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คำนำ 
 

 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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แบบ SUPAKRIT MODEL ครบทุกขั้นตอน  จึงได้สรุปเป็นการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่ง 
ประกอบด้วย  

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐาน  
ส่วนท่ี 2  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  

 ข้อมูลท้ังหมดของรายงานฉบับบนี้เป็นการรายงานสภาพจริงของสถานศึกษา  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่
ผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาสถานศึกษาและวงการวิชาชีพครู  
 ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำให้การบริหารงาน
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ท่ีต้ังเลขท่ี 199 ซอยร่มเกล้า 17 
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520 
โทรศัพท์  02-1306445 โทรสาร 02-1306444 website http://www.tupp.ac.th 
 สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   
 1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 1.3 มีพื้นที่บริการ ได้แก่ 1. แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง (บางส่วน)  
     2. แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี (บางส่วน)     

ทิศเหนือ เริ่มจากจุดตัดระหว่างถนนร่มเกล้ากับถนนบึงขวาง  ไปทางทิศตะวันออกฝ่ังท่ีต้ัง 
   โรงเรียน (ขวามือ)  ไปส้ินสุดท่ีจุดตัดกับคลองสามประเวศ 

ทิศตะวันออก เริ่มจากจุดตัดระหว่างถนนบึงขวางกับคลองสามประเวศ  ลงมาทางใต้ตามแนว 
คลองสามประเวศจนมาจรดกับถนนเจ้าคุณทหาร 

ทิศใต้  เริ่มจากจุดตัดระหว่างถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหารขึ้นไปตามถนนเจ้าคุณทหาร 
ฝ่ังท่ีต้ังโรงเรียน (ซ้ายมือ)  ไปส้ินสุดท่ีจุดตัดกับคลองสามประเวศ 

ทิศตะวันตก เริ่มจากจุดตัดระหว่างถนนร่มเกล้ากับถนนบึงขวาง  ลงมาตามแนวถนนร่มเกล้า 
ฝ่ังซอยเลขค่ีจนถึงจุดตัดกับถนนเจ้าคุณทหาร 
 

2. ข้อมูลด้านผู้บริหาร 

 2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

  นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ  ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 

 2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    
  นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงคณิตา ขันธชัย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  
  นางสาวธัญพร  บุญสุภา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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2.3 ประวัติโรงเรียน 

 ประวัติการก่อต้ังโรงเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับการประกาศจัดต้ังจากสำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ม ัธยมศึกษา เขต 2 ซ ึ ่ ง ได ้ร ับความเห ็นชอบของสำน ักงานคณะกรรมการการศึ กษาข ั ้นพ ื ้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2554 ใช้อักษรย่อ “ต.อ.พ.ภ.” เป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ในลำดับท่ี 9 จัดต้ังขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 
84 พรรษา สถานท่ีจัดต้ังโรงเรียน มีเนื้อที่ จำนวน 19 ไร่ โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 27777 ต้ังอยู่ท่ีซอยร่มเกล้า 17 ถนนร่ม
เกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการบริจาคท่ีดินของ นายอภิสิทธิ์ งาม
อัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวประกอบด้วย นายพงศ์
ภพ งามอัจฉริยะกุล นายชาย งามอัจฉริยะกุล และนางสาวขวัญจิตร์  อุดมสุขนิรันดร ซึ่งในปี 2551 ก่อนที่จะ
บริจาคท่ีดินดังกล่าวนายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้แสดงเจตนาบริจาคท่ีดินจำนวน 11 ไร่ บริเวณใกล้เคียงกันเพื่อ
ก่อตั้งโรงเรียน แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในสมัยนั้น 
 ในปี พ.ศ. 2553 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ได้รับคำส่ังแต่งต้ังให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับการประสานงานจาก นายสมพงษ์  พลสูงเนินอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ว่า คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้สอบถามความคืบหน้าของการบริจาคที่ดินแปลงเดิมที่ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบ นายสมพงษ์  พลสูงเนิน จึงได้นำเรื่องหารือ นายอุดม พรมพันธ์ใจ ถึงการก่อตั้งโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และได้รับความเห็นชอบจึงได้ประสานงาน นายอภิสิทธิ์  งามอัจฉริยะกุล เพื่อขอรับ
บริจาคที่ดินแปลงใหม่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนที่ 9 และขอใช้ชื ่อว่า 
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ”โดยนายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุลได้แสดงเจตนา บริจาคที่ดิน
จำนวน 15ไร่ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 (เดิม) พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีดินดังกล่าว
ไม่ครบตามเกณฑ์การจัดตั ้งโรงเรียน นายปรีชา จิตรสิงห์ ผ ู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 (เดิม) จึงได้มอบให้ นายวีรพงศ์ เดชบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสานงานเพื่อขอที่ดินเพิ่มได้อีก 1 ไร่ รวมเป็น 16 ไร่ จากนั้น นายอุดม พรมพันธใ์จ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้มอบหมายให้ นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน และนายธรรมรงค์ ฤทธิโชติ ข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประสานงาน  
นายสมพงษ์  พลสูงเนิน เพื่อเจรจากับ นายอภิสิทธิ์  งามอัจฉริยะกุล เพื่อขอที่ดินเพิ่มและได้รับการบริจาคที่ดิน 
เพิ่มขึ้นอีก 3 ไร่ รวมเป็นจำนวน 19 ไร่ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เริ่มรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2554 
โดยมี ตามแผนการรับนักเรียนในปีแรก 5 ห้องเรียน จำนวน 249 คน อาศัยสถานท่ีเรียนท่ีอาคารสามทศวรรษ ต.
อ.พ. เฉลิมพระเกียรติ ฯ 80 พรรษา ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการก่อนเป็นเวลาประมาณ 2 – 3 ปี 
จนกว่าการก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ   
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนได้
เช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามหนังสือสำนัก
ราชเลขาธิการ ท่ี รล.0002/1652 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2521 และมีปรัชญาของโรงเรียนเช่นเดียวกัน คือ “ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม” 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ได้แต่งต้ังให้ 
นายอุดม  พรมพันธ์ใจ ผู ้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการระหว่างรอการกำหนดตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 วันท่ี 19 เมษายน 2554 สำนักเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ได้แต่งต้ัง  
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ผู ้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 นายสมพร สังวาระ ได้รับคำส่ังให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เป็นผู้ผลักดันให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการก่อสร้าง การ
ประเมินภายนอกและคุณภาพการจัดการศึกษา 
 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ และได้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 โดยได้เข้ามาดูแลความ
คืบหน้าในการก่อสร้างจนเฟส A แล้วเสร็จในวันท่ี 9 กันยายน 2559 และเฟส B แล้วเสร็จในวันท่ี 6 มีนาคม 2560 
ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมย้ายมาที่ตั้งใหม่ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพครูและ
นักเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับความต้องการและการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการย้ายมาท่ีต้ังใหม่ปีการศึกษา 2560 
 ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้เริ่มการเรียนการสอนใน
ที่ตั้งใหม่เป็นวันแรกโดยในปีการศึกษา 2560 เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทั่วไป 
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตร 
ทวิศึกษา  

ในปีการศึกษา 2563 เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี หลักสูตรทวิศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนท้ังส้ิน 1,903 คน มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังส้ิน 119 คน 
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ

 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)  Triam Udom Suksa Patthanakarn Suvarnabhumi School 
 อักษรย่อ   ต.อ.พ.ภ.  ,  T.U.P.P 

สถานที่ต้ัง   เลขท่ี 199 ซอยร่มเกล้า 17 แขวงคลองสามประเวศ  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10520 

                                          กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10520 
โทรศัพท์   โทรศัพท์  0-2130 – 6445     

โทรสาร 0-2130 – 6444       
 ประเภทโรงเรียน   สหศึกษา (โรงเรียนรัฐบาล) 
 เว็บไซต์      www.tupp.ac.th     

วันสถาปนา   9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
 สีประจำโรงเรียน  สี ชมพู – น้ำเงิน 
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธศากยะมุนีศรีสุวรรณภูม ิ
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราพระเกี้ยว 
 ปรัชญาของโรงเรียน  “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม” 

วิสัยทัศน์   สถานศึกษาช้ันนำ   เน้นการวิจัย   สร้างและพัฒนานวัตกรรม   
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  เรียนดี   ประพฤติดี   มีทักษะการวิจัย 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  เรียนดี   มีวินัย   ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
ห้องเรียน   ม.ต้น  11 – 11 – 12   ม.ปลาย  8 – 6 – 7   

 จำนวนห้องเรียน   55  ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน   1,903 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 เมษายน  2563) 

 จำนวนครูและบุคลากร  119  คน 
 หลักสูตร   ใช้หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://www.tupp.ac.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
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แผนที่ตั้ง 
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสวุรรณภมูิ 
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3.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 3.1  จำแนกครูและบุคลากรตามเพศและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 

ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

กลุ่มบริหาร      
ผู้อำนวยการ เช่ียวชาญ 1 - 1 - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ - 1 1 

- -  
1 

-  
1 

รองผู้อำนวยการชำนาญการ  3 3 - - 2 1 3 
สายการสอน      
ครูชำนาญการพิเศษ - 1 1 -  1 - 1 
ครูชำนาญการ 3 9 12 - 1 11 - 12 
ครู                                     17 26 43 - 33 10 - 43 
ครูผู้ช่วย 11 16 27 - 23 4 - 27 
ครูอัตราจ้าง 4 10 14 - 14 - - 14 
ครูต่างชาติ 8 2 10 - 9 1 - 10 

รวม 43 68 111 - 80 31 1 112 
อื่นๆ      
แม่บ้าน   - 1 1 1 - - - 1 
คนขับรถ   2 - 2 2 - - - 2 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 1 - 1 1  - - 1 
รักษาความปลอดภัย 3 - 3 3 - - - 3 
อื่นๆ   - - - - - - - - 

รวม 6 1 7 7 80 31 1 119 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2564 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จ ำแนกตำมต ำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่  16 มีนำคม 2564

ผู้บริหาร
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
ครู                                    

6%

67%

26%

1%

แผนภูมิแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำสูงสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนำคม 2564

ต ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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3.2)   ข้อมูลนักเรียนแยกช้ันและเพศปีการศึกษา 2563  

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิแยกช้ันและเพศ 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน  2563) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกติ (คน) รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 11 205 207 432 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 11 183 212 395 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 12 183 239 422 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 8 131 149 280 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 91 110 201 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 7 81 92 173 

รวมทั้งสิ้น 55 874 1,029 1,903 
 
สรุปอัตราส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษา  

: อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ  18 : 1  
: อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ 35 : 1  
: มีจำนวนครู  ครบช้ัน   ครบช้ัน    ไม่ครบช้ัน  ในระดับช้ัน  
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 22 : 1 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 เมษายน 2563)

ชาย หญิง
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ท่ี รายการ จำนวน 

1 อาคารเรียน 1 

2 ห้องเรียน 35 

3 สนามฟุตซอล 1 

4 สนามบาสเกตบอล 1 

5 หอประชุม 1 

6 โรงอาหาร 1 

7 ห้องสมุด 1 

8 ห้องพยาบาล 1 

9 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 

10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 

11 ห้องพักคร ู 7 

12 ห้องพิเศษ/สำนักงาน 1 

13 ห้องน้ำ/ห้องส้วม 96 

14 อาคารอเนกประสงค์ 1 

15 บ้านพักครู 1 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ต้ัง ให้ความรู้เร่ือง 

สวนผักไฮโดรโปนิกส์ จ.กรุงเทพฯ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
บ่อเล้ียงปลา จ.กรุงเทพฯ การเล้ียงปลา 
วัดบึงบัว จ.กรุงเทพฯ ศาสนาพิธี 
ซาฟารีเวิลด์ จ.กรุงเทพฯ กิจกรรมผจญภัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

จ.กรุงเทพฯ ความรู้ทางวิชาการและความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู ้

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.กรุงเทพฯ ธุรกิจการบิน 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ ธุรกิจโลจิสติกส์  
การไฟฟ้า การประปา นครหลวง จ.กรุงเทพฯ การไฟฟ้า 
ศาลจังหวัดมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ การเมืองและการปกครอง 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร จ.กรุงเทพฯ ความรู้ทางวิชาการและความ

ร่วมมือในการจัดการเรียนรู ้
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (ส.ส.ว.ท.) 

จ.กรุงเทพฯ ความรู้ทางวิชาการและความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู ้

มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม ความรู้ทางวิชาการและความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

จ.กรุงเทพฯ ความรู้ทางวิชาการและความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ ความรู้ทางวิชาการและความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
  
 
 
       จากตารางจะเห็นว่านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไปสูงข้ึนทุกปี โดยในปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไป ร้อยละ 87.12  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไป 
ร้อยละ 89.68  และปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไป ร้อยละ 92.12  
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สังคม
ศึกษา

สุขศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ

ปีการศึกษา 2561 89 78 74 80 93 99 99 85

ปีการศึกษา 2562 90 79 78 78 94 99 99.8 99.7

ปีการศึกษา 2563 94 84 85 97 84 99 97 97

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนนักเรียน
ที่มีระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.5 ขึ้นไป ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2561 - 2563 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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ในด้านของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2560 – 2562 มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้ในปีการศึกษา 2563 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 จะเป็นการสอบตามความสมัครใจ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบไม่ถึงร้อยละ 50  แต่ก็ปรากฏผลคะแนนเป็นท่ี
น่าพอใจ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 

 

 
 
 
 

❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
ในด้านของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 6 ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2561 – 2563 มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และในปีการศึกษา 
2563 มีผลการทดสอบสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 
  
  

0
10
20
30
40
50
60
70

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560 55.64 31.58 36.58 36.19

ปีการศึกษา 2561 66.36 37.66 42.65 37.3

ปีการศึกษา 2562 64.55 37.15 32.83 46.41

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2561 56.74 40.99 31.78 39.08 37.22

ปีการศึกษา 2562 45.44 28.38 30.27 34.15 36.54

ปีการศึกษา 2563 48.61 30.46 35.12 39.11 37.5

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2563
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ในด้านของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2560 – 2562 มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้ในปีการศึกษา 2563 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 จะเป็นการสอบตามความสมัครใจ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบไม่ถึงร้อยละ 50  แต่ก็ปรากฏผลคะแนนเป็นท่ี
น่าพอใจ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 
ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2561 – 2563 มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และในปีการศึกษา 
2563 มีผลการทดสอบสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. 2559 – 2563) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสวุรรณภมูิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เลขท่ี 199 ซอยร่มเกล้า 17 แขวงคลองสามประเวศ เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันท่ี 27 - 28 
มกราคม พ.ศ.2563 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)   

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีมาก 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
1. ผู้เรียนมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของพลโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะด้านความ 

สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี ้เป็นผลจากสถานศึกษามีความพร้อมในด้านส่ือ 
เทคโนโลยีเพียงพอเหมาะสมทุกห้องเรียน มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกจุดในสถานศึกษา ครูมี
ทักษะในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษานำแอปพลิเคชัน (Application) มาใช้อำนวย
ความสะดวกในการออกแบบการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียน ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยการส่งผ่านข้อมูลทางไลน์ ทางเฟซบุ๊ก และทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
ประกอบกับผู้เรียนได้ฝึกฝนการสื่อสารผ่านการนำเสนอและแสดงออกจากกิจกรรมอย่างหลากหลาย รวมถึง
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขเป็นตัวของตัวเอง ภายใต้การดูแลจากสถานศึกษาท่ีอบอุ่นและปลอดภัย 

2. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ท้ังการแต่งกาย ทรงผม ท่ีถูกต้องตามระเบียบ การมาสถานศึกษาทันตาม 
กำหนดเวลา การเข้าห้องเรียนตรงเวลา การเข้าแถวซื้ออาหาร การส่งงานครบถ้วน ทั้งนี้เป็นผลจากผู้ปกครองให้
ความเอาใส่ใจบุตรหลาน มีบริการรถรับส่งขนาดใหญ่ท่ีสามารถให้บริการผู้เรียนได้จำนวนมาก กระจายตามเส้นทาง
ตามท่ีอยู่อาศัยได้อย่างท่ัวถึง นอกจากนี้ครูยังเป็นต้นแบบท่ีดีท้ังในเรื่องการมาสถานศึกษาแต่เช้าและการแต่งกาย 
รวมถึงสถานศึกษามีการปลูกฝังผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด คือ เรียนดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. สถานศึกษาสามารถบริหารด้านวิชาการและหลักสูตรได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความ 

หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทุกห้องเรียนผ่านกิจกรรม หนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (One Class One Project : OCOP) สามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกิจกรรมชมรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาดึงศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาผ่านการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานนั้น ๆ 

2. สถานศึกษาวางระบบบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษาชัดเจน ส่งเสริมและดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาทั้งชมรมผู้ปกครองและครู 
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษามีความเข้มแข็ง 

3. สถานศึกษาจัดข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารได้ครอบคลุมภารกิจ มีการเก็บข้อมูลบนระบบข้อมูล
เครือข่าย (Google Drive) ครบถ้วน ใช้ช่องทางส่ือสารผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และอื่น ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและทำให้
ผู้ปกครอง สาธารณชนรับทราบพร้อมกัน อาทิ แจ้งเรื่องการสอบทั้งตัวชี้วัดและเนื้อหาที่ใช้สอบ รวมถึงชิ้นงาน
สำคัญในแต่ละระดับช้ัน ทำให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะที่จำเป็น โดยใช้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการคิด การวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ตามกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) ด้วยรูปแบบการสอนตามศตวรรษที่ 21 (3R8C) ครูติดตามความก้าวหน้าทางการ
เรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย 
สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนบางส่วนยังมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เห็นได้จากผลงานจาก

กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (One Class One Project : OCOP) มีเพียงร้อยละ 50 ที่สามารถนำมาต่อ
ยอดเป็นนวัตกรรมได้ ท้ังนี้เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีจะนำไปพัฒนาต่อของผู้เรียนบางส่วน
ยังไม่ชัดเจน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กระบวนการจัดการงานวิจัย และการวิจัยท่ีเกิดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์มีการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมเพียง 

ร้อยละ 5 เนื่องจากส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นเพียงเพื่อทราบ หรือเพื่อศึกษา ไม่สามารถนำไปใช้
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงให้มีความชัดเจน  
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ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษามุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนทุกคน รักวัฒนธรรมไทยและใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ความเป็นพลเมืองดี มี
การนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานรูปแบบในการพัฒนา มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยมาตรการ 9 ส กล่าวคือ การสำรวจ สะสาง สมาธิ สอน สร้างสรรค์ สอบ สอมซ่อม/สอนเสริม สรุปและ
ส่งเสริมสนับสนุน โดยการสำรวจองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนของผู้เรียน เพื่อทราบปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาและดูแลแก้ไขปัญหาท่ีตรวจพบให้ลดลง ก่อนดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะให้ผู้เรียน
ทำสมาธิประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นครูจึงสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ โดยเน้นการสอนผู้เรียนให้ฝึก
ปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ แล้วทำการวัดและประเมินผลหลังการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและนำผลท่ีได้ไปประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการเรียน พร้อมกับนำข้อมูลที ่ได้มาพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความรู้
ความสามารถในรูปแบบสอนซ่อม/สอนเสริม นอกจากนั้นครูจะสรุปผลเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำไปเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล แก้ไขและช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษา
ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม
ทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า กำหนดสัดส่วนการสอน 70 : 30 ในห้องเรียนท่ัวไป คือ 
ครูผู้สอนร้อยละ 70 และจากครูภูมิปัญญาหรือวิทยากรภายนอกร้อยละ 30 และ 60 : 40 ในห้องเรียนพิเศษ คือ
ครูผู้สอนร้อยละ 60 และจากครูภูมิปัญญาหรือวิทยากรภายนอกร้อยละ 40 กำหนดให้ทุกห้องเรียนสร้างผลงานเชิง
นวัตกรรมผ่านกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (One Class  One  Project : OCOP) เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผู ้เรียนและนำไปสู ่การสร้างนวัตกรรม เน้นการเรียนรู ้ผ่านเทคโนโลยีและการสืบค้น 
สถานศึกษามีความพร้อมในด้านสื ่อ เทคโนโลยีเพียงพอเหมาะสมทุกห้องเรียน  มีการวางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นท่ีทุกจุดของสถานศึกษา สถานศึกษายังได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
ผ่านโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีการเลือกตั้งสภานักเรียน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง เปิด
โอกาสให้ผู้ได้รับเลือกดำเนินการกันเองผ่านกระบวนการวางแผน ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลการดำเนินงาน 
รวมถึงส่งเสริมการอ่านและการเขียน ผ่านโครงการ E-Book และบันทึกการอ่าน เป็นต้น โครงการท้ังหมดข้างต้นมี
ผลการดำเนินการท่ีดี สถานศึกษาจึงควรดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผู ้บริหารดำเนินการตามนโยบายครบถ้วนทั ้งการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์

พระราชา/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริม ภายใต้ 5 หลักการ3 
แนวทาง ประกอบด้วย หลักการเป็นเจ้าของ หลักการมีส่วนร่วม หลักการพิจารณาความคุ้มค่า หลักแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ตามแนวทางทำอย่างไร อาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
จะสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพภายใน มีการดำเนินการภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ SUPAKRIT MODEL โดย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงชมรมผู้ปกครองและครูของสถานศึกษา มีการ
ประเมิน ติดตามกระบวนการ และผลการดำเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกำหนดการประเมินแต่ละประเภทงานไว้ชัดเจน รวมถึง
การประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี ่ยวข้อง โครงการทั้งหมดข้างต้นมีผลการดำเนินการที่ดี สถานศึกษาจึงควร
ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
สถานศึกษานำนโยบายเร่งด่วนของต้นสังกัดมาดำเนินการครอบคลุมตามที่ต้นสังกัดกำหนด ได้แก่ การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดการเรียน 
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active Learning) ผ่านกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (One Class One Project 
: OCOP) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม มีกิจกรรมท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนท่ีครอบคลุม มีการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุมพื้นท่ีทุกจุดของสถานศึกษา เพื่อ
รองรับการเรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยีของผู้เรียนและการสืบค้นข้อมูล มีห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม จึงควรพัฒนาต่อ
ยอดโดยการให้ผู้เรียนพัฒนาผลงานในรูปนวัตกรรมและผลงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ดังกล่าว ก่อนจบการศึกษาในแต่ละช่วงช้ัน 
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ครูควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนเรื่องการทำงานเป็นทีม และพัฒนากระบวนการวางแผนเชิง

ระบบให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอนผ่านกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (One Class One Project : OCOP) 
โดยครูคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่การกำหนดปัญหาและการกำหนดวัตถุประสงค์ที ่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มต้น 
กำหนดสัดส่วนการให้คะแนนท่ีชัดเจนในแต่ละกระบวนการ ให้ผู้เรียนฝึกฝนผ่านการปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวางแผนเชิงระบบจนกระท่ังสามารถพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง  

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

          ครูควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้มีความลุ่มลึกมากข้ึน มีข้ันตอนและกระบวนการกำหนดหัวข้อวิจัย 
วัตถุประสงค์ และกรอบการวิจัยให้ชัดเจน เน้นสภาพจริงที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจได้มาจาก
บันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนมีทั้งผู้เรียนตามหลักสูตรสามัญทั่วไป หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted science and 
mathematics ) และหลักสูตรทวิศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
จากที่ผู ้เรียนมีคุณสมบัติทั ้งความเก่งและความดี สถานศึกษาควรพัฒนาขยายผลความเก่งสู ่ตลาด

การศึกษาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีความเชื่อมั่น ยอมรับและมีความต้องการให้ผู้เรียนที่มาจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาต่อในสถาบันของตน ขณะเดียวกันสถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการท่ี
เป็นนวัตกรรมในการหล่อหลอมกล่อมเกลาผู้เรียนให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียนที่มาจากสถานศึกษาแหง่นี้ 
ท้ังนี้นอกเหนือจากการสร้างคนดีและคนเก่งเข้าสู่สังคม ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
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1. สถานศึกษาสามารถบริหารวิชาการและหลักสูตรได้ดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุก ท่ีแนวโน้ม
กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จึงควรนำสมรรถนะและทักษะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 
มาเป็นตัวกำหนดในการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ที่ควรมีทั้งในการทำงาน
และการแก้ปัญหาบนสถานการณ์ท่ีหลากหลายต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียน 

2. สถานศึกษาสามารถบริหารภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วางระบบบริหารและ
ระบบเทคโนโลยีได้ดีสามารถเช่ือมโยงการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์สู่ผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
จึงควรส่งเสริมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเชิญผู้ปกครองท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรืออาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาเป็นผู้ร่วมฝึกสมรรถนะและทักษะในการ
พัฒนานวัตกรรมของผู้เรียน ผ่านการวางแผนร่วมกับครูในการทำชิ้นงานประเภท ทดลอง ประดิษฐ์ เชิญร่วม
วิพากษ์ช้ินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาช้ินงานนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
ครูทุกคนมีการทำงานวิจัยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ดังนั้นควรพัฒนากระบวนการทำงานวิจัย โดยขอ 

ความร่วมมือจากเพื่อนครูในกลุ่มสาระเดียวกัน และเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญมาเป็น
พี่เล้ียง ช่วยออกแบบกระบวนการทำงานวิจัยจนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ 

การประเมินความโดดเด่น 
ผลการประเมินความโดดเด่น  

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 

ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

ภายใต้ SUPAKRIT MODEL 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
  เปน็ต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 
บริบทของสถานศึกษา    
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้รับการประกาศจัดตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ใช้อักษรย่อ “ต.อ.พ.ภ.” เป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดม
พัฒนาการ ลำดับที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
(รัชกาลที่ 9) เจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการ 
ผู้จัดการบริษัทเคซีพร็อพเพอร์ต้ีจำกัด (มหาชน) และครอบครัว บนเนื้อท่ี 19 ไร่ ในปกีารศึกษา 2554 ประกาศรับ
นักเรียนเป็นปีแรกโดยเปิดการเรียนการสอน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 233 คน ครู 6 คน โดยขอใช้พื้นที่ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นท่ีต้ังช่ัวคราว โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 มี
นายอุดม พรมพันธ์ใจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรณภูมิ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 นายสมพร สังวาระ ได้รับคำส่ังให้มาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่าง
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ต่อเนื ่อง และในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ได้ร ับคำสั ่งแต่งตั ้งให้มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบัน 
  
        ในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาได้ย้ายท่ีต้ังใหม่ ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 และเริ่มเปิดทำการเรียนการ
สอนท้ังหมด 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรท่ัวไป หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ หลักสูตรทวิศึกษา จากนักเรียนในระยะเริ่มแรกเพียง 233 คน ครู 6 คน ในปีการศึกษา 2562 มี
นักเรียนเพิ่มขึ ้นรวมทั้งสิ ้น 1,675 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ ้น 98 คน สถานศึกษาได้กำหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเป็นสถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย 
สร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” ปรัชญา ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม เอกลักษณ์ เรียน
ดี ประพฤติดี มีทักษะการวิจัย อัตลักษณ์ เรียนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารของผู้บริหารคน
ปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารเข้าถึงและตอบโจทย์ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีเปิดสอนและตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐ หน่วยงานต้นสังกัดและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 จึงได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลครูทุกคนใช้ภาษาและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อส่ือสาร และจัดการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้
พร้อมรับการศึกษาค้นคว้าในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนอย่างรอบดัน 

กลยุทธ์ที่ 2 ครูและนักเรียนทุกคน รักวัฒนธรรมไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
มารยาทไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การดูแลสุขภาพพลานามัย ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดล้อมรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 3 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ภาษา และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนาจากการปฏิบัติการ 

กลยุทธ์ที่ 4 เชิดชูคุณธรรม ความเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมความมีวิถีประชาธิปไตย เคารพในระเบียบกฎหมาย สิทธิหน้าท่ีความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5 มีการนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานรูปแบบในการพัฒนา สร้างและ
ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาโดยเน้นการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วม การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงอย่างยั่งยืน 

กระบวนการในการพัฒนาสถานศึกษาได้นำวิสัยทัศน์ ปรัชญา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มาบูรณาการใน
เรื่องบริหารจัดการด้วยรูปแบบของนวัตกรรมทางการจัดการศึกษาคือ SUPAKRIT MODEL ได้แก่             S : 
Survey การสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงมาจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
U : Understanding การทำความเข้าใจกับปัญหาร่วมกันเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจปัญหาและความต้องการ 
ท่ีถูกต้องตรงกัน เพื่อลำดับปัญหาความต้องการ P : Planning การวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้แผนสำหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน A : Action การปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้เพื่อให้การดำเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมาย K : know how การปฏิบัติท่ีดีเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อหาและพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมท่ีเป็นเลิศ
ในการปฏิบัติ R : Review การตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลเพื่อลดข้อผิดพลาด บกพร่องปัญหาหรือ
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อุปสรรคที่เกิดขึ้น I : Integration การบูรณาการเชื่อมโยง บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณและเวลาในการ
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน T : Testimonial การสรุป ประกาศ ยกย่อง ชมเชย และเผยแพร่ผล
การดำเนินงานท่ีประสบผลสำเร็จจากการดำเนินการ ผู้บริหารใช้การส่ือสารสร้างความเข้าใจท้ังกับบุคลากรภายใน
และชุมชน รวมถึงผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงกัน จึงเริ่มพฒันา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพแต่ละบุคคลผ่านโมเดลนี้ มาตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยเน้นขั้นตอนของการดำเนินงาน K : 
know how การปฏิบัติที ่ดีเพื ่อความเป็นเลิศเพื่อหาและพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่เป็นเลิศในการปฏิบัติ 
สถานศึกษาได้กำหนดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยมาตรการ 
9 ส ประกอบด้วย ส 1 สำรวจ ผู้บริหารและครูทำการสำรวจ ตรวจสอบผู้เรียน แหล่งเรียนรู้และองค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาและดูแลแก้ไข  ส 2 สะสาง 
หมายถึง ชำระ สะสาง ดูแล แก้ไขปัญหาที่ตรวจพบให้ลดลงให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส 3 สมาธิ นักเรียนนั่งสมาธิก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องให้
ผู้เรียนทำสมาธิประมาณ 5 นาที เพื่อให้ร่างกายพร้อม และจิตใจพร้อม ส 4 สอน เมื่อร่างกายพร้อม จิตใจพร้อม 
จึงลงมือทำการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ ส 5 สร้างสรรค์ เน้นการสอนผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติ มีผลงานท่ี
เป็นรูปธรรม ครูมีส่ือนวัตกรรม รูปแบบการสอนท่ีดี เป็นเลิศหรือมีการวิจัยเพื่อการพัฒนา ส 6 สอบ หมายถึง การ
วัดและประเมินผลหลังทำการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการสอนของครูและนำผลท่ีได้ไปประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการเรียน ส 7 สอนซ่อม/สอนเสริม นำข้อมูลท่ีได้จากการวัดผลและประเมินผลมาใช้พิจารณาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามความรู้ความสามารถ ส 8 ครูสรุปผลเป็นข้อมูลสารสนทศ มีบันทึกหลังสอน เพื่อนำผลไป
ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล แก้ไขและช่วยเหลือทุกรูปแบบอย่างเต็มความสามารถ ส 9 ส่งเสริม/สนับสนุน นำข้อมูล
สารสนเทศมาพิจารณา ให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล แก้ไขและช่วยเหลือทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
ด้าน พันธกิจที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม สถานศึกษาได้นำหลักการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ 5 หลักการ คือ 1) หลักการเป็นเจ้าของ 2) หลักการมีส่วนร่วม 3) หลักการพิจารณาความคุ้มค่า 4) หลัก
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ 3 แนวทาง คือ 1) ทำ
อย่างไร อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจะสะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามน่าอยู่ ปลอดภัย   2) ทำ
อย่างไร อาคารสถานท่ีและ สิ่งแวดล้อมจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี 3) ทำอย่างไร  อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมจะ
เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผลการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์หลัก คือ 

1. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม ปลอดภัย พื้นที่ว่างเปล่า จุดอับจุดบกพร่อง จุดเสื่อม
โทรมมีปริมาณลดลงเหลือเพียงไม่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด มีสะพานบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียน เพิ่มจุด
จอดรถ และจุดกลับรถรับส่งนักเรียนให้เป็นระบบ ปรับปรุงสนามกีฬา ทางเดินเท้า และลานจอดรถมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 
การปลุกไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักปลอดสารพิษ สวนหย่อมริมรั้วทั้งสองข้าง การเพิ่มห้องและพื้นที่อื่นให้ใช้
ประโยชน์ได้ทุกส่วน 

2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครูผู้ปกครอง และชุมชนทำให้ผู้เรยีนมี
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีระบบคู่สายระบบอินเตอร์เน็ต WIFI คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการรับนักเรียน
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบสำรองไฟฟ้า 
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กล้องวงจรปิด ห้องสวัสดิการครูและรับรองผู้มาติดต่อราชการ ระบบบริหารจัดการขยะ โรงอาหาร ร้านค้าสหกรณ์
โรงเรียน 

 
3. นักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดมีทักษะในการ

ทำงานเป็นทีม สามารถใช้การวิจัยเป็นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานตามพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเห็นผลชัดเจนเป็น
รูปธรรม สามารถนำแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างจาก
สถานศึกษาได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมได้เฉล่ียปีละกว่า 6 ล้านบาท 

4. ความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมการจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 5 หลักการ 3 
แนวทาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.55, S.D. = o.41) 

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นตลอดระยะเวลา 3 ปี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ทั้งในด้าน
ความสุขที่อยู่ที่สถานศึกษาแห่งนี้ ความเก่งเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี แต่งกายเรียบร้อย มีความเป็นตัวของ
ตัวเอง สุภาพเรียบร้อย สถานศึกษามีระบบการบริหารมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนการบริหารท่ีชัดเจน สามารถเป็น
แบบอย่างได้ ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับสถานศึกษาและระดับบุคคล 

  วันที ่ 1 เมษายน 2556 ได้ร ับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี
พุทธศักราช 2555 จากสำนักนายกรัฐมนตรี 

วันท่ี 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแห่งประเทศไทย เป็น “ผู้นำโรงเรียน 4.0” 

วันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2562 ได้รับรางวัลโครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” จากสำนักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ
ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ระดับประเทศ) 

วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the 
Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ SCQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2561 

วันท่ี 23 มกราคม พุทธศักราช 2563 ได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื ่อง เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการสัปดาห์ทางวิชาการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน  "นวัตกร สร้าง
นวัตกรรม นำสู่อนาคต" (Inventors create future innovations) 
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โอกาส 
สถานศึกษาอยู่ในย่านชุมชนกึ่งธุรกิจ ประชากรโดยรอบมีอาชีพมั่นคง เช่น ข้าราชการ นักการศึกษา นักบิน 

เจ้าของธุรกิจการค้า นักอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคมค่อนข้างดี มีรายได้ปานกลางถึงระดับสูง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองมี
ความเข้มแข็ง คอยให้การสนับสนุนด้านปัจจัยทั้งที่เป็นตัวเงิน สื่อและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
อุปสรรค 
 สถานศึกษาเสียเปรียบในเชิงท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากอยู่ลึกจากถนนใหญ่ ประกอบกับผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีการศึกษาและมีอาชีพที่มั ่นคง สามารถส่งบุตรหลานไปเรียนยังสถานศึกษาที่มีคุณภาพแห่งอื ่นได้ หาก
คุณภาพการจัดการศึกษาแห่งนี้ด้อยลง และหากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังผู้มีอุปการคุณท่ีให้ใช้พื้นท่ีสำหรับ
จอดรถ  กรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองที่เข้มแข็ง ลดน้อยลงก็จะส่งผลต่อความนิยมที่ผู้ปกครองมีต่อ
สถานศึกษาแห่งนี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

สถานศึกษาควรรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาและพัฒนาต่อยอดไปสู่สถานศึกษาช้ันนำใน
เครือเตรียมอุดมพัฒนาการและระดับประเทศ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมของสถานศึกษา นอกจากนั้นควรถอดบทเรียนจากรูปแบบการบริหารจัดการแบบ SUPAKRIT Model ว่า
ในแต่ละขั ้นตอน สถานศึกษาดำเนินการอะไร อย่างไร บันทึกปัญหาที ่พบและกระบวนการแก้ไข  พร้อม
ข้อเสนอแนะ หากมีผู้นำไปใช้ หรือหากผู้บริหารท่านอื่นมารับงานต่อในอนาคตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนใน
การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

 

คำรับรองของคณะผู้ประเมิน 
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
  ตรวจสอบคำผิด การใช้ภาษา 
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามท่ี สมศ. กำหนด 
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั ้งแต่เนื ้อหา จุดเด่น                 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง 
รายชื่อ ตำแหน่ง ลงชื่อ 

1. นางวนิดา จันทร์วงศ์ ประธาน  

2. นางสาวณัฐตะวัน ล้ิมประสงค์ กรรมการ  
3. นางชาตรีญา พุ่มรัก กรรมการและเลขานุการ  
 
 

วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
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ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
และค่าเป้าหมายระดับยอดเย่ียม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง  
ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ/

ร้อยละ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 75 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน   
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 

3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 
6. ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 
1. คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 

2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ร้อยละ 85 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม ร้อยละ 85 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 พฒันาครแูละบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.1  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรูที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติการประจำปีท่ีประกอบไปด้วยโครงการท่ีช่วยในการ
พัฒนาผู้เรียน เช่น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้านต่าง ๆ คือ 

ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดำเนินการจัดกิจกรรมในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ เช่น ด้านภาษาไทย โดยครูผู้สอนภาษาไทย
ทุกคน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นทักษะด้านภาษาไทย และกำหนดเกณฑ์การประเมินการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครูผู้สอนทุกคน
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ โดยประเมินผู้เรียนจากบันทึกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือ
ความ กิจกรรมตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน โครงการ E-Book ด้านภาษาอังกฤษ ครูผู ้สอนได้มีการพัฒนาและการ
ประเมินทักษะการอ่าน เขียน พูด และ การฟังภาษาอังกฤษ ในทุกระดับช้ันเพื่อนาไปพัฒนาผู้เรียน ในด้านทักษะ
การคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีการพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยมีการสอนเสริมและพัฒนาผู้เรยีน
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กำหนดให้ทุกห้องเรียนสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรม One Class  One  
Project (OCOP) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม เน้นการเรียนรู้ ผ่าน
เทคโนโลยีและการสืบค้น  

การส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่านโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีการเลือกต้ัง
ประธานนักเรียนซึ่งสภานักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับเลือกดำเนินการกันเองผ่าน
กระบวนการวางแผน ลงมือ ปฏิบัติ และประเมินผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนมีการประเมินเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพของนักเรียนผ่านแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ  
VOCATIONAL  READINESS  TEST และมีการประเมินความต้องการในการศึกษาต่อในอนาคต จากการวัดเจตคติ
ท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ของงานแนะแนวทำให้นักเรียนมีความรู้ พัฒนาทักษะพื้นฐาน และ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้จัดการเรียนรู้ที ่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนจึงมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีเยี่ยม  ที่แสดงถึงความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผ่านกิจกรรมบูรณา
การศิลป์ "ความสุข ล้นคนพันธ์ศิลป์" ที่มีการมีการประเมินจากแบบสรุปคะแนนความประพฤติ และการประเมิน
โครงการต่างๆ ยกตัวอย่าง  เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่มุ่งเน้นผ่านการบูรณาการความรู้และอนุรักษ์ความเป็นไทย กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กิจกรรมวันลอย
กระทง กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาที่แสดงถึงความใส่ใจในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนอย่างจริงจัง  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงมีมาตรในการ
ดูแลนักเรียนรายบุคคล และคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาได้
ทันท่วงที ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมมีกระบวนการพัฒนาท่ีจะมีกิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียนทุกระดับชั้น การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
สากล การประเมินสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  
2. ผลการดำเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู ้จักการวางแผนการทำงานร่วมกันกับผู้อื ่นได้ดี ตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าคิด กล้าแสดงออกสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลและคิดคำนวณได้ดี รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวมเร็วด้วยการใช้เครื่องมือส่ือสารอย่างเข้าใจและเหมาะสม รู้จักการเรียนรู้และตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ต่อร่างกาย รู้จักดูแลสุขอนามัย
ของตนเอง ท้ังนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ระดับชั้น 
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาไทย 
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาอังกฤษ 
ทักษะการคำนวณ 

คณิตศาสตร์ 

 
ดี

เยี่ยม 
ดี รวม ดีเยี่ยม ดี รวม ดีเยี่ยม ดี รวม 

ม.1 85.42 14.58 100.00 83.37 16.63 100.00 69.68 30.32 100.00 

ม.2 94.94 5.06 100.00 78.99 21.01 100.00 100.00 - 100.00 

ม.3 81.60 18.40 100.00 75.71 24.29 100.00 83.49 16.51 100.00 

ม.4 59.71 40.29 100.00 85.97 14.03 100.00 42.81 57.19 100.00 

ม.5 73.00 27.00 100.00 100.00 - 100.00 38.00 62.00 100.00 

ม.6 56.65 43.35 100.00 100.00 - 100.00 69.94 30.06 100.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 78.86 21.14 100.00 71.82 28.18 100.00 84.44 15.56 100.00 

ระดับ
คุณภาพ 

78.86 
ยอด
เยี่ยม 

71.82 ดีเลิศ 84.44 
ยอด
เยี่ยม 

ระดับคุณภาพรวมเฉลี่ย 
78.37 

ยอด
เยี่ยม 
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2. ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 ดีเยี่ยม ดี รวม ดีเยี่ยม ดี รวม 

ม.1 90.97 9.03 100.00 96.42 3.58 100.00 
ม.2 85.35 14.65 100.00 97.47 2.53 100.00 
ม.3 97.52 2.48 100.00 83.29 16.71 100.00 
ม.4 95.32 4.68 100.00 88.67 11.33 100.00 
ม.5 83.91 16.09 100.00 93.00 7.00 100.00 
ม.6 72.13 27.87 100.00 88.73 11.27 100.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 89.51 10.49 100.00 91.64 8.36 100.00 
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ร้อยละ 97.57  

3. ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถจากวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 (IS) 
ม.1  ม.4 ปีการศึกษา 2563 

 

 
 

ผลการประเมินความสามารถจากวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 (IS1) 
ม.1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนที่มีผลการ
เรียน 3.0 ขึ้นไป 

ร้อยละจำนวนนักเรียนที่มีผล
การเรียน 3.0 ขึ้นไป 

ม.1 207 131 63.29 
ม.4 278 241 86.69 
รวม 485 372 76.70 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

จ านวนนักเรียน
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 3.0

ขึ้นไป

ม.1 207 131

ม.4 278 241
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละประเภทโครงงานวิชาการ OCOP (One Class One 
Project) ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน  
3.0 ขึ้นไป 

ร้อยละจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 
3.0 ขึ้นไป 

ม.1 432 229 53.01 

ม.2 396 291 73.48 

ม.3 422 218 51.67 
ม.4 277 179 64.62 

ม.5 200 123 61.50 
ม.6 173 166 95.95 

รวม 1900 1206 63.47 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

กลุ่มสาระ ฯ 
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ (เกรด 2.5 ขึ้นไป) 
ระดับคุณภาพ 

คณิตศาสตร์ 80.84 ยอดเยี่ยม 

วิทยาศาสตร์ 83.83 ยอดเยี่ยม 

ภาษาไทย 93.02 ยอดเยี่ยม 

ภาษาต่างประเทศ 81.89 ยอดเยี่ยม 

สังคมศึกษา ฯ 95.18 ยอดเยี่ยม 

สุขศึกษา ฯ 99.37 ยอดเยี่ยม 

ศิลปะ 98.76 ยอดเยี่ยม 

การงานอาชีพ ฯ 98.68 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 90.97 ยอดเยี่ยม 
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ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
(เกรด 2.5 ขึ้นไป)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษา ฯ

ศิลปะ การงานอาชีพ ฯ

ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (เกรด 2.5 ขึ้นไป)  
ปีการศึกษา 2563 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิปีการศึกษา 2563 หน้า30 

 

6. ความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

 

การทำสรุปแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ  VOCATIONAL  READINESS  TEST  
  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 

พบว่ามีนักเรียนสนใจร้อยละ 99.76 ของนักเรียนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. คุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

 

 

 
 

 

ชั้น 
ร้อยละ จำนวน (คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ไม่ได้

ประเมิน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

ไม่ได้
ประเมิน 

รวม 

ม.1 100.00 0 0 0 0 432 0 0 0 0 432 
ม.2 100.00 0 0 0 0 395 0 0 0 0 395 
ม.3 93.84 6.16 0 0 0 396 26 0 0 0 422 
ม.4 100.00 0 0 0 0 278 0 0 0 0 278 
ม.5 100.00 0 0 0 0 201 0 0 0 0 201 
ม.6 99.42 0.58 0 0 0 172 1 0 0 0 173 
รวม 98.58 1.42 0 0 0 1,874 27 0 0 0 1,901 

รวม

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
แบบ R REALISTIC  เน้นความเป็นจริง 40 34 41 33 24 17 189
แบบ I INVESTIGATIVE เน้นค้นหาความจริง 47 45 52 31 20 19 214
แบบ S SOCIAL เน้นการอยู่รวมในสังคม 130 86 109 75 50 40 490
แบบ C CONVENTIONAL  เน้นการมีระเบียบแบบแผน 102 116 76 61 40 29 424
แบบ E ENTERPRISING เน้นกล้าคิด กล้าท า เป็นผู้น า 38 37 59 41 27 26 228
แบบ A ARISTIC  เน้นศิลปะและความบันเทิง 84 78 85 39 44 43 373

441 396 422 280 205 174 1,918

แบบทดสอบ...ความสนใจทางอาชีพ
สรุปแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ  VOCATIONAL  READINESS  TEST    ภาคเรียนท่ี  1  ปีกรศึกษา  2563

ระดับช้ัน
VOCATIONAL  READINESS  TEST

รวม

ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
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ชั้น 
ร้อยละ จำนวน (คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ไม่ได้

ประเมิน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

ไม่ได้
ประเมิน 

รวม 

ม.1 100.00 0 0 0 0 432 0 0 0 0 432 
ม.2 97.97 2.03 0 0 0 387 8 0 0 0 395 
ม.3 99.76 0.24 0 0 0 421 1 0 0 0 422 
ม.4 98.56 1.44 0 0 0 273 4 0 0 0 277 
ม.5 100.00 0 0 0 0 199 0 0 0 0 199 
ม.6 99.42 0.58 0 0 0 172 1 0 0 0 173 
รวม 99.26 0.74 0 0 0 1,884 14 0 0 0 1,898 

 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม
และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แสดงออกถึงคุณลักษณะตามระดับ
คุณภาพแล้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 98.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

2. ความภูมิใจในท้องถ่ิน 

และความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเก่ียวกับ 
ภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวันร้อยละ 90 

  

วิธีการเก็บข้อมูล หลักฐานร่องรอย 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยในระดับ
ดีขึ้นไป 

 เห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารว่ม
กิจกรรมต่างๆที่แสดงถึงความ
ภาคภูมิใจในท้องถ่ินและเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ในตอนเช้า 

 การชมฉ่อยวรรณคดีไทย การแสดง
หุ่นละครเล็กของคณะโจหลุยส ์

 การประกวดวาดภาพ 

 กิจกรรมอื่นๆที่สอดคล้องกับความ
เป็นไทย เช่น การไหว้ครูวันลอย
กระทง การประกวดมารยาทไทย 

 รางวัลต่าง ๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปจากการประเมินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการยอมรับและอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลในด้าน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของผู้เรียน  

ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.97 ของนักเรียนทั้งหมด  
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

4. สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

สรุปผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้มีการเตรียมความพร้อมกําหนดแนวทางแก้ปัญหาเนื่อง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดรูปแบบการเรียนในกรณีท่ี
ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง จึง
ก าหนดการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Online ตามตารางเรียนของตนเองผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น google 
meet zoom line ทั้งยังใช้แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู ้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีแพลตฟอร์ม 
google classroom ท่ีรองรับการเรียนรู้ในรูปแบบ On demand ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา มี
การประเมินผลตามสภาพจริง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ภายในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม โดยมีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสม ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.97 
 ในด้านของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2560 – 2562 มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้ในปีการศึกษา 2563 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 จะเป็นการสอบตามความสมัครใจ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบไม่ถึงร้อยละ 50  แต่ก็ปรากฏผลคะแนนเป็นท่ี
น่าพอใจ ในด้านของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2561 – 2563 มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และในปีการศึกษา 
2563 มีผลการทดสอบสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา 
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4. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนบางส่วนยังมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เห็นได้จากผลงานจาก
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึง่โครงงาน (One Class  One  Project :OCOP) มีผลงานท่ีส่งเข้าประกวดน้อยกว่าปี
การศึกษา 2562 ดังนั้นครูจึงต้องคอยให้คำปรึกษาแนะนำต้ังแต่การกำหนดปัญหาและการกำหนดวัตถุประสงค์ท่ี
เหมาะสม ต้ังแต่เริ่มต้น กำหนดสัดส่วนการให้คะแนนท่ีชัดเจนในแต่ละกระบวนการ ให้ผู้เรียนฝึกฝนผ่านการปฏิบัติ
เพื่อเกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและสามารถวางแผนเชิงระบบจนกระท่ังสามารถพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมได้
ด้วยตนเอง 

นอกจากนี้ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
เลิศ ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินจากการท่ีนักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ขึ้นไป จึงต้องมีการแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
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1.  กระบวนการพัฒนา 

         โรงเรียนได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อจัดประชุมผู้ท่ีมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องในทุกๆ ฝ่ายอาทิ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหาร คณะครู 
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ประเด็นและสภาพปัญหาในการบริหารจัดการของปีการศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อนำแนวทางมา
วางแผนกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ อีกท้ังยังต้องปรับให้ตรงกับความต้องการของชุมชน การปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจำปีนั้น ถูกกำหนดข้อมูลโดยต้ังอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศตามสภาพ
ความเป็นจริงในด้านปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และ
มอบหมายหน้าท่ีให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบอย่างตรงตามความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำเนินงานพัฒนาตามแผนงาน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมกับสรุปผลการ
ดำเนินงานเป็นเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาสำหรับปีต่อ ๆ ไป 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

      โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ     ยอดเยี่ยม 
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พันธกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
2. ครูและนักเรียนทุกคน รักวัฒนธรรมไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
3. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
4. เชิดชูคุณธรรม ความเป็นพลเมืองดี 
5. มีการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสาน

รูปแบบในการพัฒนา 
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2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

     โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหาร
แบบ SUPAKRIT model  ซึ่งผู้อำนวยการศุภกฤต   ดิษฐสุวรรณ 
เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้ในการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

     โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีประกอบด้วยโครงสร้าง และองค์ประกอบของ
หลักสูตรครบถ้วน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชัน้
เรียน และครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลำดับเนื้อหาสาระตาม
กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน ในรายวิชา
พื้นฐานและหรือรายวิชาเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
มีหลักสูตรท่ีหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ ของผู้เรียน ได้แก่ หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Gifted) ท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English 
Program: EP) ท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัยละเทคโนโลยี (Gifted) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
หลักสูตรทวิศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียน และมีการติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา นำข้อมลูผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

    ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดรับ
ต่อการเปล่ียนแปลงแบบชีวิตวิถีใหม่ มีการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อผลิตส่ือการเรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพ สร้างบทเรียนออนไลน์ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจนได้รับ
การประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะเพิ่มขึ้น 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

     การบริหารจัดการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 5 
หลักการ 3 แนวทาง มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ให้
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบการ ฯลฯ 
ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย จัด
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดส่ิงอำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

โรงเรียนกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการของโรงเรียน โดย กำหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม และพร้อม
ใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย โดย
การกาหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน นำข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็น
ข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน 

 
3. จุดเด่น   
       โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ SUPAKRIT model  
ซึ่งผู้อำนวยการศุภกฤต   ดิษฐสุวรรณ เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้ในการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 9 ส และหลักการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
แบบ   บูรณาการ 5 หลักการ 3 แนวทาง  มีเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ  สนับสนุนให้ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

โรงเรียนจัดข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารได้ครอบคลุมภารกิจ ใช้สารสนเทศเพื่อการส่ือสารได้ดี ท้ังใน
ด้านการเก็บข้อมูลบนระบบข้อมูลเครือข่าย Google Drive ที่ครบถ้วน มีการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีท้ัง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และช่องทางอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากมีการนำข้อมูลคู่มือนักเรียนเสนอบนเว็บไซต์ 
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เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง สาธารณชนรับทราบ แจ้งข้อมูลเรื่องการสอบโดยเฉพาะตัวชี้วัดและเนื้อหาที่จะใช้สอบ 
รวมถึงชิ้นงานสำคัญที่ต้องส่งในแต่ละระดับชั้นให้ทราบ การรับสมัครเข้าเรียนที่นี่ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น ส่งผลให้
ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลท่ีสำคัญทุกอย่างไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน และสามารถตรวจสอบการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษาได้ 
4.  จุดควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นท่ีรอบบริเวณสถานศึกษาในจุดท่ียังมีปัญหาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

2. การประเมินและติดตามงานในบางงานยังไม่เป็นระบบชัดเจนเท่าท่ีควร 
 
 
 
 
1.  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้ประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 2019 ตามแนวมาตรการ ศบค. “เพราะการเรียนรู้หยุดไม่ได้เราจึงมุ่งมั่น
พัฒนาการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง” โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครู
ทุกคนรับทราบ และเตรียมพร้อมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (new normal) โดยครู
ประจำวิชาเตรียมการสอนท้ังในรูปแบบ Online On-demand และเข้าสอนตามตารางสอน เช็กช่ือนักเรียนท่ีเข้า
เรียนออนไลน์ทุกครั้งผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Zoom Google meet LINE การมอบหมายภาระงานให้มีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์กรณีที่เป็นภาระงานต่อเนื่องควรมีการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงทำ
ความเข้าใจกับนักเรียนทุกชั่วโมงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ส่งข้อมูลการเข้าเรียน และการส่งงานของนักเรียนให้ครูท่ี
ปรึกษารับทราบข้อมูล มีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ซึ ่งนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนผ่าน Google 
classroom ได้ทุกท่ี ทุกเวลาผ่านคลิปการสอนท่ีครูประจำวิชาลงไว้  

นอกจากนี้ยังมีการนิเทศติดตามการพัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 2019 โดยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
รูปแบบเชิงประจักษ์ และรูปแบบ Online   แล้วนำผลการประเมินจากการนิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน สร้างสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของตนเอง และสามารถนำมาพัฒนาเป็น best practice 
เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ มีการสร้างเครือข่ายวิชาชีพครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ครูมีวิทย
ฐานะท่ีสูงขึ้นและนำเสนอผลงานในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

ระดับคุณภาพ     ยอดเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ การกำหนดจุดประสงค์ครบท้ังด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและการปฏิบัติ และด้านเจตคติ  

2.2 การใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

     ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

2.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

     ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก ทำให้ผู ้เรียนมีความสุข มีความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ โดยประเมิน
จากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เล้ียงอาวุโส  

2.4 การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

     ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการประเมินผลผู้เรียนเหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู ้ด้วยเครื ่องมือและวิธ ีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

2.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของตน และครูพี่เล้ียงอาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
     ครูผู ้สอนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ
เรียนการสอนของตนเอง 

 
2. จุดเด่น  

1. ครูมีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดเช้ือโควิด 2019 ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom Google meet Google classroom Line webx อีก
ท้ังยังใช้แอปพลิเคชันท่ีช่วยเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น quizizz edpuzzle blooket secretive ได้ดี  

2. ครูมีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะท่ีจำเป็น โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด การวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ตามกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เทคนิค 3R8C  การสอนแบบค้นพบ แบบโครงงาน โครงการสะเต็มศึกษา (Stem 
Education) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) และ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (One Class  
One  Project :OCOP) ครูติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการวัดประเมินผลตรง
ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา  
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3. จุดควรพัฒนา 

1.  ควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้มีความลุ่มลึกมากข้ึน มีข้ันตอนและกระบวนการกำหนดหัวข้อ 
วิจัย วัตถุประสงค์ และกรอบการวิจัยให้ชัดเจน เน้นสภาพจริงท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมาจากบันทึก
ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้  

2.  ควรมีการส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เข้มแข็ง เพื่อให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการสะท้อนผลย้อนกลับอย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่องค์
ความรู้หรือนวัตกรรมสู่สาธารณะ 
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเย่ียม ท้ังนี้เพราะ
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอด
เย่ียม  

1. คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้มีการเตรียมความพร้อมกําหนดแนวทางแก้ปัญหา เนื่อง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดรูปแบบการเรียนในกรณีท่ี
ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง จึง
ก าหนดการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Online ตามตารางเรียนของตนเองผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น google 
meet zoom line ทั้งยังใช้แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู ้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีแพลตฟอร์ม 
google classroom ท่ีรองรับการเรียนรู้ในรูปแบบ On demand ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา มี
การประเมินผลตามสภาพจริง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ภายในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม โดยมีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสม ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.97 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผู ้บริหารดำเนินการตามนโยบายครบถ้วนทั ้งการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์

พระราชา/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมภายใต้ 5 หลักการ  3 
แนวทาง ประกอบด้วย หลักการเป็นเจ้าของหลักการมีส่วนร่วม หลักการพิจารณาความคุ้มค่า หลักแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ตามแนวทางทำอย่างไร อาคาร สถานท่ีและ ส่ิงแวดล้อม
จะสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพภายใน มีการดำเนินการภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ SUPAKRIT MODEL โดย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงชมรมผู้ปกครองและครูของสถานศึกษา มีการ
ประเมิน ติดตามกระบวนการ และผลการดำเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิแ ละ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกำหนดการประเมินแต่ละประเภทงานไว้ชัดเจน รวมถึง
การประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 
 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

เตรียมพร้อมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (new normal) โดยครูประจำวิชา
เตรียมการสอนทั้งในรูปแบบ Online On-demand และเข้าสอนตามตารางสอน เช็กชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน
ออนไลน์ทุกครั้งผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Zoom Google meet LINE การมอบหมายภาระงานให้มีความยืดหยุ่น

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
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เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์กรณีท่ีเป็นภาระงานต่อเนื่องควรมีการประชุมออนไลน์เพื่อช้ีแจงทำความเข้าใจ
กับนักเรียนทุกช่ัวโมงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ส่งข้อมูลการเข้าเรียน และการส่งงานของนักเรียนให้ครูท่ีปรึกษารับทราบ
ข้อมูล มีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามการพัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 2019 โดยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในรูปแบบเชิงประจักษ์ และรูปแบบ Online   แล้วนำผลการประเมินจากการนิเทศมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน สร้างสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของตนเอง และสามารถนำมาพัฒนาเป็น best 
practice เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ มีการสร้างเครือข่ายวิชาชีพครูเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้
ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นและนำเสนอผลงานในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     ผู้เรียนบางส่วนยังมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมได้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เห็นได้จากผลงาน
จากกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (One Class  
One  Project :OCOP) มีผลงานท่ีส่งเข้าประกวดน้อย
กว่าปีการศึกษา 2562 

 
 
     ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

     ครูควรให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่การกำหนดปัญหา
และการกำหนดวัตถุประสงค์ที ่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มต้น 
กำหนดสัดส ่วนการให ้คะแนนที ่ ช ัด เจนในแต ่ ละ
กระบวนการ ให้ผู ้เรียนฝึกฝนผ่านการปฏิบัติเพื ่อเกิด
ทักษะ ความรู ้ ความเข้าใจและสามารถวางแผนเชิง
ระบบจนกระทั่งสามารถพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมได้
ด้วยตนเอง 
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเรียนในรายวิชา
วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ดีขึ้น 

 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
     การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม
พื้นท่ีรอบบริเวณสถานศึกษาในจุดท่ียังมีปัญหาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

     ตรวจสอบจุดท่ีอับสัญญาณโดยบริษัทท่ีเป็นผู้รับผิด 
ชอบเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     งานวิจัยของครูส่วนใหญ่ พัฒนาไปสู่นวัตกรรมได้
น้อย ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาด้านการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความชัดเจน และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียน
เพียงบางส่วนทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน
ส่วนใหญ่ได้   

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี ่ยวชาญมา 
และช่วยออกแบบกระบวนการทำงานวิจัยจนสามารถ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมร่วมกันได้   
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
2563 

ผลการประเมิน 
2563 

เทียบค่า 
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม คงที่ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม คงที่ 

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 75 78.37 เพิ่มข้ึน 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 97.57 เพิ่มข้ึน 

3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 70 76.70 เพิ่มข้ึน 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 70 63.47 ลดลง 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 90.97 เพิ่มข้ึน 
6. ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 99.76 เพิ่มข้ึน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม คงที่ 

1. คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 90 98.92 เพิ่มข้ึน 
2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 90 90.00 เพิ่มข้ึน 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 89.97 เพิ่มข้ึน 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 85 93.85 เพิ่มข้ึน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม คงที่ 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม คงที่ 

3.1  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 

3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 

3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเย่ียม คงท่ี 

ภาพรวม  ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม คงที่ 

 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
 

ค่าเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษา                                            
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ    
    

ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิปีการศึกษา 2563 หน้า47 

 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายใน 
  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตร 9 (3)       
ได้กำหนดการจักระบบโครงสร้าง และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตร 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ จึงประกาศให้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการ
ส่งเสริมและกำกับดูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
ศึกษาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้   
  

ประกาศ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

(นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
                                                                                                      ค่าเป้าหมาย 
                                มาตรฐานการศึกษา                                            (ระดับคุณภาพ)                                                                                                                                              
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5 ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ    
    

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5 ) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
 (ระดับ 5 ) 

 
   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 

   ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม (5) 
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณาระดับคุณภาพ    
ยอดเย่ียม (5) 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
          1.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีเย่ียม  
               ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
          1.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเย่ียม 
               ตามเกณฑ์การประเด็นของสถานศึกษา 
          1.3 นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดคำนวณได้ ในระดับดีเย่ียม 
               ตามเกณฑ์การประเด็นของสถานศึกษา 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
          2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
               ในระดับดีเย่ียม 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
               ข้ันตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้  
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4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          4.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ข้ึนไป 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          5.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
          5.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
          5.3 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5  ข้ึนไป 
          5.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
          5.5 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5  ข้ึนไป 
          5.6 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5  ข้ึนไป 
          5.7 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2.5  ข้ึนไป 
          5.8 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2.5  ข้ึนไป 
6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
          6.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในระดับดีข้ึนไป 
               ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา  
     ระดับคุณภาพยอดเย่ียม (5) 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนรู้ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
          1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี ่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
          2.1 นักเรียนร้อยละ 90 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถ่ินอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี  
          2.2 นักเรียนร้อยละ 85 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
               ในระดับดีเย่ียม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
          2.3 นักเรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ในระดับดีเย่ียม 
               ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          3.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและอยู่ร่วมกัน บนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ เชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรมของผู้เรียน ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
          4.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ในระดับมาก ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5) 
          2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา
สามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับดีเลิศตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
                            ข้ันพื้นฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
          2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถา นศึกษาที่ได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ อยู่ในระดับดีเลิศตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.2.1 สถานศึกษามี และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
                            ครอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการ 
                            ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
          2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดีเลิศตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.3.1 สถานศึกษามีพัฒนาการหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียน 
                             ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
                      2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                             และสามารถตรวจสอบได้ 
                     2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี อยู่ในระดับดีเลิศตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 
                     2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
                     2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ผู้ประสาน และครูในระดับชั้นมีการประชุมเพื่อ 
                            แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 
          2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ              
และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับดีเลิศตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
                     2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
          2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับดีเลิศตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพื่อใช้การบริหารจัดการ 
                            และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ  5 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5) 
          3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                     3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน 
                            ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานบันสถานศึกษา  
                            และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
          3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                     3.2.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
                            ภูมิปัญญาท้องถ่ินบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
                            ฝึกปฏิบัติจริง 
          3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                     3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิบัติสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้ 
                           นักเรียนรักการเรียนรู้ 
          3.4 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                     3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
                            นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                     3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้   
          3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                     3.5.1 ครูร้อยละ 80 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
                            พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
หมายเหต ุ 

ระดับคุณภาพการประเมินประเด็นพจิารณาของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 2561 แบ่งเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ กาลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม  
การกำหนดระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำลังพัฒนา ต่ำกว่าร้อยละ 40 
ปานกลาง ร้อยละ 41 – 50 

ดี ร้อยละ 51 – 60 
ดีเลิศ ร้อยละ 61 – 69 

ยอดเย่ียม ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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การกำหนดระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กำลังพัฒนา มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน และมีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา  
ปานกลาง มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

ดี มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาโดยดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ และมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อทุกฝ่าย 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอยา่ง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่าง
ได้ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และ สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  
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จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
การกำหนดระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
กาลังพัฒนา ครูปฏิบัติงานสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมี

การสะท้อน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้
ต่ำกว่าร้อยละ 50  

ปานกลาง ครูปฏิบัติงานสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมี
การสะท้อน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้
ร้อยละ 51 – 59  

ดี ครูปฏิบัติงานสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมี
การสะท้อน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  
ร้อยละ 60 – 69  

ดีเลิศ ครูปฏิบัติงานสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมี
การสะท้อน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  
ร้อยละ 70 – 79  

ยอดเยี่ยม ครูปฏิบัติงานสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมี
การสะท้อน ประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  
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    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ สั่ง ณ วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสถานศึกษา วันที ่ 7  เดือนมิ ถุนายน  พ.ศ. 2564    และได้ประเมิน
เอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นรายงานประจำปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ สหวิทยาเขตศรีนครินทร์  เขตลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร   พร้อมท้ังตรวจสอบพิจารณา
ความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  

1. การใช้คำและการใช้ภาษาเขียน 

2. การจัดเล่มเอกสารรายงานตามรูปแบบท่ีสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

กำหนด 

3. ความถูกต้องของการวิธีการคำนวณคะแนน 

4. ความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตลอดจนความสอดคล้อง ตั้งแต่เนื้อหา 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต 

ลงชื่อคณะกรรมการ   
 
      ลงช่ือ                ลงช่ือ              
            (นางสาวมาเรียม  ซอหมัด)               (นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์)                           
                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                  
 
 
      ลงช่ือ                               ลงช่ือ  
                 (นางสาวเกตกาญจน  บัวนาค)                      (นางนิรุบล   นาทอง) 
             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 
                                             ลงช่ือ    
                                                      (นายศุภกฤต   ดิษฐสุวรรณ)        
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

ค ารับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  2 
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