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ค าน า 

 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนภาพความส าเร็จ และน าเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมา ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ .)  3  มาตรฐาน 
ภายใต้บริบท อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยอดคนดีวิถีพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากล” และวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพทาง
วิชาการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดีโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพและเกิดความเสมอภาคทาง
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา” และเพ่ือ
น าเสนอผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัด 
รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  
 รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นในรูปของคณะกรรมการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน
และร่วมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กลุ่มงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ถือเป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่จะประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงานต่างๆ ในสถานศึกษาว่าสามารถด าเนินงานตามโครงการ / 
กิจกรรมต่างๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะใดอันจะเป็นประโยชน์
และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนต่อไป 
 

                                                               
                                                      
 
 

       (นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  
 

           ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ และรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เป็นประจ าทุกปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ได้
ด าเนินการจัดท ารายงานตามนโยบาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่เลขที่ 24  หมู่ที่  7  ต าบลคลองหลวงแพ่ง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  24000 โทรศัพท์/ โทรสาร  038-592161  E-mail  : 
info@tups.ac.th  Website  http://www.tups.ac.th   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนผู้เรียน ๑๓๗  คน                  
จ านวนบุคลากรของโรงเรียน  19  คน  

โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประชุม
คณะท างาน ทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ การใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยโรงเรียนใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ก าหนดให้ประเมินตนเองทุกปีการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้ยังได้สอบถามความคิดเห็นของของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ที่
มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอีกด้วย เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลัก 
PDCA  ภายใต้แนวคิดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักธรรมาภิบาล  
 

 

 

  

 

 

 

 

แผนการด าเนินการวางระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามวงจร PDCA 
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ตอนที่  2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

1) ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน            ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ          ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 2.1 แบบบันทึก ปพ.5 แผนการจัดการเรียนรู้ 
                 2.2 ผลงานผู้เรียน/เกียรติบัตร  
                 2.3 แผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนกลยุทธ์ 
                 2.4 สรุปรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ 
                 2.5 รูปภาพการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ  
 

 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
                 3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1 การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
                 3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และทักษะการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
      3.๓  แผนปฏิบัติงานที่ ๓  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  และมีการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอย่างมีระบบ 
                      3.๔  แผนปฏิบัติงานที่ ๔  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น 

          3.๕  แผนปฏิบัติงานที่ ๕  ส่งเสริมครู ผู้เรียน และบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

                                         

                                                    ลงนาม. 
 

(นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

วันที่ ๒๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๕ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑.1  ข้อมูลทั่วไป 
เครื่องหมายประจ าโรงเรียน                          ตราพระเกี้ยวน้อย 

 
 

สถานที่ตั้ง  เลขที่ 24  หมู่ที่  7  ถนนสุวินทวงศ์  ต าบลคลองหลวงแพ่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
    รหัสไปรษณีย์  24000  
 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

บริเวณโรงเรียน    เนื้อท่ี 25 ไร่  
 
เปิดท าการสอนครั้งแรก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2537 จ านวน 4 ห้องเรียน 
 
วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2538 
 
อักษรย่อของโรงเรียน  ต.อ.พ.ฉ. 

 
สีประจ าโรงเรียน      สีชมพู - น้ าเงิน 

 
 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธพัฒนาศิริ เฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก 
 
เพลงประจ าโรงเรียน  มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน   ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 
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อัตลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
"ยอดคนดี วิธีพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากล" 
 

ปรัชญา 
 "ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม" 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการ มี

สุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดีโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพและเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา 
 
คติพจน์ 

ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ  
 
โทรศัพท์ 038-592161    โทรสาร     038-592161   
 
E-mail   info@tups.ac.th   
 
Website   http://www.tups.ac.th    
 
Facebook page https://web.facebook.com/tups.school 
 
ข้อมูลของสถานศึกษา  ที่น่าสนใจในประเด็นต่อไปนี้ 

         *  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม. 1  ถึงระดับชั้น ม. 6  จ านวน  6  ห้องเรียน    
         *  จ านวนผู้เรียนที่ก าลังศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด ๑๓๗ คน   
         *  สัดส่วนจ านวน ครู    :   ผู้เรียน    คือ  1    :    9 
         *  สัดส่วนของจ านวนผู้เรียน   :  ห้อง   คือ 23   :   1 
         *  จ านวนครูครบชั้น  (เฉลี่ยชั้นละ 3 คน) 
         *  ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย    18   คาบ / สัปดาห์    
 

เขตพื้นที่บริการ  จ านวน  1  อ าเภอ 1 ต าบล  ได้แก่  อ าเภอเมือง  และต าบลคลองหลวงแพ่ง 
 
เขตพื้นที่ใกล้เคียง  มี  1  อ าเภอ  3  เขต  ได้แก่    

-  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว   
-  เขตหนองจอก 
-  เขตลาดกระบัง 
-  เขตมีนบุรี 
 

https://web.facebook.com/tups.school
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ประวัติโรงเรียน โดยย่อ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  เดิมชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๘  มีนาคม พ.ศ. 2538 
ได้รับบริจาคที่ดินจ านวน 25 ไร่ ในหมู่บ้านเรสซิเดนท์ปาร์ค  จากบริษัทจตุรมิตรแลนด์  โดยคุณเสียมทอง            
หวังเจริญทรัพย์  และคณะ  ขณะนั้นมี  นางวิเชียร  สามารถ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดม -    
ศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร  และมารักษาการผู้บริหารโรงเรียนสาขา  ด าเนินการรับผู้เรียนเตรียมอุดม 
ศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (สาขา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รุ่นแรก  ในปีการศึกษา 2537 จ านวน  4  ห้องเรียน  
โดยมีคร-ูอาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  มาช่วยสอนในอาคารชั่วคราวที่บริษัท  จตุรมิตรแลนด์
สร้างให้ในพ้ืนที่ชั่วคราวของหมู่บ้านเรสซิเด้นท์ปาร์ค 

เมื่อเริ่มก่อตั้งในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 424 ล  (พิเศษ)
จ านวน  1 หลัง  วงเงินงบประมาณ  15 ล้านบาท  ต่อมาในปีการศึกษา 2542  ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร
เรียนแบบ 424 ล ( พิเศษ )  จ านวน  1  หลัง  วงเงินงบประมาณ  16 ล้านบาท  และในปีการศึกษา 2543  
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27  จ านวน  1  หลัง     

ปีการศึกษา  2541  โรงเรียนได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสหวิทยาเขตชื่อ “สหวิทยาเขต สุวินทวงศ์”            
ปี  พ.ศ. 2546  โรงเรียนเข้าอยู่ในกลุ่มวิชาการที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1               
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ              
มีการจัดระเบียบราชการ  เขตพ้ืนที่การศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์เป็นโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เรื่องการ
เปลี่ยนชื่อโรงเรียน ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา  25๖๐  โรงเรียนอยู่ในสหวิทยาเขตแก้วโกวิท  ประกอบด้วย  1.  โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร  ประธานสหวิทยาเขต   2.  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  3.  โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม  4.  โรงเรียนก้อน
แก้วพิทยาคม  5.  โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 6.  โรงเรียนการท ามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ฯ  
7.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา     

ปีการศึกษา  25๖๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนแบบ 424 ล  (พิเศษ)
จ านวน  ๒ หลัง  วงเงินงบประมาณหลังละ  3.3 ล้านบาท   

ปัจจุบันมีนายกฤษณะ  ซื่อสัตย์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา   
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  256๔ 
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แผนที่โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารของสถานศึกษา 
นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์  063 – 1591465 
 

๑.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 

๑)  จ านวนบุคลากร  
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ลูกจ้าง 

ประจ า 
รวม

ทั้งหมด 
ปีการศึกษา 

๒๕64 
๑ ๑4 ๑ 1 1 1 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6%

74%

5%
5%

5%

5%

จ านวนครู บุคลากร ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๔
ผู้อ านวยการ ข้าราชการครู  พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ ลูกจ้าง
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๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
 

บุคลากร ต่ ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา ๒564 ๑ 9 ๙ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

จ านวนผู้เรียนปีการศึกษา 256๔ รวม ๑๓๗ คน   
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จ านวนห้อง 
เพศ รวม 

 
เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 

ม.๑ ๑ ๑๕ 15 30 30 

ม.๒ ๑ ๑๗ 4 21 21 

ม.๓ ๑ ๑๖ 5 21 21 

ม.๔ ๑ ๗ ๑๐ 17 17 

ม.๕ ๑ ๑๒ ๑๔ 26 26 

ม.๖ ๑ 11 11 22 22 

รวมทั้งหมด ๖ ๗๘ ๔๘ ๑๓๗  

 
 
 

 

1.3 ข้อมูลผู้เรียน (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๔) 

5%

48%
47%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต่ ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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ข้อมูลจ านวนผู้เรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 

               จ านวนผู้เรียนปีการศึกษา 256๒– 256๔  จ าแนกตามระดับชั้นปีที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ ปีการศึกษา 256๔ 

ม.1 23 23 30 

ม.๒ 26 2๓ 21 

ม.๓ 24 24 21 

รวม 73 7๐ 72 

ม.๔ 23 2๖ 17 

ม.๕ 22 2๓ 26 

ม.๖ 10 ๒0 22 

รวม 55 ๖๙ 65 

รวมทั้งหมด 128 ๑๓๙ ๑๓๗ 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

๑๔๐

๑๖๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งหมด

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้เรียนระดับชั้น ม. 1 – ม.6  ปีการศึกษา 2564

ชาย หญิง รวม
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงจ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

รวม ร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาษาไทย 24 17 24 25 39 28 157 57.93 

คณิตศาสตร์ 30 19 10 18 36 34 147 27.79 

วิทยาศาสตร์ 26 65 31 75 149 81 427 50.95 

สังคมศึกษา ฯ 30 40 35 35 53 55 248 35.79 

สุขศึกษาและพลศึกษา 84 43 44 29 38 29 267 64.34 

ศิลปะ 38 26 22 23 36 32 177 61.46 

การงานอาชีพฯ 10 5 14 26 37 11 103 35.76 

ภาษาต่างประเทศ 39 25 26 45 65 45 245 43.44 

เฉลี่ยร้อยละ 45.57 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนระดับชั้น ม. 1 – ม.6

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

1.4 ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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           ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มสาระ / ชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมร้อยละ 

ภาษาไทย 38.71 39.53 54.55 78.13 73.58 66.67 58.53 

คณิตศาสตร์ 24.19 22.09 11.36 28.13 33.96 40.48 26.70 

วิทยาศาสตร์ 27.96 50.39 34.44 57.69 56.23 48.21 45.82 

สังคมฯ 16.13 31.01 25.93 54.69 50.00 65.48 40.54 

สุขศึกษา 67.74 50.00 48.89 90.63 67.86 67.44 65.43 

ศิลปะ 61.29 60.47 50.00 71.88 67.92 76.19 64.62 

การงานอาชีพฯ 16.13 11.63 31.11 54.17 69.81 26.19 32.29 

ภาษาต่างประเทศ 31.45 29.07 28.89 56.96 61.32 53.57 43.54 

เฉลี่ยร้อยละ 47.18 
 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของผู้เรียน  ตามระดับ
คุณภาพ จ านวนผู้เรียน  

ระดับดี ขึ้นไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียน ระดับ

ดี ขึ้นไป (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 30 11 19 0 0 30 100.00 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 21 8 12 0 1 20 95.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 21 4 16 0 1 20 95.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 17 12 3 0 2 15 88.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 26 19 5 0 2 24 92.31 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 22 12 8 0 2 20 90.91 

รวม 137 66 63 0 8 129 94.16 

เฉลี่ยร้อยละ 48.53 46.32 0.00 5.88 94.85  
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 ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของผู้เรียน   
ตามระดับคุณภาพ 

จ านวน
ผู้เรียน  

ระดับดี ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียน ระดับดี 

ขึ้นไป (การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 30 19 11 0 0 30 100.00 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 21 14 6 0 1 20 95.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 21 9 11 0 1 20 95.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 17 13 2 0 2 15 88.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 26 24 0 0 2 24 92.31 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 22 15 5 0 2 20 90.91 

รวม 137 94 35 0 8 129 94.16 

เฉลี่ยร้อยละ 68.61 25.55 0.00 5.84 94.16  
 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 37.18 22.39 26.42 27.29 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.76 25.74 32.32 33.14 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 54.45 25.59 32.25 33.74 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 38.00 19.42 26.05 23.17 35.48 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.79 24.99 30.27 30.70 38.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 47.74 21.83 29.04 25.83 37.45 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 49.16 23.85 30.06 29.26 38.23 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 25.56 36.87 

 
 
 

1.5 ข้อมูลของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
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1.6 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
รออนุมัติผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 21 14 7 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 22 17 5 

เฉลี่ยร้อยละ 72.09 27.91 
 
1.7 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564 
 

 
ลักษณะอาคาร จ านวน (หลัง) 

อาคารเรียนแบบ  424 ล (พิเศษ) 2 
อาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 1 
อาคารพละ ๑ 
บ้านพักครู 1 
โรงอาหาร      1 
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1.8 ข้อมูลรายงานผลการประเมินภายในและภายนอก 

 

ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก 
ตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้น 
โดยเริ่มจากสถานศึกษามีระบบประกันภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ จากการก าหนดระบบประเมินตนเอง ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองทุกปี โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะด าเนินการตรวจสอบผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก มุ่งสู่มาตรฐานสุดทา้ยคือ คุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  ได้ประเมินคุณภาพภายใน (ผลของรอบปีที่ผ่านมา) 
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะผู้ประเมินภายนอก วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 
2565 รับรองว่าได้ท าการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส 
และยุติธรรมทุกประการ โดยคณะผู้ประเมินภายนอกสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภาย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน หรือด้านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษาก าหนด ดี 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการหรือด้านอ่ืนตามชื่อท่ีสถานศึกษาก าหนด ดี 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือด้านอ่ืนตามชื่อที่

สถานศึกษาก าหนด 

ดี 
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ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐานภายใน ปีการศึกษา  2564 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
๑)  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 
    1.1  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการอ่านและบันทึกลง
ในสมุดบันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   
 
 

  

    1.๒  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการเขียนสรุปใจความ
ในสมุดบันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

     

    1.๓  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการสื่อสารในสมุด
บันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

     

    1.๔  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานระดับ ๒ ขึ้นไป 

     

    1.๕  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานระดับ ๒ ขึ้นไป 

     

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
     ๒.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการจัดท าโครงงาน
ประกอบการเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา 

    
 
 
 
 

 

    ๒.๒  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการจัดท าโครงงาน
ประกอบการเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ขึ้นไป 

     

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1  ชิ้นงาน 

    
 
 

 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
    4.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 4  เรื่องต่อภาคเรียน 

    
 
 
 

 

    4.2  ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ระดับ ๒ ขึ้นไปในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      

    5.1  ผู้เรียนร้อยละ ๕๕ มีผลประเมินทางการเรียนโดยมี  
GPA  2.00 ขึ้นไป 

     

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ      

    6.1  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

     

    6.2  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือท างาน มี
อาชีพที่สุจริต 

     

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
     

     1.1  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

     

     1.2  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีผลการประเมินค่านิยม  12  
ประการ ในระดับดีขึ้นไป 

     

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
     2.1  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อยกว่า  5 กิจกรรม/ปี
การศึกษา 

     

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

     

     ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกกิจกรรม 

     

     ๓.2  ผู้เรียนร้อยละ ๙0  มีผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 
2 กิจกรรม/ภาคเรียน 

     

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม      
     4.1  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีผลการประเมินการทดสอบ

สมรรถภาพร่างกาย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
     

     4.2  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีผลการประเมิน SDQ อยู่ใน
กลุ่มปกติ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน  
     

     2.1.1 สถานศึกษามีบันทึกการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

     

     2.1.2 สถานศึกษามีแผนมาตรฐานของสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา  

     

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      

     2.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA  

     

     2.2.2 สถานศึกษามีรายงานประจ าปี (SAR)  1 ฉบับ / 
ปีการศึกษา  

     

     2.2.3 สถานศึกษามีการรายงานประจ าปี (SAR)  ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
1 ครั้ง / ปีการศึกษา  

     

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

     2.3.1 สถานศึกษามีรายงานผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

     

     2.3.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะ
สั้น 4 อาชีพการเรียนรู้ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 

     

     2.3.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและรายงานผล
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

     

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      

     2.4.1 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

     

     2.4.2 สถานศึกษามีการประกวดสื่อและนวัตกรรม 1 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

     

     2.4.3 สถานศึกษาจัดอบรมประชุมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพก่อนปิด/เปิด ภาค
เรียน 
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 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     

     2.5.1 สถานศึกษามีการแบ่งและรายงานผลเขต
รับผิดชอบของนักเรียนทุกห้องโดยให้ปฏิบัติทุกวัน 

     

     2.5.2 สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ อย่างน้อย  3 แหล่งการเรียนรู้ 

     

     2.5.3 สถานศึกษามีการติดตั้งโทรทัศน์เพ่ือการเรียน
การสอนทุกห้องเรียน 

     

     2.5.4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ใน  
              ระดับดีข้ึนไป 

     

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     

     2.6.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีรายงานการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีสรุปการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

2.6.2 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ต  ความเร็วไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ mbps 

     

2.6.3 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุก
อาคารเรียน 

     

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     3.1.1 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกรายวิชา 

     

     3.1.2 ครูทุกคนมีร่องรอยการปฏิบัติ / ชิ้นงาน / แบบ
ประเมินทุกรายวิชา 

     

     3.1.3 ครูทุกคนมีบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา      
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 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

     

     3.2.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ประเภทในทุก
รายวิชา 

     

     3.2.2 ครูทุกคนผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 

     

     3.2.3 ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย 2 
แหล่งการเรียนรู้ / ปีการศึกษา 

     

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
     3.๓.1 ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนที่เป็นที่ปรึกษา 

     

     3.3.2 ครูทุกคนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 2 วิธี / ภาคเรียน 

     

     3.3.3 ครูทุกคนมีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

     

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     

     3.4.1 ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างน้อย ๓ 
วิธีต่อรายวิชา 

     

     3.4.2 ครูทุกคนมีบันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือการน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้แก่ผู้เรียน 

     

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

     3.5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ไม่น้อย
กว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

     

     3.5.2 ครูทุกคนมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน PLC ไม่น้อยกว่า 1 แผน / ภาค
เรียน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

๑. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มีการตั้งเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งให้เกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ดังนี้ 

เป้าหมายมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

    1.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีทักษะในการอ่านและบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    1.๒  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีทักษะในการเขียนสรุปใจความในสมุดบันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    1.๓  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีทักษะในการสื่อสารในสมุดบันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    1.๔  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานระดับ ๒ ขึ้นไป 

    1.๕  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานระดับ ๒ ขึ้นไป 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
    ๒.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการจัดท าโครงงานประกอบการเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา 
    ๒.๒  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการจัดท าโครงงานประกอบการเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ชิ้นงาน 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 4  เรื่องต่อภาคเรียน 
    4.2  ผู้เรียนร้อยละ 7๕ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ขึ้นไปในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.1  ผู้เรียนร้อยละ ๕๕ มีผลประเมินทางการเรียนโดยมี  GPA  2.00 ขึ้นไป 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    6.1  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
    6.2  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ
ท างาน มีอาชีพที่สุจริต 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    1.1  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
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    1.2  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีผลการประเมินค่านิยม  12  ประการ ในระดับดีขึ้นไป 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    2.1  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อยกว่า  5 กิจกรรม/ปี
การศึกษา 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกกิจกรรม 

     ๓.2  ผู้เรียนร้อยละ ๙0  มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผ่านเกณฑ์ 
            อย่างน้อย 2 กิจกรรม/ภาคเรียน 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
     4.1  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
     4.2  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีผลการประเมิน SDQ อยู่ในกลุ่มปกติ 

 
 

๒. วิธีด าเนินการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ

ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  เรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  ครูใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน จัดท าสื่อ นวัตกรรม ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียน              
การสอน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  
ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยมีแนวทางและกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายกลุ่มสาระ โดยมีกิจกรรมและโครงการ
ที่ส่งเสริมผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมไปถึงมีวิทยากรภายนอกและสื่อการสอนที่พร้อมส าหรับการ
ส่งเสริมผู้เรียนทุกระดับชั้น ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นและผู้เรียน ซึ่งจะมีการจัดท ารายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียน การรายงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ปี อย่างเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมตาม
ระดับความสามารถของผู้เรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินระดับชาติโดยวิทยากรภายนอก โครงการ
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์คณิตศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  กิจกรรม Christmas Day และกิจกรรม English Camp เป็นต้น โรงเรียนมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกท างานเป็นกลุ่ม  ร่วมคิดวิเคราะห์ ร่วมอภิปราย ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอก ผ่านการท าโครงงาน  การเขียนรายงาน เป็นต้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการน าเสนอ โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองานผ่านสื่อวี
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ดีทัศน์น าเสนองาน ส่งงานโดยผ่านโซเชียล เช่น Email ,Line ,Facebook ,YouTube กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศด้าน ICT ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 

 1.1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสูงกว่าสถานศึกษาก าหนด 
       กระบวนการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัด และมาตรฐานของหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล หาค าตอบด้วยตนเอง เน้นการอ่านและ              
การเขียน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยมีจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนเขียนรายงาน  เขียนบรรยาย เขียน
พรรณนา การเขียนเล่าเรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง การเขียนเรียงความ การท าโครงงาน การท ารายงาน การเขียน
ผังความคิดด้วยตนเองผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสอนอ่านแบบ SQ๓R การสอนแบบร่วมมือ 
เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมการรักการอ่านการเขียน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพ อาทิเช่น   กิจกรรม
วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ  โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  เป็นต้น  

1.2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สูงกว่าสถานศึกษาก าหนด 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับเนื้อหา และวัยของผู้เรียน เช่น การสอนอ่าน
แบบ SQ๓R  การสอนแบบโครงงาน ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน เป็นต้น โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน  และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์
ตรง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร นอกจากนี้ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐาน  และตัวชี้วัดของหลักสูตร อาทิเช่น  กิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทยแห่งชาติ  โครงการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมซ่อมเสริม ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศ ด้านภาษา 
เช่น สนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ กิจกรรม English Camp  และกิจกรรม Christmas Day เป็นต้น 
 1.3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณสูงกว่าสถานศึกษาก าหนด 

กระบวนการพัฒนา โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้                      
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะและกระบวนการ ตรงตามตัวชี้วัด และมาตรฐานของหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้สื่อ-นวัตกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับเนื้อหา และวัยของผู้เรียน เพ่ือกระตุ้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น เกมส์ แบบฝึกทักษะ สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP เป็นต้น  นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการคิดค านวณ ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 1.4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ 5E กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือผู้เรียน
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ได้ปฏิบัติจริง  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกท างานเป็นกลุ่ม ร่วมคิดวิเคราะห์ ร่วมอภิปราย ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
สนับสนุนผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจาก แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เช่น  กิจกรรมฐานศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักบูรณาการและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ทั้งนี้การเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นกระบวนการที่ฝึก การคิดอย่างเป็นระบบ                  
ฝึกการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝีกการอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างเป็นขั้นตอน และประยุกต์ใช้ ความรู้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่  โครงการส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ สัปดาห์คณิตศาสตร์   สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรม Christmas Day กีฬาสีภายใน  กิจกรรมชุมนุม
และลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นต้น 
 1.5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร การน าเสนอ จัดท าวีดีทัศน์น าเสนองาน ส่งงานโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  สื่อสังคม  
ออนไลน์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือตามสมรรถนะ ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานของหลักสูตรฯ ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลและการผลิตสื่อ การน าเสนอผลงานโดยใช้
โปรแกรมต่าง ๆ โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น 
 1.6) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการน าไปใช้และเผยแพร่ 

กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมน าไปใช้และเผยแพร่ได้ ส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน การสอนที่เน้นกระบวนการ
คิดเพ่ือผลิตผลงาน เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  เช่น 
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น 
 1.7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียน รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเมินค่าและประยุกต์ใช้ความรู้  โดยการฝึกท าแบบทดสอบหลากหลายรูปแบบทั้งแบบ
ปรนัย อัตนัย และเติมค าตอบ ที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับการประเมินระดับชาติ  สนับสนุน  
ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะ 5 กลุ่มสาระหลัก จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาความเลิศทางวิชาการ          
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้น                
โดยการสอดแทรกข้อสอบ O-NET , LAS  และแนวข้อสอบ PISA ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและเนื้อหา ระหว่าง 
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การติวตามระดับความสามารถของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบระดับชาติของผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ระดับชั้น ม.6 ตามระดับความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน 
โดยครูผู้สอนเป็นวิทยากร เน้นติวข้อสอบ O-NET ในมาตรฐานและตัวชี้วัดที่มีผลคะแนน O-NET ต่ ากว่าคะแนน
ระดับประเทศ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ตามล าดับ จนครบทุกตัวชี้วัด และกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมิน
ระดับชาติโดยวิทยากรภายนอกจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเตรียม                  
ความพร้อมในการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ระดับชั้น ม.6 โดยวิทยากรภายนอก  
 1.8) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการ
ท างานหรืออาชีพ 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนโดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยใช้ข้อมูลอย่าง
หลากหลายและเป็นจริง มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่เรียนอ่อนและเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  การวัดประเมินผล วัดได้ครอบคลุมพฤติกรรมผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาในอัตราสัดส่วนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละวิชา มีการก าหนดรายวิชา /สาระ
เพ่ิมเติมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ   ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนเป็นผู้มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม  โดยปลูกฝังให้เรียนรู้ผ่านจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา อาทิเช่น  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
หลัก 12 ประการ และศึกษาดูงานบูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรม 
Christmas Day กิจกรรม English Day โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและการแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรม
ชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 

 

24 

 

 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตารางแสดงร้อยละของระดับผลการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี ๑ – 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มสาระฯ 
ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

ภาษาไทย 39.11 8.12 10.70 8.12 10.33 7.38 12.18 4.06 0 

คณิตศาสตร์ 12.67 7.37 7.75 7.94 9.26 9.83 23.25 21.93 0 

วิทยาศาสตร์ 30.91 10.14 8.83 8.11 6.09 9.43 15.27 11.22 0 

สังคมศึกษา ฯ 18.90 7.07 11.11 9.52 8.51 8.08 13.71 23.09 0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 47.23 11.08 8.43 6.27 3.61 3.13 6.99 13.25 0 

ศิลปะ 46.88 12.15 7.99 2.78 4.17 3.47 13.89 8.68 0 

การงานอาชีพฯ 21.88 4.86 9.03 10.42 10.76 8.68 19.10 15.28 0 

ภาษาต่างประเทศ 25.53 9.57 8.33 6.38 10.82 6.74 25.53 7.09 0 
ร้อยละ 28.33 8.85 9.06 7.67 7.87 7.54 16.65 14.02 0.00 
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ร้อยละของระดับผลการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ฯ

สขุศกึษาและพลศกึษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
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ตารางแสดงข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานของสถานศึกษาของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มสาระฯ 

จ านวน
นักเรียนที่
รับการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ภาษาไทย 271 106 22 50 53 11 178 

ร้อยละ 100 39.11 8.12 18.45 19.56 4.06 65.68 

คณิตศาสตร์ 529 67 39 91 175 116 197 

ร้อยละ 100 12.67 7.37 17.20 33.08 21.93 37.24 

วิทยาศาสตร์ 838 259 85 119 207 94 463 

ร้อยละ 100 30.91 10.14 14.20 24.70 11.22 55.25 

สังคมศึกษา ฯ 693 131 49 125 151 160 305 

ร้อยละ 100 18.90 7.07 18.04 21.79 23.09 44.01 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
415 196 46 41 42 55 283 

ร้อยละ 100 47.23 11.08 9.88 10.12 13.25 68.19 

ศิลปะ 288 135 35 20 50 25 190 

ร้อยละ 100 46.88 12.15 6.94 17.36 8.68 65.97 

การงานอาชีพฯ 288 63 14 61 80 44 138 

ร้อยละ 100 21.88 4.86 21.18 27.78 15.28 47.92 

ภาษาต่างประเทศ 564 144 54 97 182 40 295 

ร้อยละ 100 25.53 9.57 17.20 32.27 7.09 52.30 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงจ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 3ขึ้นไป 

รวม ร้อยละ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาษาไทย 24 17 24 25 39 28 157 57.93 

คณิตศาสตร์ 30 19 10 18 36 34 147 27.79 

วิทยาศาสตร์ 26 65 31 75 149 81 427 50.95 

สังคมศึกษา ฯ 30 40 35 35 53 55 248 35.79 

สุขศึกษาและพลศึกษา 84 43 44 29 38 29 267 64.34 

ศิลปะ 38 26 22 23 36 32 177 61.46 

การงานอาชีพฯ 10 5 14 26 37 11 103 35.76 

ภาษาต่างประเทศ 39 25 26 45 65 45 245 43.44 

เฉลี่ยร้อยละ 45.57 

 
           ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มสาระ / ชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมร้อยละ 

ภาษาไทย 38.71 39.53 54.55 78.13 73.58 66.67 58.53 

คณิตศาสตร์ 24.19 22.09 11.36 28.13 33.96 40.48 26.70 

วิทยาศาสตร์ 27.96 50.39 34.44 57.69 56.23 48.21 45.82 

สังคมฯ 16.13 31.01 25.93 54.69 50.00 65.48 40.54 

สุขศึกษา 67.74 50.00 48.89 90.63 67.86 67.44 65.43 

ศิลปะ 61.29 60.47 50.00 71.88 67.92 76.19 64.62 

การงานอาชีพฯ 16.13 11.63 31.11 54.17 69.81 26.19 32.29 

ภาษาต่างประเทศ 31.45 29.07 28.89 56.96 61.32 53.57 43.54 

เฉลี่ยร้อยละ 47.18 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ฯ

สขุศกึษาและพลศกึษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

 
 
 

ตาราง แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา        
ปีท่ี 6  ปีการศึกษา 256๓ – 256๔ ระดับโรงเรียน 

 
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ค่าเฉลี่ย5 สาระฯ 

2563 34.92 19.08 29.07 22.63 31.89 27.518 
2564 38.00 19.42 26.05 23.17 35.48 28.424 

 
 
แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 256๓ – 256๔ ระดับโรงเรียน 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ค่าเฉลี่ย5 สาระฯ

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ประจ าปีการศึกษา 256๔ (ข้อมูลจาก สทศ.) 
 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 256๔ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสพฐ. ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 

 
 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 38.00 19.42 26.05 23.17 35.48 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.79 24.99 30.27 30.70 38.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 47.74 21.83 29.04 25.83 37.45 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 49.16 23.85 30.06 29.26 38.23 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 25.56 36.87 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 256๔ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสพฐ. ระดับภาค  และระดับประเทศ 
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมฯ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับภาค คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีน
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ประจ าปีการศึกษา 256๔ (ข้อมูลจาก สทศ.) 
 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ปีการศึกษา 256๔ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสพฐ. ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 

 
 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 37.18 22.39 26.42 27.29 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.76 25.74 32.32 33.14 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 54.45 25.59 32.25 33.74 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา 256๔ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสพฐ. ระดับภาค  และระดับประเทศ 
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32.25
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51.19

24.47

31.45

31.11

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับภาค คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
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 ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน   
ตามระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน  
ระดับดี ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ระดับดี ขึ้นไป (การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 30 19 11 0 0 30 100.00 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 21 14 6 0 1 20 95.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 21 9 11 0 1 20 95.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 17 13 2 0 2 15 88.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 26 24 0 0 2 24 92.31 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 22 15 5 0 2 20 90.91 

รวม 137 94 35 0 8 129 94.16 

เฉลี่ยร้อยละ 68.61 25.55 0.00 5.84 94.16  
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 

ดีเยี่ยม 63.33 66.67 42.86 76.47 92.31 68.18 68.30 

ดี 36.67 28.57 52.38 11.76 0.00 22.73 25.35 

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ไม่ผ่าน 0.00 4.76 4.76 11.76 7.69 0.00 4.83 
 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
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2. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง 
และก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรทุกเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ครูจะอบรมผู้เรียนหน้าเสาธงในเรื่องกริยา มารยาท การประพฤติตนให้
เป็นคนดีอบรมให้น้องเคารพพ่ี  ศิษย์เคารพครู  สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกวิชา ทุกชั้นบูรณาการส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๘ ประการและสอดแทรกค่านิยม 12 ประการตามหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม และบูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมแนะ
แนว  ลูกเสือ - เนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรมชุมนุม โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมพัฒนาจิต กิจกรรม
ท าบุญใส่บาตร กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันไหว้ครู โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
กีฬาและการแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน รวมทั้ง กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาด
เขตพ้ืนที่ เป็นต้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย  รู้จักยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคมที่ดี มีวิธีการ
รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจาก
การล่อลวง  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
 2.1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้ 

กระบวนการพัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ก าหนดให้คุณลักษณะ 8 ประการ
คือรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะที่เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมให้กับผู้เรียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม           
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 - กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราทุกคนร่วมกัน
ท ากิจกรรมหน้าเสาธงโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ า                 
ทุกวัน โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นกิจกรรมท าบุญตักบาตรเพ่ือ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล 

- กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในผู้เรียนเป็นคุณลักษณะที่
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมให้กับผู้เรียน 
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ซื่อสัตย์สุจริต   

- กิจกรรมเลือกตั้งประธานผู้เรียน เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได ้
เรียนรู้การเลือกตั้งในการใช้สิทธิ์ออกเสียงของตนเองซึ่งเป็นข้อส าคัญในการเป็นพลเมืองที่ดีอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อการเลือกตั้งในการเลือกตัวแทนผู้เรียนที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแทน
ตนเอง 
  - กิจกรรมธรรมศึกษา เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในพุทธศาสนา และยังเป็นกิจกรรมที่ 
ผู้เรียนต้องใช้ทั้งความสามารถและความซื่อสัตย์ในการท าข้อสอบ 

 
 

มีวินัย 
- กิจกรรมท าความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง รู้จักความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
- ระเบียบในการแต่งกายและการเดินเป็นแถว โรงเรียนได้ด าเนินการตรวจระเบียบการแต่งกายและเดิน

แถวของผู้เรียนเข้าโรงเรียนในทุกเช้า โดยให้คุณครูเวรประจ าวันเป็นผู้ตรวจสอบ 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ให้

รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  พัฒนาผู้เรียนทั้งทางกาย 
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สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี
และมีความเจริญก้าวหน้า 

 
 

ใฝ่เรียนรู้ 
- กิจกรรมศึกษาดูงานบูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก

สถานที่เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- กิจกรรมตอบสนองนโยบายจุดเน้น (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และชุมนุม ) เป็นกิจกรรมน าเสนอ

ผลงาน การจัดนิทรรศการทางวิชาการของผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการด้านการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โรง เรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ ผู้ปกครอง และผู้เรียน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียน 

 

อยู่อย่างพอเพียง 
- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ฉะเชิงเทราทุกคนต้องมีการจัดท าแผนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่สอน ซึ่งเป็นการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ครูและผู้เรียนตระหนักถึงความพออยู่ พอใช้ พอประมาณ 

 

มุ่งม่ันในการท างาน 
- กิจกรรมเวรประจ าวันห้องเรียนและท าเขตพื้นที่ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้เรียนทุกห้องเรียนต้องมีการจัดท า

เวรประจ าวันห้องเรียนเพื่อท าความสะอาดห้องเรียนในทุกเช้าหรือเย็น พร้อมทั้งจัดเวรดูแลความสะอาดเขตพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
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รักความเป็นไทย 
- กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทาย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่ ยิ้ม ไหว้ และ

ทักทายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

มีจิตสาธารณะ  
- กิจกรรมจิตอาสาท าความดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท าความดี  เห็นแก่

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ของตนเป็นกิจที่สอง 
  

 2.2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่อง 
มาจากทางโรงเรียนนั้นได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน โดยสอดแทรกลงสู่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการปลูกฝังซึ่งความพอเพียงและความเป็นไทย ซึ่งโรงเรียนนั้นได้มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนพร้อมทั้ง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียนได้ศึกษา ท าให้ผู้เรียนได้รับการ
ปลูกฝังด้านภูมิปัญญาและภูมิใจในความเป็นไทย อย่างต่อเนื่องพร้อมน าไปสู่ความรู้ที่ฝังลึก ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนและเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย ทั้งกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น ให้
ผู้เรียน ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย และ
วันสุนทรภู่ กีฬาภายใน และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เน้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภูมิใจในความเป็นไทย 
 2.3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรายวิชาของตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาสังคมศึกษา  มุ่งให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรายวิชาอาเซียน ศึกษา หน้าที่พลเมือง เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือ
ส่งเสริมการคิดร่วมกัน ส่งเสริมภาวะผู้น า ผู้ตาม การยอมความรับคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคม โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อาทิเช่น 

กิจกรรมสภาผู้เรียนและการเลือกตั้ง ในทุกปีการศึกษาผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ฉะเชิงเทรา ทุกคนจะได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาผู้เรียนได้คนละ 1 สิทธิ เพ่ือหาคณะท างานและ
ประสานงานต่าง ๆ ในโรงเรียนร่วมกับคณะครูของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งตามรูปแบบประชาธิปไตยสากลคณะผู้ลง



 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 

 

36 

 

 

เลือกตั้งคณะใดได้คะแนน เสียงมากที่สุดก็จะได้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาผู้เรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา
ถัดไป ซึ่งข้างต้นที่กล่าวมาเป็นรูปแบบหนึ่งของการยอมรับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกและแสดงความ
คิดเห็นในการเลือกคณะสภาผู้เรียนของผู้อื่นของผู้เรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราอย่างเห็นได้ชัด     

กิจกรรม กีฬาภายใน 
 ในทุกปีการศึกษาจะมีการจัดกีฬาสีภายใน ซึ่งเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการ
ท างานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้เรียนในแต่ละคณะสีจะต้องมีการเลือกประธานสีในการผู้น าประสานงานคณะสีของตนเอง 
โดยกิจกรรมขนาดใหญ่เช่นนี้ผู้เรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการใช้เหตุผลและความคิดเห็นของตนเองต่อการวาง
แผนการจัดรูปแบบกิจกรรมของคณะสีตนเองทั้งนี้เนื่องด้วยกิจกรรมกีฬาสีภายในมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การ
เดินขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ การร้องเพลงเชียร์ การแสดงประจ าคณะสี  การแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
มีการวางแผนท างานร่วมกัน ซึ่งข้างต้นที่กล่าวมาเป็นรูปแบบหนึ่งของการยอมรับการใช้เหตุผลและแสดงความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีผ่านทางโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ซึ่งการมีสุขภาพ
กายและมีสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นจะน าไปสู้การมีสุขภาพจิตที่ดี การที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่ างปกติได้นั้นผู้เรียนควรมี
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจมีความสุข มีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง เมื่อผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันไม่ว่าเป็นการเรียนหรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และ
มีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างหลากหลาย เช่น  
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยเสียงตามสาย การรณรงค์เพ่ือให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
โดยในแต่ละกิจกรรมผู้เรียนจะได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันไม่ว่าเป็น
การท างานและการอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน  ตามระดับ
คุณภาพ จ านวน

นักเรียน  
ระดับดี ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ระดับดี ขึ้นไป (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 30 11 19 0 0 30 100.00 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 21 8 12 0 1 20 95.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 21 4 16 0 1 20 95.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 17 12 3 0 2 15 88.24 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 26 19 5 0 2 24 92.31 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 22 12 8 0 2 20 90.91 

รวม 137 66 63 0 8 129 94.16 

เฉลี่ยร้อยละ 48.53 46.32 0.00 5.88 94.85  
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 

ดีเยี่ยม 36.67 38.10 19.05 70.59 73.08 54.55 48.67 
ดี 63.33 57.14 76.19 17.65 19.23 36.36 44.98 

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ไม่ผ่าน 0.00 4.76 4.76 11.76 7.69 9.09 6.35 

 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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3. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน 

การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รู้จักการวางแผนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร
จากพ้ืนฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อจบปีการศึกษา ผู้เรียนเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่
เหมาะกับตนเอง  

 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิซาการของผู้เรียน อยู่ในระดับดี ทั้งนี้มีผลการด าเนินงาน          
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

     1.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๒ มีทักษะในการอ่านและบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอ่าน             
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ดี 

     1.๒  ผู้เรียนร้อยละ 6๒ มีทักษะในการเขียนสรุปใจความในสมุดบันทึกรักการอ่าน                
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ดี 

     1.๓  ผู้เรียนร้อยละ 6๒ มีทักษะในการสื่อสารในสมุดบันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ดี 

     1.๔  ผู้เรียนร้อยละ 6๒ มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานระดับ ๑ ขึ้นไป ดีเลิศ 
     1.๕  ผู้เรียนร้อยละ 6๒ มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานระดับ ๒ ขึ้นไป ดีเลิศ 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 

     ๒.1  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีการจัดท าโครงงานประกอบการเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชา
ต่อปีการศึกษา 

ดีเลิศ 

     ๒.๒  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีการจัดท าโครงงานประกอบการเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ดี 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีการประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ชิ้นงาน ดีเลิศ 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     4.1  ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 4  เรื่อง ต่อ
ภาคเรียน 

ดีเลิศ 

 4.2  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน ผลการประเมิน 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

     5.1  ผู้เรียนร้อยละ ๕5 มีผลประเมินทางการเรียนโดยมี  GPA  2.00 ขึ้นไป ดี 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
     6.1  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ดี 

     6.2  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือท างานมีอาชีพที่สุจริต 

ดี 

 

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด กล่าวคือผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
ตนเอง  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย   
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารได้ถูกสุขภาวะ และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม 

 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดี ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์  
จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
     1.1  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
     1.2  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินค่านิยม  12  ประการ ในระดับดีขึ้นไป ดีเลิศ 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

     2.1  ผู้เรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อย
กว่า  5 กิจกรรม/ปีการศึกษา 

ดี 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

     ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด         
ทุกกิจกรรม 

ดีเลิศ 

     ๓.2  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 2 กิจกรรม/ภาคเรียน 

ดี 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

     4.1  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเลิศ 

     4.2  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีผลการประเมิน SDQ อยู่ในกลุ่มปกติ ดีเลิศ 
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4. จุดเด่น 
 ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม                      
ที่พึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักการออกก าลังกาย ปลอดจากยาเสพติด มีจิตส านึกสาธารณะ รักท้องถิ่น  
รักความเป็นไทย มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลงานด้านกรีฑาทั้งในระดับจังหวัด                     
และระดับประเทศ ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและเป็นที่ชื่นชมและยอมรับของชุมชน 
 

5. จุดควรพัฒนา 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 

๑. เป้าหมายกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มีการตั้งเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งให้เกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ดังนี้ 

เป้าหมายมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
     2.1.1 สถานศึกษามีบันทึกการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
     2.1.2 สถานศึกษามีแผนมาตรฐานของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     2.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA  
     2.2.2 สถานศึกษามีรายงานประจ าปี (SAR)  1 ฉบับ / ปีการศึกษา  
     2.2.3 สถานศึกษามีการรายงานประจ าปี (SAR)  ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
              1 ครั้ง / ปีการศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.3.1 สถานศึกษามีรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
     2.3.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 4 อาชีพการเรียนรู้ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 
     2.3.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     2.4.1 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ครั้ง/ 
              ปีการศึกษา 
     2.4.2 สถานศึกษามีการประกวดสื่อและนวัตกรรม 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
     2.4.3 สถานศึกษาจัดอบรมประชุมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพก่อนปิด/เปิด ภาคเรียน 
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๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     2.5.1 สถานศึกษามีการแบ่งและรายงานผลเขตรับผิดชอบของนักเรียนทุกห้องโดยให้ปฏิบัติทุกวัน 
     2.5.2 สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย  3 แหล่งการเรียนรู้ 
     2.5.3 สถานศึกษามีการติดตั้งโทรทัศน์เพ่ือการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
     2.5.4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ใน  
              ระดับดีข้ึนไป 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     2.6.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีรายงานการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีสรุปการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.6.2 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ต  ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mbps 
     2.6.3 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารเรียน 

 

๒. วิธีด าเนินการพัฒนา 
สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้ าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน   โดยมี
แนวทางและกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม
งาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ประชุมร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT 
Analysis)  
 กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม  เน้นการพัฒนาที่ทันสมัย สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของ
รัฐบาล แผนการศึกษาชาติ  โดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ท าแผน 
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พัฒนาการศึกษา น าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามหลัก PDCA โดย
ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง 
กับบริบทของสถานศึกษาตามความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่ง พัฒนาผู้เรียน        
ทุกกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยประชุมคณะท างาน ทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิ การ การใช้
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยโรงเรียนใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพเป็นแนวทาง
หนึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ก าหนดให้ประเมินตนเองทุกปีการศึกษา ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้สอบถามความคิดเห็นของของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
งาน หัวหน้างาน ที่มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอีกด้วย เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามหลัก PDCA  ภายใต้แนวคิดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาลและการใช้โรงเรียน       
เป็นฐาน  
  ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี    
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียนเป็นแบบอย่างได้   

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการวางระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามวงจร PDCA 
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 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างได้โดยจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนางาน
วิชาการด้านงานพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน  โดยด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารวิชาการเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาตามความเหมาะสมและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง  ซึ่งด าเนินการตามหลัก PDCA ภายใต้แนวคิดหลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาลและการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่ท า
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ใช้กระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหาการลงมือปฏิบัติจริงตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 
21 ตามวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียนและนโยบายของต้นสังกัด 
ผลการด าเนินงาน โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้บริหาร  
ครู และผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
ได้แก่ วิสัยทัศน์ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชา แนวด าเนิน  การ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการน าผลการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2564 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพระยะสั้นในแต่ละภาคเรียน ดังนี้  

- อาหารเพ่ือสุขภาพ   
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า   
- ช่างซ่อมสีเฟอร์นิเจอร์   
- นักบัญชี    
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 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความก้าวหน้า โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( Individual Development Plan) หรือ ID 
Plan มาพิจารณา โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA ในการวางแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. คณะครูและบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( Individual Development Plan) 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเอง แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดท า
เป็นสารสนเทศเก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญของบุคลากร 

 2. น าสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญของบุคลากร ปรึกษากับ
ผู้บริหารเพ่ือวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร 

 3. ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจ โดย 
 3.1 จัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งใน 

                                      และนอกสถานศึกษา 
     3.2 เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ตามความสนใจ 
      3.3 เปิดโอกาสให้คณะครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความ 
                           ต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ 
                           สอนที่ส่งผลดีต่อผู้เรียนได้ 
 4. ให้คณะครูและบุคลากรน าผลจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองให้ด้านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ 

ดังนี้ 
      4.1 ต่อตนเอง คือ พัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาให้ตนเองมี 
                           หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
       4.2 ต่อผู้เรียน คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนา 
                           กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และ 
                           ส่งผลดีต่อผู้เรียน 
      4.3 ต่อเพ่ือนร่วมงาน คือ น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองมา 
                           แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
                           ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 5. รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรให้ผู้บริหารทราบ อีกทั้งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควร

พัฒนาของกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 6. น าข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของคณะครูและบุคลากร จัดเก็บเป็นสารสนเทศเพ่ือใช้

ประโยชน์ต่อไป 
ผลการด าเนินงาน โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ                  

ซึ่งสามารถแสดงผลการเข้ารับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้  
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1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2564  
ผลการประเมินที่ระดับคุณภาพ 100% สรุปผลการประเมิน บรรลุเป้าหมายในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

100%

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ยังไม่ได้รับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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2.  การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล  
 

 
 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียน อาคาร
สถานที่ ให้มีความสะดวก สะอาด มั่นคง ปลอดภัย โดยการจัดซื้อ ซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน อาคาร
เรียน อาคารประกอบ สนามกีฬาและศูนย์กีฬา เพ่ือให้ใช้งานได้อยู่เสมอ   รวมทั้งจัด ปรับปรุง ดูแลรักษา 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   ทั้งนี้โรงเรียนค านึงถึงความ
สะดวก ปลอดภัย ร่มรื่น ทันสมัยพร้อมใช้งาน จัดท าโครงการเพ่ือรองรับ เช่น โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่  และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมีความปลอดภัย  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
  กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจน ซึ่งมีบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนโดยจัดให้ มีผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน
โดยวางแผนการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  ทุกด้าน  และน าข้อมูลนั้นมาจัดท าให้เป็นข้อมูลสารสนเทศพร้อม
ให้บริการแก่ผู้บริหารและบุคลากรอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
ระบบรับ - ส่งหนังสือราชการของ สพม. ฉะเชิงเทรา (E-Filling)  ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล Data 
Management Center: DMC  โปรแกรม SGS เพ่ือพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร EMIS  ข้อมูลการศึกษาเพ่ือปวงชน EFA   ระบบ Next School  ระบบสารสนเทศ (SESA) ระบบบริหาร
การเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เพ่ือ
เชื่อมต่อกับต้นสังกัดและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งโรงเรียนได้จัดท า Web Page ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือ น า

0%

100%

แผนภูมิแสดงจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติมตาม และประเมินผล

ยังไม่ได้รับการนิเทศ

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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ข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการด าเนินการของโรงเรียนตามวาระงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
ด าเนิน กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่าน ทาง URL: http://www.tups.ac.th สื่อโซเชียล 
มีเดีย Facebook : www.facebook.com/tups.school  
  ผลการด าเนินงาน โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้โปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและตรวจสอบได้   
 

 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

     2.1.1 สถานศึกษามีบันทึกการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ                         
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ยอดเยี่ยม 

     2.1.2 สถานศึกษามีแผนมาตรฐานของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา  ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

     2.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ PDCA  

ยอดเยี่ยม 

     2.2.2 สถานศึกษามีรายงานประจ าปี (SAR)  1 ฉบับ / ปีการศึกษา  ยอดเยี่ยม 
     2.2.3 สถานศึกษามีการรายงานประจ าปี (SAR)  ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 1 ครั้ง / ปีการศึกษา  

ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ           
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

     2.3.1 สถานศึกษามีรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา ยอดเยี่ยม 
     2.3.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 4 อาชีพการเรียนรู้ 1 
ครั้ง / ปีการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

     2.3.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ 

ดีเลิศ 

http://www.facebook.com/
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มาตรฐาน ผลการประเมิน 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

     2.4.1 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

     2.4.2 สถานศึกษามีการประกวดสื่อและนวัตกรรม 1 ครั้ง/ปีการศึกษา ดีเลิศ 
     2.4.3 สถานศึกษาจัดอบรมประชุมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง ยอดเยี่ยม 
วิชาชีพก่อนปิดภาคเรียน  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
     2.5.1 สถานศึกษามีการแบ่งและรายงานผลเขตรับผิดชอบของผู้เรียนทุกห้อง              
โดยให้ปฏิบัติทุกวัน 

ดีเลิศ 

     2.5.2 สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย                  
3 แหล่งการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

     2.5.3 สถานศึกษามีการติดตั้งโทรทัศน์เพ่ือการเรียนการสอนทุกห้องเรียน ยอดเยี่ยม 
     2.5.4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัด
สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
     2.6.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 

 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีรายงานการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีสรุปการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

     2.6.2 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ต  ความเร็วไม่น้อยกว่า 100 mbps ยอดเยี่ยม 
     2.6.3 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารเรียน ยอดเยี่ยม 

 
4. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลัก PDCA มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน คือ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่ วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา   ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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5. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 
๑. เป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มีการตั้งเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งให้เกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ดังนี้ 

เป้าหมายมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     3.1.1 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา 
     3.1.2 ครูทุกคนมีร่องรอยการปฏิบัติ / ชิ้นงาน / แบบประเมินทุกรายวิชา 
     3.1.3 ครูทุกคนมีบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.2.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างน้อย  
              1 ประเภทในทุกรายวิชา 
     3.2.2 ครูทุกคนผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
     3.2.3 ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   
              อย่างน้อย 2 แหล่งการเรียนรู้ / ปีการศึกษา 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     3.๓.1 ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นที่ปรึกษา 
     3.3.2 ครูทุกคนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 วิธี / ภาคเรียน 
     3.3.3 ครูทุกคนมีผลการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.4.1 ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างน้อย ๓ วิธีต่อรายวิชา 
     3.4.2 ครูทุกคนมีบันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้แก่ผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     3.5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
     3.5.2 ครูทุกคนมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน PLC ไม่น้อยกว่า  
              1 แผน / ภาคเรียน 
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๒. วิธีด าเนินการพัฒนา 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการของครูและ

สถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) อย่างสม่ าเสมอ ให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หาแนวทางแก้ปัญหาด้านการเรียน
และการท างานของผู้เรียน  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มเวลาและ เต็มความสามารถ   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง (Active learning)  เพ่ือน าไปสู่
การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
ใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยประเมินผู้เรียนจาก
สภาพจริง ใช้เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบประเมินการพูด การเขียน 
การน าเสนอ เป็นต้น  
 2.1)  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาที่ท าให้ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช   2551  โดยครูจัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 
แก้ปัญหาได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

ผลการด าเนินงาน   ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิดปฏิบัติจริง  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
 2.2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีกระบวนการใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ที่
ชัดเจนและส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน ดังนี้ 

1. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างสื่อ/เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาข้อสอบ Online เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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2. ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการมอบหมายให้
ท าชิ้นงาน/ผลงาน/นวัตกรรมที่ต้องสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์             
ทั้งของตนเองและของโรงเรียน 

3. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้จาก               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษายึดโยงแหล่งเรียนรู้ภายนอกและท้องถิ่นซึ่งบูรณาการตามตัวชี้วัดของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานนอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน และ/หรือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมตามหลัก PDCA  

ผลการด าเนินงาน มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองคิด และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 กระบวนการพัฒนา   ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือตอบสนองสมรรถนะของ
ผู้เรียน 5 สมรรถนะ คือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการแก้ปัญหา 
และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ Active Learning ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมท า มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน อีกทั้งยังร่วมกับครูในการจัดมุม
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้า
แสดงออก เกิดแรงจูงใจในการเรียนท าให้มีความสุขในการเรียน ครูชมเชย ยกย่องผู้เรียนเมื่อผู้เรียนท าความดีทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข เช่น 
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนว การมอบเกียรติบัตรผู้เรียนที่ท าความดีหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น  
 ผลการด าเนินงาน  ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีวินัย มีจิตอาสา และยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้นตามล าดับ อีกทั้งยังท าให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและ
ผู้ปกครอง  
 2.4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครู
ด าเนินการวัด ประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการประเมิน
ตามสภาพจริงใช้เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกตแบบประเมินการพูด               
การเขียน การน าเสนอ แบบประเมินชิ้นงาน เป็นต้น และแจ้งผลข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบเพ่ือ
น าผลมาพัฒนาตนเอง  ทั้งนีน้ าผลการประเมินมาจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหา
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ เนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อในอนาคตมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินการ  โรงเรียนมีกระบวนวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ผู้เรียนทราบจุดที่
ควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผู้เรียนมีผล   
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การเรียน 0, ร, มส และ มผ น้อยลง ผลการสอบระดับชาติ O-NET และเกรดเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้น มีผู้เรียนได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศและการแข่งขันรายการอ่ืน ๆมากขึ้น  
 2.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัด
ให้ครูและบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติ
ของสถานศึกษา มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศมาใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ มีการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เช่น ประชุมวงกลมของทุกระดับชั้น จัดกิจกรรม PLC ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียน แล้ว
ส่งเสริมให้ครูน าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสู่การท าวิจัยในชั้นเรียน  
 ผลการด าเนินงาน  ครูร้อยละ 100 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และการประชุมวงกลมเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ใน            
ชั้นเรียน ส่งผลสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูลในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนและในการประเมิน
หลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรมและหลากหลายตามสภาพจริงของ
ผู้เรียน อีกทั้งท าให้เกิดสื่อและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย  
 

3. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้ครูมีความรู้ ทักษะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สามารถน า
ความรู้ที่ ได้รับจาก การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับ
หลักสูตร ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับอ่อน ปานกลาง  เก่ง   
ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา โดยมีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง มีการสอน ซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่ มอ่อน มีการใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน แต่ละวิชา มีการวัด
ประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้แบบทดสอบ  
O-NET ร่วมกับแบบทดสอบสถานศึกษา เพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้น
เรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครู ครอบคลุม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ 
 

     3.1.1 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา ดีเลิศ 
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มาตรฐาน ผลการประเมิน 
     3.1.2 ครูทุกคนมีร่องรอยการปฏิบัติ / ชิ้นงาน / แบบประเมินทุกรายวิชา ดีเลิศ 
     3.1.3 ครูทุกคนมีบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     3.2.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ              
การเรียนรู้อย่างน้อย 1 ประเภทในทุกรายวิชา 

ดีเลิศ 

     3.2.2 ครูทุกคนผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา ดีเลิศ 
     3.2.3 ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  อย่างน้อย 2 แหล่งการเรียนรู้ / ปีการศึกษา 

ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
     3.๓.1 ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นที่ปรึกษา ดีเลิศ 
     3.3.2 ครูทุกคนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 วิธี / ภาค
เรียน 

ดีเลิศ 

     3.3.3 ครูทุกคนมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ                
ดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
     3.4.1 ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างน้อย ๓ วิธีต่อรายวิชา ดีเลิศ 
     3.4.2 ครูทุกคนมีบันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาให้แก่ผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด                 
การเรียนรู้ 

 

     3.5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 

ดีเลิศ 

     3.5.2 ครูทุกคนมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน 
PLC ไม่น้อยกว่า 1 แผน / ภาคเรียน 

ดีเลิศ 

 
4. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ชัดเจนและยั่งยืน 
 
5. จุดควรพัฒนา 

ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือผู้เรียนน าไปพัฒนาตนเอง  และแก้ปัญหาการติด ๐, ร, มส โดย
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 

 
 

 

จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ในระดับดีเลิศ  
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  อยู่ในระดับดีเลิศ   

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น   ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านออกและเขียน สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑  ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน
และการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือ
ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนา 

 
3.1  สรุปผลการพัฒนา 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 – 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น  จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน      

     1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักการออกก าลังกาย 
ปลอดจากยาเสพติด และมีผลงานด้านกีฬา ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับประเทศ     

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

     1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

     1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ บริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการท างาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความตั้งใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท         
     2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง เป็นระบบตาม
หลัก PDCA และระบบ WANGCHAN MODEL มีการบริหารงาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารและยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชน โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่ หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
   

1. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้มี 

2. ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา และการ
ขับเคลื่อน คุณภาพการจัดการศึกษา 

3.        2.  บ ารุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น  จุดควรพัฒนา 

ปฏิรูป การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

     1. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ 
     2. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     3. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

     ควรส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกอย่างยั่งยืน   
     โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงวิชาเอกในสาขา
วิทยาศาสตร์  

 
 
3.2  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 

๑. จัดท าโครงการ/กิจกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้มีความพร้อมและมีความรู้เพียงพอที่จะทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o – net ) และสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ 

2. จัดสรรงบประมาณในการท าโครงการเพ่ือซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือความยั่งยืน 

 

3.3  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET  

และ PISA 
 3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
(3R8C)  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน   มีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ให้สูงขึ้น 
 
ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 
 คือ  ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
......................................................................................................... ... 

         โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ   มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 
 
 

(นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

    1.1  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการอ่านและบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    1.๒  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการเขียนสรุปใจความในสมุดบันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    1.๓  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการสื่อสารในสมุดบันทึกรักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

    1.๔  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานระดับ ๒ ขึ้นไป 

    1.๕  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานระดับ ๒ ขึ้นไป 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
    ๒.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการจัดท าโครงงานประกอบการเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา 
    ๒.๒  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการจัดท าโครงงานประกอบการเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ชิ้นงาน 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 4  เรื่องต่อภาคเรียน 
    4.2  ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ขึ้นไปในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.1  ผู้เรียนร้อยละ ๕๕ มีผลประเมินทางการเรียนโดยมี  GPA  2.00 ขึ้นไป 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    6.1  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
    6.2  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ
ท างาน มีอาชีพที่สุจริต 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    1.1  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
    1.2  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีผลการประเมินค่านิยม  12  ประการ ในระดับดีขึ้นไป 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    2.1  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อยกว่า  5 กิจกรรม/ปี
การศึกษา 
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 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกกิจกรรม 

     ๓.2  ผู้เรียนร้อยละ ๙0  มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผ่านเกณฑ์ 
            อย่างน้อย 2 กิจกรรม/ภาคเรียน 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
     4.1  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
     4.2  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีผลการประเมิน SDQ อยู่ในกลุ่มปกติ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

     2.1.1 สถานศึกษามีบันทึกการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
     2.1.2 สถานศึกษามีแผนมาตรฐานของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     2.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA  
     2.2.2 สถานศึกษามีรายงานประจ าปี (SAR)  1 ฉบับ / ปีการศึกษา  
     2.2.3 สถานศึกษามีการรายงานประจ าปี (SAR)  ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
              1 ครั้ง / ปีการศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.3.1 สถานศึกษามีรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
     2.3.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 4 อาชีพการเรียนรู้ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 
     2.3.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     2.4.1 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ครั้ง/ 
              ปีการศึกษา 
     2.4.2 สถานศึกษามีการประกวดสื่อและนวัตกรรม 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
     2.4.3 สถานศึกษาจัดอบรมประชุมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพก่อนปิด/เปิด  
              ภาคเรียน 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     2.5.1 สถานศึกษามีการแบ่งและรายงานผลเขตรับผิดชอบของนักเรียนทุกห้องโดยให้ปฏิบัติทุกวัน 
     2.5.2 สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย  3 แหล่งการเรียนรู้ 
     2.5.3 สถานศึกษามีการติดตั้งโทรทัศน์เพ่ือการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
     2.5.4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ใน  
              ระดับดีข้ึนไป 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

      2.6.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีรายงานการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีสรุปการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     2.6.2 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ต  ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mbps 
     2.6.3 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                                     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      3.1.1 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา 
      3.1.2 ครูทุกคนมีร่องรอยการปฏิบัติ / ชิ้นงาน / แบบประเมินทุกรายวิชา 
      3.1.3 ครูทุกคนมีบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.2.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างน้อย  

              1 ประเภทในทุกรายวิชา 
      3.2.2 ครูทุกคนผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
      3.2.3 ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   

              อย่างน้อย 2 แหล่งการเรียนรู้ / ปีการศึกษา 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.๓.1 ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นที่ปรึกษา 
      3.3.2 ครูทุกคนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 วิธี / ภาคเรียน 
      3.3.3 ครูทุกคนมีผลการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1 ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างน้อย ๓ วิธีต่อรายวิชา 
      3.4.2 ครูทุกคนมีบันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้แก่ผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      3.5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
      3.5.2 ครูทุกคนมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน PLC ไม่น้อยกว่า  

              1 แผน / ภาคเรียน 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545)  
 

ระดับที่ ระดับคุณภาพการประเมิน 
1              0 - 49  ก าลังพัฒนา 
๒              50 - 59  ปานกลาง 
๓              60 - 69  ดี 
๔              70 - 79  ดีเลิศ 
๕              80 - 100  ยอดเยี่ยม 
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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
ที ่  ๒๐   / ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
*************************************** 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนจึงก าหนดให้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑.๑. นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์   ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 ประธานกรรมการ 
   ๑.๒. นางพันณี   จิตรวิเศษสม   ครู อันดับ ค.ศ.๓                รองประธานกรรมการ        
   ๑.๓ .นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี       ครู อันดับ ค.ศ.๓             กรรมการ 
   ๑.๔. นายเจนวิทย์   พวงทับทิม         ครู อันดับ ค.ศ.๓                     กรรมการ 
   ๑.๕  นายไพโรจน์   ข าส าอางค์   ครู อนัดับ ค.ศ.๓          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ก ากับ ควบคุม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
2.  คณะกรรมการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

   มาตรฐานการศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑. นายเจนวิทย์   พวงทับทิม (หัวหน้า) 

๒. นายสุนทร   สร้อยเรืองศรี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑. นายไพโรจน์   ข าส าอางค์ (หัวหน้า) 
๒. นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. นางพันณี   จิตรวิเศษสม (หัวหน้า) 
๒. นางขนิษฐา   สร้อยเรืองศรี 

 
มีหน้าที่   รวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่ใช้อ้างอิง และตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา รวมทั้งจัดท าเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมน าเสนอต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัด 
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๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน นายเจนวิทย์  พวงทับทิม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นายเจนวิทย์  พวงทับทิม   
นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี 
นางสาวโสพิศ  สิงคีพงศ์ 
นายทวิวัฒน์ เปี่ยมระลึก 
 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

    1.1  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการอ่านและบันทึกลงในสมุดบันทึก
รักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    1.๒  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการเขียนสรุปใจความในสมุดบันทึก
รักการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    1.๓  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการสื่อสารในสมุดบันทึกรักการอ่าน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    1.๔  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 
    1.๕  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

    ๒.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการจัดท าโครงงานประกอบการเรียนอย่าง
น้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา 

    ๒.๒  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการจัดท าโครงงานประกอบการเรียนผ่าน
เกณฑ์ระดับ ๒ ขึ้นไป 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

    ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีการประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  
ชิ้นงาน 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    4.1  ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้ไม่น้อย
กว่า 4  เรื่องต่อภาคเรียน 
    4.2  ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ขึ้นไปใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    5.1  ผู้เรียนร้อยละ ๕๕ มีผลประเมินทางการเรียนโดยมี  GPA  2.00 
ขึ้นไป 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

    6.1  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
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มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
    6.2  ผู้เรียนร้อยละ 1๐0 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือท างาน มีอาชีพที่สุจริต 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นายเจนวิทย์  พวงทับทิม  
นางสมพร  คงเอ่ียม 
นางอัญชนา  อินแบน 
นางสาวณัฐลดา  กุลทะเล 
 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    1.1  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับดีข้ึนไป 
    1.2  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีผลการประเมินค่านิยม  12  ประการ ใน
ระดับดีข้ึนไป 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    2.1  ผู้เรียนร้อยละ ๗0 เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี ไม่น้อยกว่า  5 กิจกรรม/ปีการศึกษา 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

    ๓.1  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดทุกกิจกรรม 
    ๓.2  ผู้เรียนร้อยละ ๙0  มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 2 กิจกรรม/ภาคเรียน 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

    4.1  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

    4.2  ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีผลการประเมิน SDQ อยู่ในกลุ่มปกติ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ นายไพโรจน์  ข าส าอางค์ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  นายไพโรจน์  ข าส าอางค์  

นางอัญชนา  อินแบน 
นางสาวสุภักษร พงษ์อุดทา 
นายพงศธร วงศ์เกษม 
 

     2.1.1 สถานศึกษามีบันทึกการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

     2.1.2 สถานศึกษามีแผนมาตรฐานของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     2.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการ PDCA  

     2.2.2 สถานศึกษามีรายงานประจ าปี (SAR)  1 ฉบับ / ปีการศึกษา  

     2.2.3 สถานศึกษามีการรายงานประจ าปี (SAR)  ต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 1 ครั้ง / ปีการศึกษา  
               



 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 

 

67 

 

 

มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
นายไพโรจน์  ข าส าอางค์  
นางอัญชนา  อินแบน 
นางสาวสุภักษร พงษ์อุดทา 
นายพงศธร วงศ์เกษม 
 

     2.3.1 สถานศึกษามีรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 
     2.3.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 4 อาชีพ
การเรียนรู้ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 
     2.3.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและรายงานผลกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     2.4.1 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ครั้ง/ ปีการศึกษา 
     2.4.2 สถานศึกษามีการประกวดสื่อและนวัตกรรม 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
     2.4.3 สถานศึกษาจัดอบรมประชุมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพก่อนปิด/เปิด ภาคเรียน 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

     2.5.1 สถานศึกษามีการแบ่งและรายงานผลเขตรับผิดชอบของนักเรียน
ทุกห้องโดยให้ปฏิบัติทุกวัน 
     2.5.2 สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อย  3 แหล่งการเรียนรู้ 
     2.5.3 สถานศึกษามีการติดตั้งโทรทัศน์เพ่ือการเรียนการสอนทุก
ห้องเรียน 
     2.5.4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ใน ระดับดีข้ึนไป 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

     2.6.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีรายงานการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีสรุปการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.6.2 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ต  ความเร็วไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ mbps 
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     2.6.3 สถานศึกษามีการจัดระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคาร
เรียน 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นางพันณี   จิตรวิเศษสม 
๓.๑                                      จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
นางพันณี   จิตรวิเศษสม 
นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี 
นางวรณัน   พุฒซ้อน   
นางนันทิยา   สวนมาลี 
น.ส. พรรณทิพา นาคคล้าย 

      3.1.1 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
รายวิชา 

      3.1.2 ครูทุกคนมีร่องรอยการปฏิบัติ / ชิ้นงาน / แบบประเมินทุก
รายวิชา 

 

      3.1.3 ครูทุกคนมีบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.2.1 ครูทุกคนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ประเภทในทุกรายวิชา 
      3.2.2 ครูทุกคนผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
      3.2.3 ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างน้อย 2 แหล่งการเรียนรู้ / ปีการศึกษา 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.๓.1 ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นที่

ปรึกษา 
      3.3.2 ครูทุกคนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 

วิธี / ภาคเรียน 
      3.3.3 ครูทุกคนมีผลการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนในการ

จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1 ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างน้อย ๓ วิธีต่อรายวิชา 
      3.4.2 ครูทุกคนมีบันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการน าไป

ปรับปรุงและพัฒนาให้แก่ผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
     3.5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา 
     3.5.2 ครูทุกคนมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันผ่าน PLC ไม่น้อยกว่า 1 แผน / ภาคเรียน 
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มีหน้าที ่     ๑. ร่วมประชุมประกันคุณภาพ คิด วางแผน งานตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ 
      ๒. ประสานงานและด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
      ๓. รวบรวมข้อมูล สรุปผล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ให้เป็นระบบครบถ้วนทุกมาตรฐาน และตัวบ่งชี้แก่งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
      ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุดต่อทางราชการ  

 
สั่ง  ณ  วันที่   ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

(นายกฤษณะ  ซื่อสัตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ข้าพเจ้าผู้มีนามต่อท้ายนี้ขอให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ฉะเชิงเทรา  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน  เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  ฉบับนี้  
ขอให้โรงเรียนได้พัฒนาสื่อไป  จึงได้ลงรายชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
 
 

ลงชื่อ 
(นายโสภณ  สุขเสวี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา   
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