.......................................................................................................................
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใน ระดับ ๓ : ดี

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยใชหลักการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกฝาย ท้ังนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน โดยใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนา
และใชกระบวนการ PDCA ของวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ในการปฏิบัติภาระงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สระบุรี ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผล
การประเมินสรุปวาไดระดับดี ท้ังนี้ เพราะ

มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน อยูในระดับดี
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดี
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูในระดับดี
ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไปตามปญหาและ

ความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียนเรียนและสภาพของชุมชน จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี พัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน ผูเรียนมี
ความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนกําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังท่ี ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในดาน
กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดี เนื่องจาก
โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมิน
และการดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้ ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลประเมินอยูในระดับดี
วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา
ดําเนินการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู สื่อนวัตกรรม
ใชพัฒนาผูเรียน มีการ ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแกปญหารายบุคคล ประเมินผล
จากสภาพจริงในทุกข้ันตอน

โรงเรียนดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนข้ันตอน เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูในระดับดี โดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเก่ียวของทุกฝายเพ่ือเกิด
ความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวน
เก่ียวของมีความม่ันใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
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จุดเดน
ดานคุณภาพผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๑) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน อานหนังสือออกและอานคลอง รวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือ
การสื่อสารไดทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงข้ึนบางรายวิชา
ไดแก  วิชาวิทยาศาสตร  วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร  วิชาภาษาอังกฤษ เปนตน

๒) ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ เปนท่ียอมรับ
ของชุมชนโดยรอบในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก การแสดงโขน  การทํา
กระทงใบตองสงเสริมประเพณีลอยกระทง และมีจิตอาสาตามอัตลักษณของโรงเรียน สงเสริมใหสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนสะอาด รมรื่น เปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน ตามเอกลักษณของโรงเรียน

๓) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียน และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ

๔) ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบ
วินัยจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา
ระเบียบของสังคม เชน การเขาแถวซื้ออาหาร หรือเขาแถวรับบริหาร การวางรองเทาหนาชั้นเรียนรณรงครวม
หมวกนิรภัย ๑๐๐ % เปนตน
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

๑) ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม และมีสวนเก่ียวของในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม อยูในระดับดีเยี่ยม

๒) ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปนไทย เห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทยและ
แสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน อยูในระดับดีเยี่ยม

๓) ผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนไดจัดข้ึน ทําใหผูเรียนเปนผูท่ีมีเหตุผล
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีมีความเอ้ืออาทรตอมนุษยดวยกัน และสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข

๔) ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตทางสังคม คือ ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง
สมบูรณ มีจิตใจท่ีออนโยน และสามารถปองกันตนเองจากภัยรอบตัวได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
๒. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

๑) ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุงม่ัน มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศนท่ีดีในการบริหารงาน
สามารถเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน
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๓) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๔) ครู บุคลากร มีความริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหมๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระตุนการให
ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ มีรับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจและนํา
ผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน จากการดําเนินงานดังกลาวทําใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึง
พอใจการบริหารการจัดการศึกษา

๕) ครูเปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อุทิศตน มีความตั้งใจจริงในการพัฒนา
ผูเรียนและพัฒนาโรงเรียน

๖) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหผูเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ

๗) โรงเรียนประสานสัมพันธและรวมมือกับชุมชนอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาผูเรียนดานสุขภาพกาย
สุขภาพจิต ดานสิ่งแวดลอม ดานคุณธรรมจริยธรรมและดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
๓. ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๑) ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มเวลาและความสามารถ
และครูมีจํานวนครบตามเกณฑมาตรฐาน วุฒิการศึกษาตรงตามวิชาเอกสาขาการสอนทุกระดับชั้นเรียน

๒) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง
๓) ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรม

และชั่วโมงใหนักเรียนอยางนอยสัปดาหละ 1 ชั่วโมง
๔) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย

เชน กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานบูรณาการ ๘ กลุมสาระ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๕) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมี ฟรี
Wifi , หองสืบคน DLIT

๖) การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีนโยบายใหครูผูสอนประกันเกรดของนักเรียน มีการสอนเสริมมี
ขอมูลยอนกลับใหนักเรียนและผูปกครองทราบ เพ่ือลดการติด ๐ ร มส. ใหนอยลง
๔. ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล

โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการสรางความ
เขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝาย ท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน
เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี เนนการมีสวนรวม โดยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับ



ห น ้ า | ๔๗

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

จุดควรพัฒนา
๑. ดานคุณภาพผูเรียน

๑) ใชแหลงเรียนรูท้ังภายใน และภายนอกหรือแหลงเรียนรูในชุมชน /ทองถ่ินในการพัฒนาตนเอง
สรางองคความรู และจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถ หลากหลาย มีทักษะเหมาะกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑

๒) พัฒนาใหนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET ใหสูงข้ึนในกลุม
สาระการเรียนรูท่ียังต่ํากวาเกณฑ

๓) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะเก่ียวกับระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน และ
สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน

๔) มีผูเรียนในบางสวนท่ีปฏิบัติตนไมเหมาะสมคุณครูทุกคนในโรงเรียนตองรวมมือกับผูปกครองชวย
กํากับดูแลอยางใกลชิด เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด

๕) สําหรับผูเรียนท่ียังมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมนอย ครูควรกระตุนถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการเขารวมกิจกรรม โดยทุกๆกิจกรรมท่ีจัดข้ึนควรมีใบงานใหกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรมทุกกิจกรรม
๒. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

๑) ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนมากข้ึน

๒) ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

๓) ควรมีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
๔) ควรพัฒนางานวิจัยโรงเรียน เพ่ือแกปญหาอยางตอเนื่อง
๕) ควรนําวงจร PDCA ใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเนนการตรวจสอบ ติดตามผลการ

รายงานผลและการนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงพัฒนางานในคราวตอไป
๓. ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๑) สนับสนุนใหครูไดจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนใหมากข้ึน
๒) สงเสริมใหสรางมือวัดผลและประเมินผล โดยเนนกระบวนคิด และการแกปญหาสอดคลองแนว

ขอสอบ PISA และ O-NET
๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห หาความรูจากแหลงเรียนรู
๔. ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล

๑) โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แตยังขาดการใหขอมูล
ยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน

๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู แตยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของ
นักเรียนเปนรายคน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนข้ึน
๒. สงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําการวิจัยใน

ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
๓. พัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามผลการ

นําไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
๔. พัฒนาโรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน

ความตองการและการชวยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑
๒. การสรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ

PISA
๓. การระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู ตลอดจนงานวิจัยตาง ๆ


