
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิฉบับนี้เกิดจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี
และโครงการท่ีได้วางแผนไว้ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา   เอกสารเล่มนี้เป็น
รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน  ซึ ่งแต่ละมาตรฐานได้
ดำเนินการตามแบบ SUPAKRIT MODEL ครบทุกขั้นตอน  จึงได้สรุปเป็นการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ซึ่ง ประกอบด้วย  

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐาน  
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินในภาพรวม แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  

 ข้อมูลทั้งหมดของรายงานฉบับบนี้เป็นการรายงานสภาพจริงของสถานศึกษา  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่
ผู้บังคับบัญชา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาสถานศึกษาและวงการวิชาชีพครู  
 ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านท่ีร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ทำให้การบริหารงานและ
พัฒนาสถานศึกษาบรรลุตามพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สถานศึกษา 
 
 
                                                         
 
 
               (นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ) 

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

 
 



สารบัญ 
ส่วนที ่                หน้า 
1.  ข้อมูลพื้นฐาน           

- ข้อมูลท่ัวไป         1  

- ข้อมูลผู้บริหาร        1  

- ข้อมูลครูและบุคลากร        6  

- ข้อมูลนักเรียน        8  

- ข้อมูลอาคารสถานท่ี        9  

- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     10  
 
2.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       11 
 -    มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียน       11 

-    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    24  
-    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  32 

  
3.  สรุปผลการประเมินในภาพรวม       39 

-    สรุปผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย     39  
-    จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา       41  
-    แนวทางการพัฒนาในอนาคต       47  
-    ความต้องการและความช่วยเหลือ      47 
      

ภาคผนวก 

- ภาพความสำเร็จท่ีสะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 



รายงานประจ าปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิปีการศึกษา 2564 หน้า1 

 

 
 

 

 

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  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 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 
  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงคณิตา ขันธชัย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  

นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  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 ็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพื ้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  
นายอภิสิทธิ ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด (มหาชน) และครอบครัว
ประกอบด้วย นายพงศ์ภพ งามอัจฉริยะกุล นายชาย งามอัจฉริยะกุล และนางสาวขวัญจิตร์  อุดมสุขนิรันดร ซึ่งใน
ปี 2551 ก่อนที่จะบริจาคที่ดินดังกล่าวนายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้แสดงเจตนาบริจาคที่ดินจำนวน 11 ไร่ 
บริเวณใกล้เคียงกันเพื ่อก่อตั ้งโรงเร ียน แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ในสมัยนั้น 
 ในปี พ.ศ. 2553 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ได้รับคำส่ังแต่งต้ังให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับการประสานงานจาก นายสมพงษ์  พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน 
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 งามอัจฉริยะกุล ได้แสดงเจตนาบริจาคที่ดิน
จำนวน 15 ไร่ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 (เดิม) พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีดินดังกล่าว
ไม่ครบตามเกณฑ์การจัดตั ้งโรงเร ียน 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 
โดยมีตามแผนการรับนักเรียนในปีแรก 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 เป็นผู้ผลักดันให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังในเรื่องการก่อสร้าง  
การประเมินภายนอกและคุณภาพการจัดการศึกษา 
 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 2564 เปิดทำการเรียนการสอนทั ้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรห้องเรียนปกติ 
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.ต้น – ม.ปลาย) หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
เทคโนโลยี (ม.ต้น) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (ม.ต้น – ม.ปลาย) หลักสูตรทวิศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน
ท้ังส้ิน 2,045 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังส้ิน 123 คน 
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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                                      

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 – 11   ม.ปลาย  9 – 8 – 6   

 จำนวนห้องเรียน   56  ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน   2,045 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 เมษายน  2565) 

 จำนวนครูและบุคลากร  123  คน 
 หลักสูตร   ใช้หลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

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 2564 

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 4 13 17 - 1 16 - 17 
ครู                                     20 29 49 - 40 9 - 49 
ครูผู้ช่วย 12 6 18 - 18 - - 18 
ครูอัตราจ้าง 5 14 19 - 19 - - 19 
ครูต่างชาติ 7 3 10 - 9 1 - 10 

รวม 48 66 114 - 87 27 1 114 
อื่นๆ      
แม่บ้าน   - 1 1 1 - - - 1 
คนขับรถ   3 - 3 3 - - - 3 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 2 - 2 2  - - 2 
รักษาความปลอดภัย 3 - 3 3 - - - 3 
อื่นๆ   - - - - - - - - 

รวม 8 1 9 9 - - - 9 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2565 
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3.2)   ข้อมูลนักเรียนแยกช้ันและเพศปีการศึกษา 2563  

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิแยกช้ันและเพศ 

4%1% 14%

41%
15%

17%
8%

แผนภูมิแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จ ำแนกตำมต ำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่  16 มีนำคม 2565

ผู้บริหาร
ครูช านาญการพิเศษ
ครูช านาญการ
ครู                                    

7%

74%

18%
1%

แผนภูมิแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำสูงสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนำคม 2565

ต ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก



รายงานประจ าปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิปีการศึกษา 2564 หน้า8 

 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2565) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกติ (คน) รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 11 217 219 436 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 11 202 228 430 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 11 185 212 397 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 9 131 182 313 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 8 130 142 272 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 6 89 108 197 

รวมทั้งสิ้น 56 954 1,091 2,045 
 
สรุปอัตราส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษา  

: อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ  18 : 1  
: อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ 37 : 1  
: มีจำนวนครู  ครบช้ัน   ครบช้ัน    ไม่ครบช้ัน  ในระดับช้ัน  
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 22 : 1 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 ม.ีค. 2565 )

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 
16 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการสุวรรณภูมิ  
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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ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถานที่ต้ัง ให้ความรู้เร่ือง 
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 2562 นักเรียนมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไป ร้อยละ 89.68  ปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไป 
ร้อยละ 92.12 และปีการศึกษา 2564 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไป ร้อยละ 96.95 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่าง
ประแทศ

สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา การงานอาชีพ

ปีการศึกษา 2562 90 79 78 78 94 99 99.8 99.7

ปีการศึกษา 2563 94 84 85 97 84 99 97 97

ปีการศึกษา 2564 94.04 95.24 94.51 97.48 99.01 99.77 98.41 98.16
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนนักเรียน
ที่มีระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.5 ขึ้นไป ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2562-2564
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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   ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาไว้จำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้ดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

ผู้เรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธ ีการท่ี
หลากหลายตามวิสัยทัศน์ “สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ย ั่งยืน” 
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการที่หลากหลายสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้ 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “เรียนดี ประพฤติดี มีทักษะการวิจัย” โดยดำเนินภายใต้มาตรการ 9 ส ได้แก่  
ส1 สำรวจ ส2 สะสาง ส3 สมาธิ ส4 สอน ส5 สร้างสรรค์ ส6 สอบ ส7 สอนซ่อม/สอนเสริม ส8 สรุป ส9 ส่งเสริม/
สนับสนุน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
โดยครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะด้านภาษาไทย และกำหนดเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด 
จากนั้นครูผู้สอนทุกคนประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ โดยประเมินผู้เรียนจากบันทึกการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนส่ือความ อีกท้ังยังมีกิจกรรมตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน  โครงการ E-Book เพื่อช่วยในการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ด้านภาษาอังกฤษกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และภาษาอังกฤษฟัง-พูดไว้
ในโครงสร้างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการจับใจความจากการ
อ่านและการฟัง ถ่ายทอดด้วยการเขียนและการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ มีการวัดและประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบวัดมาตรฐานสากล CEFR  

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
  ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ด้านทักษะการคำนวณ พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดคํานวณโดยรายวิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่ละระดับชั้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการวัด  และ
ประเมินผลด้วยแบบทดสอบประเภทอัตนัยกับผู้เรียน  

การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนดําเนินการโดยกำหนดให้ทุกห้องเรียนสร้างผลงาน
เชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรม One Class  One  Project (OCOP) มุ่งให้ผู ้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถรวบรวมองค์ความรู้จัดทําเป็นผลงาน โครงงานด้วย
ตนเองและกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม เน้นการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และการสืบค้น  

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกําหนด
รายวิชาวิทยาการคํานวณไว้ในโครงสร้างหลักสูตรทุกระดับชั้นให้ผู ้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร การทํางาน การศึกษาเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการค้นหาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและได้
เผชิญกับสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคยจนเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและตอบสนองในทางที่ถูกต้อง มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ ออนไซต์ ออนดีมานด์ เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดําเนินงานตาม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R* 8C) เน้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยสํารวจความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน วางแผนกระบวนการโดยครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
จัดทําแนวการสอน บูรณาการช้ินงาน เพื่อลดภาระงาน และกํากับนิเทศการสอน ติดตามจํานวนนักเรียนเข้าเรียน
และปัญหาที่พบส่งต่อประสานงานครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
สําคัญ จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยครูภายในโรงเรียนและวิทยากรภายนอก  

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ โดยวางแนวทางและ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการวางแนวทางการเรียนรู้ของตนเองเพื่อนําไปสู่เป้าหมายอาชีพของ
ตนเองในอนาคต เป็นกระบวนการค้นพบตนเองที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้ประสบความสําเร็จใน
วิชาชีพ โดยมีแรงผลักดันจากรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จจากหลายหลายวิชาชีพ โรงเรียนจัดรายวิชาเลือกเสรีท่ี
เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพให้ผู้เรียนเลือกเรียนซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนค้นพบตนเองตรงตามความถนัดทางอาชีพ 
นอกจากนี้โรงเรียนได้ทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อรองรับการมีอาชีพ และเป็น
ทางเลือกในการพิจารณาตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต สามารถวางแนวทางการศึกษาต่อ ของตนเองให้
สามารถดําเนินไปสู่อาชีพท่ีตนเองใฝ่ฝัน โดยครู ศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “เรียนดี   มีวินัย   ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” โดยโรงเรียนได้มีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเบื้องต้นของ
ศาสนาและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตยในหมู่คณะ นอกจากนี้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข และมีการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีกิจกรรมที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายผ่านกิจกรรมชมรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกตามที่ตนเองถนัด กิจกรรมบูรณาการศิลป์ 
"ความสุขล้น คนพันธุ์ศิลป์" ที่มีการมีการประเมินจากแบบสรุปคะแนนความประพฤติ และการประเมินโครงการ
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมุ่งเน้นผ่านการบูร
ณาการความรู้และอนุรักษ์ความเป็นไทย กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เรียน ม.3 และ ม.6 ที่แสดงถึงความใส่ใจในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียนอย่างจริงจัง  

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนมีการส่งเสริม
และมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมโดยการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และส่ิงอำนวยความสะดวก 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงมีมาตรในการดูแล
นักเรียนรายบุคคล และคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาได้
ทันท่วงที ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมมีกระบวนการพัฒนาท่ีจะมีกิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียนทุกระดับช้ัน การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
2. ผลการพัฒนา 
 จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  ทั ้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ท้ังนี้มีผลการพัฒนาจากการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

จากผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสารการและคิดคํานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถเขียนสะกดคำได้อย่างถูกต้องตามอักขรวธิี 
สามารถเลือกใช้คำได้ตรงความหมาย ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับระดับภาษา และสามารถใช้ภาษาส่ือสารได้ตรง
จุดประสงค์ 
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ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด

เป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจเลอืก
สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม  

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเกินค่า
เป้าหมาย คือมีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรครบท้ัง 5 ด้าน คือ 1) มีความสามารถในการส่ือสาร 2) มีความสามารถในการคิด 3) มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 4) มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการทํางานในอนาคต มีทักษะชีวิตในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น รับฟังและเสนอแนวคิดของตนเองให้กับผู้อื่น เรียนรู้การยอมรับหรือไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล และมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารนําเสนอผลงานในรายวิชาต่างๆ เช่น การนําเสนอโครงงาน 
OCOP การนําเสนอโครงงานในรายวิชา IS ซึ่งสะท้อนถึงการมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีความเข้าใจ ประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
กระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกันได้อย่างถูกต้องซึ่ง
เป็นทักษะชีวิต นําความรู้และกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ท้ัง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี ่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคมบนพื้นฐานการ
ยอมรับของความแตกต่างกันระหว่างบุคคล ในด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีสุขภาวะทางดา้น
ร่างกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีการประเมินสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงสมรรถภาพของตนเอง และมีการ
วางแผนพัฒนาสมรรถภาพของตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีย่อมส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ จากการดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของ
ผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 92.55 มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 
96.84 มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย 98.85 92.59 100 86.17 89.71 91.92

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 100 97.45 100 90.35 100 96.95

ทักษะการคํานวณคณิตศาสตร์ 87.84 90.51 92.41 67.85 87.87 95.43

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดีเยี่ยม 

ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2564

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ทักษะการคํานวณคณิตศาสตร์

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ภาคเรียนที่ 1 98.36 96.93 99.24 98.4 100 100

ภาคเรียนที่ 2 91.08 92.67 99.49 89.03 100 96.95

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิด ระดับดีเยี่ยม ของนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2564
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ประเด็นพิจารณาที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ผลการประเมินแสดงร้อยละจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 3.0 ขึ้นไปในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ 1 (IS1) และรายวิชาการส่ือสารและการนำเสนอ 2 (IS2) ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564  
มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 81.68  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการประเมินโครงงานของนักเรียนในปีการศึกษา 2564 พบว่ามีจำนวนโครงงานที่ผ่านการประเมิน

ท้ังหมด 277 โครงงาน โดยโครงงานท่ีมีผลการประเมินระดับ “ดี” ขึ้นไป มีจำนวน 236 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 
85.20 ของโครงงานท้ังหมด 

จากผลการประเมินท้ัง 2 ตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมม ค่าเฉล่ีย
รวมร้อยละ 83.44 มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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ม.1 ม.4
IS1 81.42 86.26

IS2 75.69 85.86

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชา IS1 และ IS2
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
โครงานที่ผ่านการประเมินระดับ ดี 74.32 80.39 86.84 100 74.07 100

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดี" ขึ้นไป 
ของนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2564
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ประเด็นพิจารณาที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 86.06 มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ ฯ 
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ (เกรด 2.5 ขึ้นไป) 
ระดับคุณภาพ 

คณิตศาสตร์ 94.04 ยอดเยี่ยม 

วิทยาศาสตร์ 94.51 ยอดเยี่ยม 

ภาษาไทย 95.24 ยอดเยี่ยม 

ภาษาต่างประเทศ 97.48 ยอดเยี่ยม 

สังคมศึกษา ฯ 99.01 ยอดเยี่ยม 

สุขศึกษา ฯ 98.41 ยอดเยี่ยม 

ศิลปะ 99.77 ยอดเยี่ยม 

การงานอาชีพ ฯ 98.16 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 96.95 ยอดเยี่ยม 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 83.49 77.78 91.46 88.42 84.93 90.31

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชา
วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 

ของนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2564

ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (เกรด 2.5 ขึ้นไป)  
ปีการศึกษา 2564 
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จากตารางจะเห็นว่านักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปสูงขึ้นทุกปี โดยในปีการศึกษา 
2562 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ร้อยละ 89.68  ปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป ร้อยละ 92.12 และปีการศึกษา 2564 นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ 
2.50 ขึ้นไป ร้อยละ 96.95 ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5  
ยอดเยี่ยม 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 6 ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยการจัดให้มี
แผนปฏิบัติงานกำหนดให้มีโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและ
อาชีพแก่ผ ู ้ เร ียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ 6 ซ ึ ่งเก ิดจากความร่วมมือระหว่างทางโรงเร ียนกั บ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายสามัญ สายอาชีพ หรือ มหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและเอกชน ในการเข้ามา 
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพแก่ผู้เรียน รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพทุกระดับช้ัน 
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แผน ภูมิ แ สด งก าร เป รี ยบ เ ทียบร้ อ ยละของจ านวนนั ก เ รี ยน
ท่ีมี ร ะดั บผลการ เ รี ยนตั้ ง แต่  2 .5  ขึ้ น ไป  ขอ งแต่ ล ะกลุ่ ม ส าร ะก าร เ รี ยนรู้

ปี ก า รศึ กษา  2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

0

100

โรงเรียนเดิม สายอาชีพ โรงเรียนอ่ืน
ชุดข้อมูล 1 87.9 1.51 10.57

แผนภูมิแสดงร้อยละการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ม.3 ปีการศึกษา 2564
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หมายเหตุ เนื่องจากระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ในปัจจุบันมีการรับ

สมัครท้ังหมด 4 รอบ ซึ่งกระบวนการจะเสร็จส้ินวันท่ี 19 มิถุนายน 2565 ข้อมูลข้างต้นจึงเป็นข้อมูลของผู้เรียนท่ี
ยืนยันสิทธิ์รอบท่ี 1 portfollio เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 33 คน 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของการเลือกแผนการเรียนตามความสนใจในอาชีพของ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
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ข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
แบ่งตามกลุ่มคณะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มคณะเกษตรศาสตร์

กลุ่มคณะบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชีการท่องเที่ยวและการโรงแรมและเศรษฐศาสตร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์พลศึกษา สุขศึกษา

กลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์

กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มคณะแพทยศาสตร์
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สรุปผลการประเมินผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ พบว่า ผู้เรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 95.98 มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู ้เร ียนมีพฤติกรรมเป็นผู ้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
แสดงออกถึงคุณลักษณะตามระดับคุณภาพแล้วผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับดีเย่ียม ร้อยละ 99.14  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพระดับดีขึ้นไป ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ "ดีเยี่ยม"  ของนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2



รายงานประจ าปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิปีการศึกษา 2564 หน้า21 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอยู่ในระดับดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 96.24

มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
 

ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ยอมรับเหตุผลและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถ
ปรับตัวและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีซึ่งมีผลการประเมินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.94 มีผลการพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม  
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กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์

กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี

กิจกรรม ocop กิจกรรมการเลือกต้ัง

ชุดข้อมูล 1 100 100 100 80.52 89.22

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2564
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2564
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ประเด็นพิจารณาที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของผู้เรียน อยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 94.00 

มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น  

1. โรงเรียนและครูมีแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทําโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน การสอนท่ี
เกิดจาการประสานงานร่วมกัน มีนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่สามารถนําไปใช้ได้ใน
อนาคต ทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนโดยสามารถนําความรู้ที่สั่งสมจากโรงเรียนไปพัฒนาตนเอง 
สามารถเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันได้ตรงประเด็น และ
ประสบความสําเร็จในอาชีพท่ีตนเองเลือกไว้  

2. โรงเรียนจัดมีหลักสูตรท่ีตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจท่ีแตกต่างกันของนักเรียน  
มีการวัดและประเมินผล การสร้างส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการจัดกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  
กิจกรรมชมรมท่ีนักเรียนสามารถจัดต้ังตามท่ีตนเองสนใจ เพื่อนําไปสู่การค้นพบตัวตนความถนัดและเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพในอาชีพใดเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ การเลือกเรียนต่อ สายอาชีพหรือสายสามัญต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และจะเลือกแผนการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
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ผลการประ เมินสุขภาวะทางร่ า งกายและจิตสั งคมของผู้ เ รี ยน
ชั้ น  ม .1-6 ประจ าปีการ ศึกษา  2564 อยู่ ในระ ดับมากขึ้ น ไป 
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เป็นสําคัญโดยต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น จึงจําเป็นต้องจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีที่หลากหลาย อย่างมีระบบในการวางแผน กํากับ 
นิเทศติดตาม ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ท่ียั่งยืนและสามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
ในอนาคต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยการปลูกฝังการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด
หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล หรือใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ทําให้ผู้เรียนรู้เท่าทันในยุคบริโภค สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
4. จุดควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่ยั่งยืน (Lifelong Skill) มี
นิสัยรักการสืบค้น มีความคิดวิเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ ปรับตัวเข้ากับอนาคตในยุคดิจิทัล  

2. พัฒนาแนวทางในการเข้าถึงช่องทางการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ให้
หลากหลายรูปแบบ เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมอันหลากหลายของผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 

3. โรงเรียนควรพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วถึงทั้งโรงเรียน รองรับการใช้งานของผู้เรียนจำนวนมากในเวลาเดียวกันและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. กระบวนการพัฒนา 
         โรงเรียนได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อจัดประชุมผู้ที ่มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย อาทิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหาร คณะ
ครู ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ประเด็นและสภาพปัญหาในการบริหารจัดการของปีการศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อนำแนวทาง
มาวางแผนกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ อีกทั้งยังต้องปรับให้ตรงกับความต้องการของชุมชน การปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจำปีนั้น ถูกกำหนดข้อมูลโดยต้ังอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศตามสภาพ
ความเป็นจริงในด้านปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และ
มอบหมายหน้าท่ีให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบอย่างตรงตามความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำเนินงานพัฒนาตามแผนงาน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมกับสรุปผลการ
ดำเนินงานเป็นเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาสำหรับปีต่อ ๆ ไปจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา และศึกษาแนวนโยบายของรัฐ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบายศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย  
วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา และกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร  
ตามบริบทของโรงเรียน และมีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ดังนี้ 

ปรัชญา 
“ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม” 

วิสัยทัศน์ 
“สถานศึกษาช้ันนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนา

นวัตกรรม สู่การพัฒนาท่ียั่งยนื” 
พันธกิจ 

       1.จัดการศึกษาท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ เป็นสถานศึกษานิติบุคคล  
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3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรักการอ่าน การค้นคว้า และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  

4. ส่งเสริมครูและนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ไทยมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

5. ส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
6. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนพัฒนาทักษะในด้านการใช้ภาษา และการใช้สื ่อ เทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อ 

การศึกษาค้นคว้า การวิจัย พัฒนาจากห้องปฏิบัติการและการลงมือปฏิบัติจริง โดยครูและวิทยากรมืออาชีพ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ เป็นท่ียอมรับ 
8. พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดี 

เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
9. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อระดมทรัพยากร  

และความร่วมมือทางการศึกษา รวมทั้งมุ่งให้บริการแก่ชุมชน แวดวงวิชาการและวิชาชีพ  
เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการใช้ชีวิต  
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจเป็นสถานศึกษานิติบุคคล 
4. ครูและนักเรียน มีทักษะในการใช้ภาษา และทักษะการใช้ส่ือ เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อการศึกษา ค้นคว้า 

 วิจัย สามารถปรับตัวเท่าทันการเปล่ียนแปลงในโลกแห่งอนาคต 
5. อาคาร สถานท่ี สภาพแวดล้อม มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดี  

 เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีมาตรฐานตามนโยบายโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง  
6. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ท่ีเข้มแข็ง และพร้อมให้การ 

 สนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
2. การขับเคล่ือนนโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคต 
3. เร่งรัด พัฒนา อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย  

เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดี เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง 
4. การเตรียมการรองรับการเป็นสถานศึกษานิติบุคคล 
5. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย พร้อมร่วมสืบสาน 

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
6. มีการนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานรูปแบบในการพัฒนา  
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2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติที ่สอดคล้องกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำข้อมูลผลการ

ดำเนินงานมาทำการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
พร้อมรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนให้บุคลากรผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ โรงเรียนกำชับ ติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านของโรงเรียน จัดทำแผนการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกภาคเรียน จัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียนทุกปีการศึกษา และ
ดำเนินการทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณทุกปี และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์เพื่อจัดทำธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุก 5 ปี เผยแพร่ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนได้รับทราบและถือปฏิบัติด้วย ดำเนินการนำข้อมูลผลการดำเนินงานมาทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณทุกปี มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์
กลยุทธ์ กรอบกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีผลการประเมิน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ SUPAKRIT model  ซึ่ง

ผู้อำนวยการศุภกฤต   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 
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2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนและสังคม มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้อำนวยการ 

โรงเรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าโครงการห้องเรียน
พิเศษ นายทะเบียน หัวหน้างานวัดและประเมินผล หัวหน้างานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้าง องค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำอธิบายรายวิชา และเกณฑ์การจบโดยได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทบทวนหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้ครบตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โครงการห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล รวมทั้งการบูรณาการกรอบสาระ
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ท้องถิ่น และให้มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยได้จัดโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียน โดยจำแนกตามชั้นปีไว้อย่างชัดเจน มีการระบุ
รายวิชาเพิ่มเติม โดยมีหลักสูตรของโรงเรียนท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
❖ หลักสูตรห้องเรียนปกติ 
❖ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.ต้น – ม.ปลาย) 
❖ หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี (ม.ต้น) 
❖ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (ม.ต้น – ม.ปลาย)  

รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย งานแนะแนว ลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครูนำไปวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ใน
รายวิชาท่ีได้รับมอบหมาย มีการจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้อง
กับรายวิชา ผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและเน้นกระบวนการ Active 
Learning สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัด/ผลการเรียนรู้ มีการใช้ พัฒนา สร้าง และจัดทำส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผลไปใช้ประเมินสภาพจริง 
ในรายวิชาที่สอน รวมทั้งมีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้นำผลที่ได้ไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้ท่ีทำให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการใช้ส่ือและประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลรวมท้ังนำผลท่ีได้ไปพัฒนา ครูมีการรายงาน
ผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ มีการรายงานการใช้หลักสูตร อีกท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินการ
จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและงาน
วิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม รวมถึงงานวิชาการ
ได้กำหนดการดำเนินงานตามปฏิทินวิชาการตลอดปีการศึกษาเพื่อให้ครูได้ดำเนินงานตามปฏิทินกำหนดได้อย่าง
ถูกต้อง และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้เรียนได้เรียนครบตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ผ่านช่องทางการ
ติดต่อในทุกช่องทาง โดยมีการระบุลงไปในตารางสอนอย่างชัดเจน เช่น Line, Google Classroom, Google 
Meet, Zoom เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มความสามารถ จึงทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ อีกทั้งครูทุกคนรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่
ระบาดโควิด-19 ให้กับทางโรงเรียนได้รับทราบในทุกรายวิชา มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพโดยจัดโครงการพัฒนาครู  
และบุคลากรอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ อีกท้ังโรงเรียน
มีระบบการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน จัดทำ
รายงานผล 9ส 3A รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวบรวมประเด็นปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
และดำเนินการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ซึ่งกลุ่มบริหารวิชาการ
ได้กำหนดชั่วโมง PLC ให้ครูดำเนินการในตารางสอนเพื่อให้ครูได้มีเวลาในการประชุม ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันได้สะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนตามปฏิทินการดำเนินงานท่ีครูในแต่ละกลุ่มได้วางแผนไว้ นอกจากนี้โรงเรียน
ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการนิเทศภายในของครูทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูนิเทศครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีการ
นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย มีระบบการนิเทศ
ภายในโดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูพี่เลี้ยง เข้านิเทศที่ห้องเรียนอย่างเข้มข้น อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานสอนของครูผู้ช่วยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการพัฒนาในรูปแบบเดี่ยว หรือ แบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
2. ผลการพัฒนา 

ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้รับเกียรติบัตรการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในเรื ่องที่ตนเองสนใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  มีวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง จัดทำรายงานผล 9ส 3A รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีการจัดต้ังชุมชนทางการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มีระบบนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง และรายงานผลการนิเทศการจัดการสอน ซึ่งสามารถนำผลสะท้อนจาก
การนิเทศไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ ้นได้ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็นพิจารณาที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาห้องเรียน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ห้องน้ำ โรงอาหาร 
หอประชุม อาคารเรียน ฯลฯ ให้มีความสะดวก สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
จัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับผู้เรียนและพร้อมใช้งาน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และค้นคว้าอย่างหลากหลายครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยมีโครงการโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ 5 หลักการ 3 แนวทาง รวมถึงโรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัย 4 ชั้น มีพนักงานรักษาความ
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ปลอดภัยดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง อีกท้ังสร้างสัมพันธ์ที่ดีเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
2. ผลการพัฒนา 

การบริหารจัดการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 5 หลักการ 3 แนวทาง ส่งผลให้มี
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร 
หอประชุม อาคารประกอบการ ฯลฯ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย 
จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
ได้แก่ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน จัด
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็นพิจารณาที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดย
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านบริหารและการจัดการเรียนรู้  กระจายสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้
สายภายในอาคารเรียนทุกช้ันเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนเป็นสื่อกลาง จัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ที่ต้องการใช้ 
บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และมีการรวบรวมสารสนเทศเป็นระบบ 3 ปีย้อนหลัง 
เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการเผยแพร่ประกาศ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน บุคลากรทั้งภายใน ภายนอก ได้เข้าถึงอย่างสาธารณะ รวมถึงการจัดให้มีการ
ส่ือสาร แลกเปล่ียน ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Line , Facebook page และช่องทางอื่น ๆ และแจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบในวันประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน ในส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนมี
ระบบสารสนเทศท่ีหลากหลายแบ่งตามกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ โปรแกรมวัดผลรายภาคเรียน (SGS) 
ระบบอีเมลโรงเรียน (Google for Education) กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้แก่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบการจัดการผู้เรียนเป็นรายบุคคล (DMC) กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แก่ ระบบเช็กช่ือ
ผู ้เร ียนออนไลน์ในกิจกรรมเข้าแถวและคาบโฮมรูม (D-School) กลุ ่มบริหารทั่วไป ได้แก่ ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เป็นต้น 

2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเหมาะสมตามการใช้งาน ทั้งในระบบมีสายและไร้สาย อีกทั้งโรงเรียนมี
ผู้รับผิดชอบจัดทำระบบสารสนเทศที่ชัดเจน แบ่งตามกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนมี
แหล่งข้อมูลฉบับรูปเล่ม และแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ที่ต้องการใช้ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 4. จุดควรพัฒนา 
     1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ สามารถปฏิบัติได้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื ่อง ยั ่งยืน 
ภายใต้การบริหารรูปแบบ SUPAKRIT model  
     2. โรงเรียนบริหารจัดการด้านคุณภาพวิชาการโดยมี
หลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย สนับสนุนผู้เรียนที่มี
ความสามารถในด้านต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  
     3. โรงเร ียนติดตั ้งส ัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(WIFI) ภายในอาคารเรียนทุกชั้นเรียนและอาคารโรง
อาหารเพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนได้ใช้ส ืบค้นข้อมูล การใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนใช้เว็บไซต์เป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลของทุกฝ่าย และทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน ครูผู้เรียน 
และบุคลากร ร้อยละ 100 มีอีเมลโดเมนของโรงเรียน 
@tupp.ac.th ใช้ทุกคน 
 

     1. สนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่ความรู้จากการ
ดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท้ังในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียนผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิด
การเผยแพร่และเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ อีกท้ัง 
นำไปสู่เวทีการประกวดในระดับสหวิทยาเขต ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศได้    
 
     2. ขยายจุดส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบแลน
ในทุกห้องเรียน พร้อมทั้งเพิ่มความเร็วของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน และทุก
กลุ่มงาน 
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ประเด็นพิจารณาที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

      และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1.  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตได้โดยให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ท่ีมี
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค เน้นกระบวนการสอนแบบ Active Learning สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้จากการทำโครงงานตามหัวข้อท่ีสนใจ สอดคล้องกับ
วิธีที ่เหมาะสมตรงกับวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เชื ่อมโยงบทเรียนใน
ห้องเรียนสู่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกด้วยการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ 
ผ่านการทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา (MOU)อีกท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นความรู้จากเว็บไซต์ นำเหตุการณ์
จริงที่ใกล้ตัวนักเรียนในปัจจุบันมาประยุกต์ให้เกิดประเด็นคำถามที่น่าสนใจ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้สู่การ
ปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้โรงเรียนให้ครูจัดทำบันทึกผลหลังสอนครบทั้งด้านความรู้( K) ทักษะ
กระบวนการ (P) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) โดยระบุปัญหาและอุปสรรครวมทั้งแนวทางการแก้ไข เพื่อ
นำไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่พบในบันทึกหลังสอน นำไปสู่การแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู ้เร ียน 
ดำเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ส่ง เสริมให้ครูใช้ พัฒนา 
สร้าง และจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ กแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผลไปใช้
ประเมินสภาพจริงในรายวิชาที่สอน รวมทั้งมีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นำผลที่ได้ไป
ปรับปรุงกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ท่ีทำให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการใช้ส่ือและประเมินผลการใช้ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลรวมทั้งนำผลที่ได้ไป
พัฒนา และครูมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการพัฒนา 

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ Active Learning ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง สามารถเชื่อมโยงในชีวิตประจำวัน ครูมีบันทึกผลหลังสอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ และ
รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยมีการรายงานและเผยแพร่ภายใน
โรงเรียนโดยผ่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งจากผลการประเมินตนเองของครู พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เช่ือมโยงกับชีวิตประจำวัน ได้ฝึกทักษะ
และแสดงความเห็นตามศักยภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 และจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.60 
มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ระดับคุณภาพ     ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณาที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการโดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งยังคงมีมาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มาก
ยิ่งขึ ้นโดยมีกระบวนการพัฒนาการประยุกต์ใช้สื ่อในการ
เรียนการสอนออนไลน์ ร้อยละ 100 ในช่วงปิดสถานศึกษา
ในกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 โดยครูใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย ท้ังใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น ตำรา, หนังสือเรียน, คู่มือการสอบ, Textbook 
สื ่อเทคโนโลยีเช่น Microsoft Powerpoint, E-book, Website, Google Classroom, Google Meet, Zoom, 
Line, Facebook Live สื่อประดิษฐ์ เช่น หุ่นจำลอง, แผนภูมิ, สื่อทำมือ อีกทั้งครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
เช่น Computer, Notebook, iPad, Tablet, Smart Phone, Smart TV รวมถึงใช้แหล่งเรียนรู้ทั ้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดดิจิทัล TUPP LIBRARY ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบการจัดการเรียนรู้ตามกรอบสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นส่งเสริมการ
คิดและการแก้ปัญหาจากส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2. ผลการพัฒนา 
ผลจากกระบวนการพัฒนาครูพบว่า ครูมีสื ่อการเรียนการสอนประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ 

ครบถ้วนทุกคน และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา คำนึงถึงความแตกต่างของ
นักเรียน และเทคนิคการสอนของครู ซึ่งผลการประเมินตนเองของครูพบว่า ครูใช้ส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้ และครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพจากส่ือท่ีหลากหลาย อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 100 และครูใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
97.90 ส่วนผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนของครูในปีการศึกษา 2564 พบว่า ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.75 รองลงมาได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 30.42 Google Classroom คิดเป็นร้อยละ 18.50 ส่ือ
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามลำดับ จากผลดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ผลการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณาที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้จัดกระบวนการการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวกตามมาตรการ 9ส โดยครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเอกสารประจำช้ันเรียน มีการ
บริหารจัดการสารสนเทศเอกสารประจำช้ันเรียนให้ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงครูจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ต่อผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องให้การสร้างข้อตกลงในช้ันเรียนกับครู และเพื่อนร่วมช้ันเรียน มีการ
เสริมแรงเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า  
2. ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนาเมื่อครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย จนทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มี
ความสุข มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลทำให้
ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินตนเองของครูพบว่า ครูบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก ครูและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100  
มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็นพิจารณาที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการให้ครูทุกคนและทุกรายวิชาวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอนตลอดภาคเรียนโดยให้ครูออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล
ตามมาตราฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เช่น 
การทดสอบ สังเกตพฤติกรรม การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การซักถาม การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ การ
ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินชิ้นงาน การประเมินตนเอง การประเมินตามสภาพจริงบรรยายการปฏิบัติงานและ
อื่น ๆ มาใช้ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยให้ครูวัดและประเมินผลในแต่ละช่วงเวลาของการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในเอกสาร ปพ. อย่างต่อเนื่อง  
2. ผลการพัฒนา 

ครูมีการบันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการประสานขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนผลการเรียนรู้กลับมายังครู มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 
      

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชั่วโมง PLC และการประชุมกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานนิเทศการ
สอน การนิเทศจากคณะผู้บริหาร การนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ซึ่งในระหว่างภาคเรียน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูประจำช้ันให้ครูประจำวิชา แจ้งข้อมูลการเรียนต่าง ๆ 
ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองรับทราบเป็นระยะ อีกทั้งโรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองในทุกภาคเรียนเพื่อรับทราบ
ผลการเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน การเยี่ยมบ้านออนไลน์ร้อยละ 100 เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเรียน
ของผู้เรียนต่อไป 
2. ผลการพัฒนา 

คณะกรรมการบริหารวิชาการได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน รวมถึงงานท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มบริหารวิชาการและนำข้อมูลท่ีได้ไปประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำการ
พัฒนาจัดต้ังกลุ่มกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนตามประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจาก
การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้และมีการนำนวัตกรรมจากการเข้าร่วมมาจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน โดยครูมี
การบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ อีกท้ังครูได้รับการนิเทศภายในเพื่อนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสรุปผลความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้ นไปมากกว่าร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

     1. ครูมีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 
2019 ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Google meet, 
Google classroom, Line, webx อีกทั้งยังใช้แอปพลิเคชันท่ี
ช ่วยเสร ิมก ิจกรรมการเร ียนร ู ้  เช ่น quizizz, edpuzzle, 
blooket, socretive ได้ดี  
      
     2. ครูมีความตั ้งใจและมุ ่งมั ่นในการพัฒนาผู ้เรียนให้มี
ความร ู ้  ความสามารถและเก ิดท ักษะท ี ่ จำเป ็นโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริมให้เกิดการคิด การ
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ตามกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เทคนิค 3R8C  การสอนแบบ
ค ้นพบ แบบโครง งาน  โครงการสะ เต ็มศ ึ กษา  (Stem 
Education) การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) และ 
ก ิจกรรมหนึ ่งห ้องเร ียนหนึ ่ งโครงงาน (One Class  One  
Project :OCOP) ครูติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของ
ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการวัดประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา  
 

     1. ควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้มีความลุ่มลึก
มากขึ ้นมีขั ้นตอนและกระบวนการกำหนดหัวข้อวิจัย
วัตถุประสงค์ และกรอบการวิจัยให้ชัดเจน เน้นสภาพจริง
ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนซึ่งมาจากบันทึกท้าย
แผนการจัดการเรียนรู้  
      
 
     2. ควรมีการส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพให้เข้มแข็งเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มี
การสะท้อนผลย้อนกลับอย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมสู่สาธารณะ 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 75  
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 92.55  
(ยอดเยี่ยม) 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 96.84 
(ยอดเยี่ยม) 

3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 83.44 
(ยอดเยี่ยม) 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 86.06 
(ยอดเยี่ยม) 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 96.95 
(ยอดเยี่ยม) 

6. ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 95.98 
(ยอดเยี่ยม) 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

1. คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 99.14 
(ยอดเยี่ยม) 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 96.24 
(ยอดเยี่ยม) 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 93.94 
(ยอดเยี่ยม) 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 94.00 
(ยอดเยี่ยม) 

 

สรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน 
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิปีการศึกษา 2564 หน้า38 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

3.1  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

3.2 การใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

3.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

3.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

ภาพรวม  ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ระดับคุณภาพที่ได้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 75  

ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ร้อยละ 92.55  
(ยอดเยี่ยม) 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 96.84 
(ยอดเยี่ยม) 

3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 83.44 
(ยอดเยี่ยม) 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 86.06 
(ยอดเยี่ยม) 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 96.95 
(ยอดเยี่ยม) 

6. ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 95.98 
(ยอดเยี่ยม) 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1. คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ร้อยละ 99.14 
(ยอดเยี่ยม) 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 96.24 
(ยอดเยี่ยม) 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 93.94 
(ยอดเยี่ยม) 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

ร้อยละ 94.00 
(ยอดเยี่ยม) 

สรุประดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 

  ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “เรียนดี ประพฤติดี มีทักษะการวิจัย” โดยดำเนินภายใต้มาตรการ 9 ส ได้แก่  
ส1 สำรวจ ส2 สะสาง ส3 สมาธิ ส4 สอน ส5 สร้างสรรค์ ส6 สอบ ส7 สอนซ่อม/สอนเสริม ส8 สรุป ส9 ส่งเสริม/
สนับสนุน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
มีการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยกำหนดให้ทุกห้องเรียนสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรม One 
Class  One  Project (OCOP) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม เน้น
การเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีและการสืบค้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ในการค้นหาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและได้
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โรงเรียนได้วาง
แนวทางและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการวางแนวทางการเรียนรู้ของตนเองเพื่อนําไปสู่
เป้าหมายอาชีพของตนเองในอนาคต นอกจากนี้โรงเรียนได้ทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อรองรับการมีอาชีพ และเป็นทางเลือกในการพิจารณาตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเบื้องต้นของศาสนาและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตยในหมู่
คณะ นอกจากนี้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นทักษะการทำงาน
เป็นกลุ่ม โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผ่านกิจกรรมชมรมที่ผู้เรียนสามารถเลือก
ตามที่ตนเองถนัด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงมีมาตรใน
การดูแลนักเรียนรายบุคคล และคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาได้
ทันท่วงที ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมมีกระบวนการพัฒนาท่ีจะมีกิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียนทุกระดับชั้น การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค (COVID-19) เป็นโรงเรยีน
แห่งความสุข ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยวางแผนการจัด
การศึกษาดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี 
แผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนส่ือสารให้บุคลากรทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ทุกไตรมาส จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกภาคเรียน รายงานประจำปีของสถานศึกษา รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา โดยนำข้อมูลผลการดำเนินงานในปีที ่ผ่านมานำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ SUPAKRIT 
model  ซึ่งผู้อำนวยการศุภกฤต   ดิษฐสุวรรณ เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้ในการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้
ยังมีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 9 ส และหลักการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดล้อมแบบ   บูรณาการ 5 หลักการ 3 แนวทาง  มีเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ระดับคุณภาพที่ได้ 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 
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พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ  สนับสนุนให้
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้าง องค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน
และเพิ ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน คำอธิบายรายวิชา และเกณฑ์การจบโดยได้ร ับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทบทวนหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้ครบตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล รวมทั้งการบูรณาการกรอบสาระท้องถิ่น และให้มี
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยได้จัดโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียน โดยจำแนกตามชั้นปีไว้อย่างชัดเจน มีการระบุรายวิชา
เพิ่มเติม โดยมีหลักสูตรของโรงเรียนท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
❖ หลักสูตรห้องเรียนปกติ 
❖ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.ต้น – ม.ปลาย) 
❖ หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี (ม.ต้น) 
❖ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (ม.ต้น – ม.ปลาย)  

รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย งานแนะแนว ลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โรงเรียนดำเนินการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพโดยจัดโครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ อีกท้ังโรงเรียนมี
ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียน จัดทำรายงาน
ผล 9ส 3A รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวบรวมประเด็นปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาท่ีเกี่ยวเนื่องกัน และ
ดำเนินการจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ซึ่งกลุ่มบริหารวิชาการได้
กำหนดช่ัวโมง PLC ให้ครูดำเนินการในตารางสอนเพื่อให้ครูได้มีเวลาในการประชุม ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้
กันได้สะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนตามปฏิทินการดำเนินงานท่ีครูในแต่ละกลุ่มได้วางแผนไว้ นอกจากนีโ้รงเรียนส่งเสริม
ให้มีการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการนิเทศภายในของครูทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้า
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กลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูนิเทศครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายงานผลการพัฒนาในรูปแบบเด่ียว หรือ แบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาห้องเรียน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ห้องน้ำ โรง
อาหารหอประชุม อาคารเรียน ฯลฯ ให้มีความสะดวก สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ ได้แก่ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับผู้เรียนและพร้อม
ใช้งาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และค้นคว้าอย่างหลากหลายครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยมีโครงการโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
แบบบูรณาการ 5 หลักการ 3 แนวทาง รวมถึงโรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัย 4 ชั้น มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง อีกท้ังสร้างสัมพันธ์ที่ดีเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดย
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านบริหารและการจัดการเรียนรู้  กระจายสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้
สายภายในอาคารเรียนทุกช้ันเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนเป็นสื่อกลาง จัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ที่ต้องการใช้ 
บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และมีการรวบรวมสารสนเทศเป็นระบบ 3 ปีย้อนหลัง 
เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการเผยแพร่ประกาศ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน บุคลากรทั้งภายใน ภายนอก ได้เข้าถึงอย่างสาธารณะ รวมถึงการจัดให้มีการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Line  Facebook page และช่องทางอื่น ๆ และแจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบในวันประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน ในส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนมี
ระบบสารสนเทศท่ีหลากหลายแบ่งตามกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ โปรแกรมวัดผลรายภาคเรียน (SGS) 
ระบบอีเมลโรงเรียน (Google for Education) กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้แก่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบการจัดการผู้เรียนเป็นรายบุคคล (DMC) กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แก่ ระบบเช็กช่ือ
ผู ้เร ียนออนไลน์ในกิจกรรมเข้าแถวและคาบโฮมรูม (D-School) กลุ ่มบริหารทั่วไป ได้แก่ ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตได้ โดยให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ท่ีมี
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค เน้นกระบวนการสอนแบบ Active Learning โดยมุ่งเน้นการจัดกาเรียนรู้
จากการทำโครงงานตามหัวข้อท่ีสนใจ โดยมีระบบการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม ประเมินผลเพื่อให้
ครูนำผลมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อยู่เสมอ  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีการส่งผลให้ครูพัฒนาและใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยมีการ
เชิญวิทยากรมาให้การอบรมการสร้างส่ือการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษา และสนับสนุนให้ครูมีส่ือการ
เรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนในการสืบค้นความรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ระดับคุณภาพที่ได้ 

3.1  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

3.2 การใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

3.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

3.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 โรงเรียนได้จัดกระบวนการการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการบริหาร 
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน มีการบริหาร
จัดการสารสนเทศเอกสารประจำชั้นเรียนให้ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงครูจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ต่อผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องให้การสร้างข้อตกลงในช้ันเรียนกับครู และเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีการเสริมแรง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู ้ภายในห้องเรียน และภายในโรงเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติโครงงาน/ โครงการ/ กิจก รรมท่ี
หลากหลาย 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนดำเนินการให้ครูทุกคนและทุกรายวิชาวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน 
การสอนตลอดภาคเรียนโดยให้ครูออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย โดยให้
ครูวัดและประเมินผลในแต่ละช่วงเวลาของการจัดการเรียนรู้ พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนลงใน
เอกสาร ปพ. อย่างต่อเนื่อง  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชั่วโมง PLC และการประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานนิเทศการ
สอน การนิเทศจากคณะผู้บริหาร การนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ซึ่งในระหว่างภาคเรียน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูประจำช้ันให้ครูประจำวิชา แจ้งข้อมูลการเรียนต่าง ๆ 
ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองรับทราบเป็นระยะ อีกทั้งโรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองในทุกภาคเรียนเพื่อรับทราบ
ผลการเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโครงงานในรูปแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ท่ีน่าจะร่วมกันได้  
โดยสร้างเป็นโมเดลการเรียนรู้จากโครงงานบูรณาการ ให้เกิดข้ึนท้ังระบบของสถานศึกษา พร้อมทํางานวิจัยถึง 
ผลการพัฒนารูปแบบการสอนให้เกิดความชัดเจน  
 2. พัฒนาให้ครูทุกคนใช้ภาษาและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและจัดการเรียนรู้ สร้าง
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียน
การสอน ให้พร้อมรับการศึกษาค้นคว้าในโลกอนาคต ขับเคลื่อนการใช้มาตรการ 9 ส. เพื่อพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ส่งเสริมความถนัดและความเป็นเลิศของครูและผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยเน้นการดำเนินงานตาม
มาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
 3. โรงเรียนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือ
สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ และแนวทางการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน จัดทำบันทึก 
ข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ให้มากขึ้น 
 4. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) การวางระบบเครือข่ายยอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ท้ัง
ด้านความรวดเร็วของสัญญาณ จำนวนช่องทางที่เพียงพอต่อการใช้งานในเชิงบริหารจัดการ และการจัดการเรียน
การสอน 
 5. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ความรู้จากการดำเนินการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การนำเสนอผลงานในท่ีประชุม การเผยแพร่สู่เว็บไซต์โรงเรียน และส่งเสริมให้ 
ครูพัฒนาตนเอง ท้ังในด้านการเล่ือนวิทยฐานะ และการส่งผลงานสู่เวทีการประกวดในระดับสหวิทยาเขต  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศ 
 
ความต้องการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

2. โรงเรียนต้องการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดําเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
 

ภาพความสำเร็จที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็สำคัญ 
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ภาพความสำเร็จที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็สำคัญ 
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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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตร 9 (3)  ได้กำหนดการจักระบบโครงสร้าง และสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริการศึกษา
ท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อเป็นการรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก   

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.2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ จึงประกาศให้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการ
ส่งเสริมและกำกับดูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
ศึกษาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้   
  

ประกาศ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
        (นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 



 

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
                                                                                                      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 ) 

 
 หมายเหต ุ 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

กำลังพัฒนา ต่ำกว่าร้อยละ 60.00 
ปานกลาง ร้อยละ 60.00 – 69.00 

ดี ร้อยละ 70.00 – 79.00 
ดีเลิศ ร้อยละ 80.00 – 89.00 

ยอดเย่ียม ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 



 

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 นักเรียน ม.1, ม.4 ร้อยละ 75 มีผลการเรียนในวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 (IS1)  
               และวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ 2 (IS2) ระดับ 3.0 ข้ึนไป 
          3.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
               ข้ันตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้      
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          4.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ระดับ 3.0 ข้ึนไป 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          5.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
          5.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
          5.3 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5  ข้ึนไป 
          5.4 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2.5 ข้ึนไป 
          5.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5  ข้ึนไป 
          5.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5  ข้ึนไป 
          5.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 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 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
ในระดับดีเย่ียมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   
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 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5) 
          2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับยอดเย่ียมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
                            ข้ันพื้นฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
          2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถา นศึกษาที่ได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ อยู่ในระดับยอดเย่ียมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.2.1 สถานศึกษามี และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
                            ครอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการ 
                            ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
          2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับยอดเย่ียมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.3.1 สถานศึกษามีพัฒนาการหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียน 
                             ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
                      2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                             และสามารถตรวจสอบได้ 
                     2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 

          2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยมตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
                     2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
                     2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ผู้ประสาน และครูในระดับชั้นมีการประชุมเพื่อ 
                            แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 
          2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ              
และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเย่ียมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
                     2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
          2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับยอดเย่ียมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
                     2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพื่อใช้การบริหารจัดการ 
                            และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
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 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้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 

 
 



 

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 มีเป้าหมายวิส ัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง และมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื ่อง และเป็น
แบบอย่างได้ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 



 

 
การกำหนดระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
กาลังพัฒนา 1) จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสตูร
สถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสตูร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั ้นตอน โดยใช้เครื ่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสตูร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และมีการเผยแพร่ 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั ้นตอนโดยใช้เครื่องมือ  และวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรี ยน และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ สั่ง ณ วันที่ 28 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสถานศึกษา วันที ่ 5 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565    และได้ประเมิน
เอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นรายงานประจำปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ สหวิทยาเขตวชิรบูรพา  เขตลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร   พร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณา
ความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  

1. การใช้คำและการใช้ภาษาเขียน 
2. การจัดเล่มเอกสารรายงานตามรูปแบบท่ีสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

กำหนด 
3. ความถูกต้องของการวิธีการคำนวณคะแนน 
4. ความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตลอดจนความสอดคล้อง ตั้งแต่เนื้อหา 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต 
ลงชื่อคณะกรรมการ   
 
      ลงช่ือ                ลงช่ือ              
               (ดร.ผดุงชัย   ภู่พัฒน์)                   (รศ.ดร.อัคพงศ์   สุขมาตย์)                           
                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ผู้ทรงคุณวุฒิ     
         
                                              ลงช่ือ             
             (นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ)                   
           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                
 
      ลงช่ือ                               ลงช่ือ  
                 (นางสาวเกตกาญจน  บัวนาค)                      (นางนิรุบล   นาทอง) 
             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 
                                             ลงช่ือ    
                                                      (นายศุภกฤต   ดิษฐสุวรรณ)        
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

ค ารับรองเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  2 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

 


