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ค าน า 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ       
พ.ศ.2561) จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหาร
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ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการ
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ภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ ด  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
 

 

       ว่าที่ร้อยตรี           

                (พรเทพ   โพธิ์พันธุ์ ) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ ด 

 

  

 

  

 



 

 สารบัญ 
  เร่ือง           หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           ก 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน           1 

1.1 ข้อมูลทั่วไป           1 

1.2 แนวทางการจัดการศึกษา         1 

1.2  ข้อมูลนักเรียน          2  

1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร          2 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        3 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1      3 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2      13 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3      19 

 ภาคผนวก              23 

 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            24 

     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                   29 

     ของสถานศึกษา 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเอง    35 

     ของสถานศึกษา 

 

  



 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด   ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ดังนี้    

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา 
ของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ร้อยเอ็ด จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการ
ประเมินสรุปว่า ได้คะแนนการประเมิน ระดับดีเลิศ โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ร้อยละ 88.82  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

หลักฐำนสนับสนุน 
มำตรฐำนที่  1  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน : ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด มีผลการประเมินตนเอง ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใน
ระดับ ดีเลิศ  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สอง และผู้เรียนยังมี
ความสามารถในการคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งผู้เรียนยังมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ
ตามแผนการเรียน สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี เข้าถึงองค์
ความรู้รอบด้านได้เป็นอย่างดี และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ พบว่าผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับดี ร้อยละ  71.57    
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา  2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 (ร้อยละ 65.71) อยู่ที่ 5.86 และ
จากการประเมินด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ทักษะการประกอบการ การท าธุรกิจ
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พอเพียง ซึ่งเกิดจากการท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
มีทักษะการประกอบการและท าธุรกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าพอใจระดับยอดเยี่ยม ซึ่งผลเหล่านี้เกิด
จากการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด มีโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน และชุมชน ที่ได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน ทั้งงบประมาณ บุคลากร จนท าให้นักเรียนได้รับรางวัล
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ ส่งผลให้
การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับ ดีเลิศ และเป็นตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใน 
ระดับ ยอดเยี่ยม  ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  และจากการประเมิน
ผู้เรียนด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด เกี่ยวกับด้านการเรียนรู้ ด้านการท างาน และ
ด้านศีลธรรมให้เป็นไปตามคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย การปรับตัว
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การท างาน และการประกอบอาชีพนั้น ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  จากการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ความฉลาดทางอารมณ์  สุนทรียภาพ
ทางศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์  การป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง ปัญหาทางเพศ ความสมบูรณ์ทางร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายพบว่า อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  ซึ่งผลเหล่านี้เกิดจากการส่งเสริมสนับสนุน จากบุคลากรหลายฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม / โครงการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  พยายามที่จะหาแนวทางและหาวิธีการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการและเป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียน 
จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลงานและรางวัลเป็นที่ประจักษ์ในหลายรายการ ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับประเทศ 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ได้น าเกณฑ์ 

OBECQA  มาเป็นหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ
จัดท ากลยุทธ์ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ทั้งด้านผู้เรียนที่
ค านึงถึงความเป็นพลโลก ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสากล ด้านการพัฒนาครู  และด้านการ
บริหารจัดการกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  (Professional Community  

Learning หรือ PLC ) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ           
มีการจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 4 ปี การน าแผนสู่การปฏิบัติ  มีการก ากับ

- ข -  



 
 

ให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยโครงการ / กิจกรรมที่ขับเคลื่อนความส าเร็จต่อ
วัตถุประสงค์ส าคัญเชิงกลยุทธ์อย่างครบถ้วน มีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ซ่ึงเป็นไปตามค่า
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์และเป็น
ที่ไว้วางใจของชุมชนและผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ     

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

ร้อยเอ็ด  ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ 
Active Learning  ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัดและ
ความสนใจ ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกทาง
ความคิด ร่วมออกแบบ และก าหนดแนวทางการเรียนร่วมกับครู ในด้านการวัดและประเมินผลมีความ
หลากหลาย ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  มีการสะท้อนผลย้อนกลับให้กับผู้เรียน ได้ทราบผล กระตุ้นและพัฒนา
ผู้เรียน  โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ และน าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุง อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สถานประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนอย่างต่อเนื่องใน
ทุกภาคเรียนและทุกโอกาส  โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   

 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสูงข้ึน 
1. แผนพัฒนาล าดับที่ 1    พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนพัฒนาล าดับที่ 2    พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21   
3. แผนพัฒนาล าดับที่ 3    ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
4. แผนพัฒนาล าดับที่ 4    พัฒนาศักยภาพระบบการก ากับและสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหาร   

                             จัดการ  
5. แผนพัฒนาล าดับที่ 5    ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
                                   ตามศาสตร์พระราชา 

- ค -  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด    ตั้งอยู่ที่  269  หมู่ที่  15              
ถนนแจ้งสนิท     หมู่บ้าน   พลาญชัย   ต าบล  หนองแวง  อ าเภอ   เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด     ร้อยเอ็ด     
ร หั ส ไป รษ ณี ย์       45000           โท รศั พ ท์        043-624180      โท รส าร   043-624180          
website: http://www.tup101.ac.th   E-mail : info@tup101.ac.th  สั งกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27    
2. แนวทางการจัดการศึกษา 
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด มีแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา  โดย
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Teamwork) ใช้
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ในการปฏิบัติงาน และใช้การจัดการความรู้ (KM)  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียน รู้  นอกจากนี้ ยั งมี การใช้ น วัตกรรม  TUP Model คือ  ใช้ การบ ริหารจัดการแบบมี ส่ วน ร่วม          
(Teamwork : T) การจัดการความรู้ (Understanding : U) และปฏิบัติงานแบบการเข้าถึงข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว (Professional Operation : P)  

รวมทั้งได้น าเกณฑ์ OBECQA  มาเป็นหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  โดยใช้กระบวนการจัดท ากลยุทธ์
ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ทั้งด้านผู้เรียนที่ค านึงถึงความเป็น
พลโลก ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสากล ด้านการพัฒนาครู  และด้านการบริหารจัดการ 
กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้น  ใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  (Professional Community  Learning 
หรือ PLC ) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังรายละเอียดใน
ภาพประกอบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงกระบวนการในการก ากับดูแลการจัดการศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย 

คู่ร่วมมือ 

- องค์กรภาครัฐ   
/เอกชนในพื้นที ่
- มหาวิทยาลัย 
- โรงเรียน 
- ชุมชน  

ฯลฯ 

OUTCOME 

- นักเรียนมีความ
เป็นเลิศ 
- Stakeholder 
มีความพึงพอใจ
ในระดับสูง 

OUTPUT 

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- นักเรียน  99% 
จบตามเกณฑ ์
- OBECQA 

PROCESS 
 

- การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(Teamwork) 

- การด าเนินการปฏิบัติงานตาม
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) 

- การจัดการความรู้  (KM) 

INPUT 

- นักเรียน 

- ครู 

-stakeholder 

- งบประมาณ 

http://www.tup101.ac.th/
mailto:info@tup101.ac.th
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3.  ข้อมูลนักเรียน  ( ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ.  2563)  

  ระดับชั้น จ านวนห้อง ชาย หญิง รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 72 69 141 28.2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 80 75 155 31.0 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 100 67 167 33.4 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 15 252 211 463 30.67 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 46 65 111 27.75 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4 32 38 70 17.5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 70 114 28.5 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 122 173 295 24.58 
รวมทั้งสิ้น 27 374 384 758 28.07 

 
 

4. ข้อมูลครูและบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)  

ต าแหน่ง 
 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
ผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ/ช านาญการพิเศษ 2 - 2 
ครู  / ช านาญการพิเศษ  (ค.ศ.3) 15 12 27 
ครู  / ช านาญการ  (ค.ศ.2) - - - 
ครู / ค.ศ.1  1 1 
ครูผู้ช่วย 1 7 8 
พนักงานราชการ - 1 1 
ลูกจ้างประจ า 2 1 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 

- ครูผู้สอน 
- เจ้าหน้าที่ 
- นักการภารโรง 

 
3 
- 
5 

 
3 
1 
2 

 
6 
1 
7 

รวมทั้งสิ้น 29 28 57 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา

และค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

ประเด็นการประเมิน  ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 84.77 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 92.88 ยอดเยี่ยม 

คุณภาพของผู้เรียน  88.82 ดีเลิศ 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา         
6. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

85.34 
85.26 

 
84.22 
90.45 
71.57 
91.76 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
ดี 

ยอดเยี่ยม 
สรุป 84.77 ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน  
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2559 - 2562 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ แผนงานโครงการ กิจกรรม และประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด เร่ือง 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา  2561 - 2564  และ
เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 คือ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนมีความรู้  ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี มีความสุข และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล  เพ่ือเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน และกลยุทธ์ที่  5 คือ สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา  สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง
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และท้องถ่ิน  จัดให้มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  และโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

1) ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและคิดค านวณ โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการทดสอบแข่งขันสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยมีการจัดสอบวัด
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ น าสื่อและเทคโนโลยี
มาออกแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เช่น จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทยแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ   กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)   เพ่ือ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพ่ิมศักยภาพให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนได้ สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
ผู้ เรียนส่วนมากเรียนรู้การอ่าน การเขียน การสื่อสาร  จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสืบค้นผ่าน
อินเทอร์เน็ต จึงท าให้มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินผู้เรียนที่มีการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 85.34 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 85  และมีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปี 

  2) ด้านความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted  Program)  และโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน   มีการประเมินผล ปรับปรุง  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)      
มีการจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลายบูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอน 

PISA  การจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา (STEM)   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยให้ผู้ เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก เป็นผู้น า โดยคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีชีวิต สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
และน าสื่อเทคโนโลยีมาออกแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมี
โครงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน "บูรณาการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
OCOP และ OSOP (One Class One Project และ One School One Project)  เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
น าเสนอโครงงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกปกีารศึกษา    
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นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย  เช่น  การแข่งขันการตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย การจัดกิจกรรมวันดาราศาสตร์ในโรงเรียน (Astronomy Day in 

Schools 2019) ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   กิจกรรมการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ 
การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ 69 ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ ทุกกิจกรรม
นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สร้างสรรค์
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับสหวิทยาเขต และระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีโรงเรียนในเขต
บริการเข้ามาศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผลจากการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
ค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ในระดับ    
ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ  85.26 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
                 3) ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (Gifted  Program) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้คิด 
ทดลอง พัฒนา สามารถแก้ปัญหาจากสิ่งรอบตัว ก่อเกิดเป็นนวัตกรรม รวมไปถึงการกล้าคิดกล้าแสดงออกทาง
ความคิดในกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีชีวิต  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ น าสื่อ 
เทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการ
เรียนรู้ เช่น เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ พบว่า ผู้เรียนมีการวางแผนในการปฏิบัติงานและท างานเป็นกลุ่มเพ่ือหลี กเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ร่วมกันคิดและสร้างนวัตกรรม ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย  เช่น    
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ  ระดับประเทศ  มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรม
โดรนบังคับอัตโนมัติ ใบพัด  4 เป็นตัวแทนทีมชาติ ไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ  รายการ 
International Robot Olympiad 2019 @ Chiangmai   รางวัลชนะเลิศ จรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ Thailand Water Rocket 

Championship คร้ังที่  18   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานและนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ “OCOP2019 “ ของโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   รางวัลในงานแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้แก่  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเคร่ืองบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1 - 3   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน
สามมิติ (3D) ม.1 - 3 เหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง        
ม.4 - 6  และ รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - 3 การจัดกิจกรรมโครงการต่อเนื่องติดต่อกัน
มาหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
คิดเป็นร้อยละ 84.22 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
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                 4) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ โครงการพัฒนาสื่ออุปกรณ์และจัดบรรยากาศการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาอุปกรณ์ ICT และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาห้องหนังสือ สื่อ/ นวัตกรรมและ
ห้องสืบค้นส าหรับนักเรียน โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้และ
บริหารจัดการ  ห้องเรียนทุกห้องติดตั้งอุปกรณ์ช่วยสอน เคร่ืองเสียง เพ่ือให้ครู ผู้เรียน ได้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีบริการ  Wifi  ครอบคลุมบริเวณโรงเรียน มีการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพ่ือค้นคว้าองค์ความรู้ผ่านการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต จนท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้แก่ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ภาพยนตร์สั้น ชั้น 
ม.1 - 3 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง  การเขียนเว็บ ประเภท Web editor ชั้น ม.1 - 3  
รางวัลเหรียญทอง  หุ่นยนต์อัตโนมัติระดับกลาง ชั้น ม.1 - 3 และ  ชั้น ม.4 - 6  สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรม
โครงการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินผู้ เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.45 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85  และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกปี 

 5) ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้  โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ   
โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านและเขียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โครงการพัฒนาสื่ออุปกรณ์และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้มีชีวิต  สามารถเป็นแหล่งค้นคว้า
หาความรู้  น าสื่อ เทคโนโลยี  มาออกแบบในการกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่ตอบสนองการยกระดับผลสัมฤทธ์ิที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น  โครงการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยโรงเรียนมีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (สสวท.) 
กับโรงเรียน  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การจัดหาหน่วยงานและ
บุคลากรภายนอกสอนเสริมเพ่ือเตรียมสอบ GAT ,  PAT และ  9 วิชาสามัญ   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net)   โครงการปันน้ าใจสานสายใยเตรียมพัฒน์ แลกเปลี่ยนความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างโรงเรียนเครือข่าย  เพ่ือเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-Net) การจัดกิจกรรมตามโครงการต่อเนื่องส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน อยู่ในระดับ  ดี  คิดเป็นร้อยละ 
71.57  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
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ตาราง  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ ดี ขึ้นไป  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

  
ที ่

ระดับชั้น 

จ า
นว

น ผลการเรียน  

4 3.5 3 รวม ร้อยละ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4565 1625 807 874 3306 72.42 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5077 1691 898 1017 3606 71.03 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4964 1943 793 1002 3738 75.30 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3494 1071 630 714 2415 69.12 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2180 854 339 488 1681 77.11 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3790 1090 858 534 2482 65.49 

   จ านวนผลการเรียน 24070 8274 4325 4629 17228 71.57 
 

ตาราง  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  ระดับดีขึ้นไป  

ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวม 
2560 60.61 
2561 65.71 
2562 71.57 
เฉลี่ย 65.96 

6) ด้านมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ได้แก่ โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
(Open House) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อทั้ งภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์มาแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพ และการศึกษาต่อ พบว่า ผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อ ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพตามอุดมการณ์อย่างมีความสุข ร้อยละ 15 และ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อตามอุดมการณ์ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพตามอุดมการณ์    ที่ต้องการ
อย่างมีความสุข ร้อยละ 20  ส่งผลให้ผลการประเมินผู้เรียนด้านมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.76  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 และมีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปี 
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สรุปด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 ส่งผล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันรายการต่างๆ  ดังนี้   

  - ระดับนานาชาติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ  ระดับประเทศ  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรมโดรนบังคับอัตโนมัติใบพัด 4 เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ รายการ International Robot Olympiad 2019 @ Chiangmai , 

  - ระดับประเทศ  รางวัลชนะเลิศ จรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแช่งขันจรวดขวดน้ ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ Thailand Water Rocket 

Championship คร้ังที่ 18  ได้รับรางวัลชมเชย     

  -  การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอิสระ ม.1 - 3   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ 
(3D) ม.1 - 3  รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย         
ม.4 - ม.6  รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - 3  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทชาย ม.4 -  ม.6  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รางวัล
เหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4 - ม.6   รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย  ม.4 - ม.6   กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมิน
ในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับ   ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 88.82 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 และมี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกป ี

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย  
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    

95.16 
92.54 
93.46 
90.36 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

คุณภาพของผู้เรียน 92.88 ยอดเยี่ยม 
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     กระบวนการพัฒนา 
              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
โรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2559 - 2562 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน  โครงการ กิจกรรม และประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา  2561 – 2564  
และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 คือ พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนมีความรู้  ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี มีความสุข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล  เพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน   โรงเรียนได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน โครงการค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4              
ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีกิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ แผ่เมตตา  บริเวณหน้าเสาธงทุกวัน    
โครงการส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการพัฒนาระบบงาน
ธนาคารโรงเรียน  และโครงการชุมชน  ภาคีเครือข่าย  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตอาสา ดังนี้ 

1) ด้านมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญที่จะ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรม  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า
“นักเรียนมารยาทงาม  น้ าใจดี  มีจิตอาสา” โรงเรียนได้จัดท าคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
8 ประการ โดยบูรณาการตามรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     
มีครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้ประเมินแต่ละภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 
นอกจากนี้ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน โครงการวันหยุดเข้าวัดนัดพบชุมชน   โครงการค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่       
1 และ 4 ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา กิจกรรม รด. จิตอาสา ท าให้ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
          จากวิธีการดังกล่าวทั้งแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจที่ขับเคลื่อนจนเห็นผล การยอมรับของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประโยชน์ของการขับเคลื่อน ท าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยตระหนักและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม และ
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันในชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดีและใช้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป 
ส่งผลให้ผลการประเมินผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดของผู้เรียน  อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 95.16 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
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  2) ด้านความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่  การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ฟังเทศน์
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันหยุดเข้าวัดนัดพบชุมชน ท าให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น 
ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา งานสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป และงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด   
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ และเห็น
ความส าคัญของภาษาไทย ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ ให้คงอยู่ตลอดไป ทุก
วันผู้เรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงที่บริเวณอาคารพลาญชัยอนุสรณ์ ดังนี้ 1) เคารพธงขาติ 2) สวดมนต์ไหว้พระ           
3) แผ่เมตตา 4) นั่งสมาธิ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตใจอ่อนโยน มีความโอบอ้อมอารี สุภาพอ่อน
น้อม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปี
การศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
คิดเป็นร้อยละ 92.54 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกป ี

  3) ด้านยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  โครงการค่ายคุณธรรม กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าของทุกวัน   โครงการ
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานของผู้เรียนทุกคนที่จะเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สร้างความคุ้นเคย รู้จักกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จัดกิจกรรมร่วมกัน ผลการจัดกิจกรรมพบว่า 
ผู้เรียนส่วนมากสามารถอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
สภานักเรียนคอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับ
และเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  เช่น ศาสนา ความคิด ความเชื่อ เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น 
สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผลการ
ประเมินผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม      
คิดเป็นร้อยละ 93.46 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

4) ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่หลากหลาย โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการงานอนามัยโรงเรียน โครงการพัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตดี มีทักษะสุนทรียภาพ เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬา
มีลานออกก าลังกายกลางแจ้งให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายอย่างเป็นนิสัย มีวินัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผลการพัฒนา
พบว่า ผู้เรียนส่วนมากมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี ปลอดภัยจากปัญหาเร่ืองเพศ สิ่งเสพติด เกม มีลักษณะจิต
สังคม  จิตอาสา มีความตระหนักในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ท าให้บริเวณโรงเรียนสะอาด    
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ร่มร่ืน น่าอยู่ น่าเรียนรู้ มีโครงการที่ผ่านการอบรมและผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ คือ โครงการอย. น้อย     
การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมิน
ผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่หลากหลาย  ในระดับ ยอดเยี่ยม   คิดเป็นร้อยละ 
90.36 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

              สรุปด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 โดยได้จัดท า
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โครงการ
ค่ายคุณธรรม  โครงการวันหยุดเข้าวัดนัดพบชุมชน  กิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ แผ่เมตตา  ตอนเช้าของทุกวัน 
โครงการส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน   โครงการ อย.น้อย   โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
โครงการพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน และโครงการชุมชนและภาคีเครือข่าย ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
มีจิตอาสา มีความภูมิใจในท้องถ่ิน และรักความเป็นไทย สามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย เช่น ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาว เป็นต้น  อีกทั้งผู้เรียนยังมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการอย่างเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่อง
ติดต่อหลายปีการศึกษา ท าให้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม    
คิดเป็นร้อยละ 92.88 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ 1 

 1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน   มีทักษะด้านการอ่าน 
การเขียน  การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาเวียดนาม  ภาษาจีน  
ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาเกาหลี   เพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   
มีเจคคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร            
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                   
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล  มีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  
มีจิตสังคม  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี 

 2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน  เน้นความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาที่ตนเองสอนอย่างเชี่ ยวชาญ  สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายโดยบูรณาการเข้ากับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอน 

PISA การจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา (STEM) ได้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน ท าให้
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ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น  รวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้จัดท าโครงการ กิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถดีเด่นให้เกิดความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ  ด้านดนตรี  ด้านกีฬาและด้านศิลปะ  ตามจุดเน้นของโรงเรียน 

จุดควรพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 

1) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ให้
สูงขึ้น 

2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้เท่าทันสังคมในศตวรรษที่ 21 
และกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 

13 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ดีเลิศ     

จากการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรมอย่างหลาย ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ 2  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ดังตาราง ต่อไปนี้ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุป ดีเลิศ 

 กระบวนการพัฒนา 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ

โรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี  ปีการศึกษา 2559 - 2562 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา  2561 – 2564 และ
เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 คือ พัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการด้านความรู้คู่
คุณธรรม      ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย กลยุทธ์ที่ 3 คือ พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  แหล่ง
เรียนรู้  สื่อ  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพียงพอ  เหมาะสม  และมีความ
ทันสมัย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ กลยุทธ์ที่ 4 คือ พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า  ใช้การ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีความเหมาะสม สอดคล้อง ทันสมัย 
และมีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  งานโครงการ กิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย มีการ
แบ่งงานเป็น  4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบริการ และฝ่ายกิจการนักเรียน จัดท าคู่มือ
การบริหารงานของโรงเรียน พรรณนางาน รวมทั้งได้น าเกณฑ์ OBECQA  มาเป็นหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  
โดยใช้กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ทั้งด้านผู้เรียนที่ค านึงถึงความเป็นพลโลก ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสากล ด้านการพัฒนาครู     
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และด้านการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้น   ใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  (PLC )        
เป็นเคร่ืองมือส าคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ  มีการบริหารงานโดยใช้
กระบวนการบริหารเชิงระบบ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Teamwork) บนพ้ืนฐานของ
หลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมคิด         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า  และร่วมประเมิน   เพ่ือบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักการว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี “ธรรมาภิบาล” คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความ
โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า และได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาบูรณาการเข้ากับหลักการ
บริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมม่ิง  ดังนี้ ขั้น P (Plan) ประชุมวางแผนด าเนินการ 
จัดท าแผนกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี  คู่มือการบริหารงาน พรรณนางาน
ตามโครงสร้าง การบริหารและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาว่าสอดคล้องกับโครงการใดบ้าง  ขั้น D (Do) 

ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ โดยเน้นกระบวนการท างานแบบกลุ่ม/ ทีม เปิดโอกาสให้ครูได้ออกแบบการ
ท างานด้วยตนเอง ขั้น C (Check)  ด าเนินการก ากับ นิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ขั้น  A (Act)  สะท้อนผล ปรับปรุงผลด าเนินงานเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง 
โดยส่งเสริมจุดแข็งให้ยั่งยืน น าจุดอ่อนมาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน โปร่งใส   โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้
เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 
พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นน าสู่มาตรฐานสากล บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มร่ืน ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีเทคโนโลยีและสื่อพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
1) ด้านเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ข อ ง โร ง เรี ย น  คู่ มื อ ก า รบ ริห า รง าน  พ รรณ น า งาน  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  เผ ย แ พ ร่ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.tup101.ac.th/     ติดป้ายประกาศ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ประเมิน
ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และนโยบายของโรงเรียน เน้นการปฏิบัติโดยน าระบบบริหารจัดการ
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) กระจายอ านาจจากผู้อ านวยการไปสู่รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ และครู ก ากับติดตามกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบายกลยุทธ์โครงการทุกปี คณะผู้บริหารโรงเรียนติดตามกระบวนการท างานตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 
(PDCA) อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ รายงานประจ าปีของ
กลุ่มสาระฯ  ฝ่ายงาน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ทุกปี เพ่ือรายงานต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
เผยแพร่ต่อครู  บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนได้รับทราบ  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภาย

http://www.tup101.ac.th/
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นอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป  ส่งผล
ให้ผลการประเมินด้านเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
                 2. ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ร้อยเอ็ด มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม       
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ มีค่านิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  โดยก าหนดให้เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่เรียกว่า TUP Model  โดยทุกฝ่ายม ี   
ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา จนได้ รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBECQA) ในปีการศึกษา 2562 จากหลักการบริหารจัดการข้างต้นโรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก าหนดทิศทางการด าเนินงานโครงการเพ่ือสนองตอบกลยุทธ์ การบริหาร
จัดการ โดยทุกส่วนทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา    ใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  (PLC) เป็นเคร่ืองมือส าคัญก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ   บริหารงานโดยใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบ ใช้การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน (Teamwork) บริหารงานตามหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ควบคู่กับใช้กระบวนการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)  มีการด าเนินการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการก าหนดคณะกรรมการรับผิดชอบ และมีแผนการด าเนินงานเป็นรูปธรรม
ชัดเจน จัดท ามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
ด าเนินการพัฒนาน าไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด  มีการประเมินคุณภาพภายใน  และจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจ าปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา จนท าให้โรงเรียนได้รับ
รางวัลต่าง ๆ เช่น  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล      
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  รางวัลโรงเรียนสุจริต   โรงเรียนวิถีพุทธ  รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น            
การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินด้าน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม สูงกว่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3) ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา       
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนด าเนินการบริหารงานวิชาการ โดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล และเป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งร่างกาย  จิตใจควบคู่ไปกับคุณธรรม  มีภาวะความเป็นผู้น าของสังคม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้ง
เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
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พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความต้องการและความถนัดของตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย  
กิจกรรมชุมชนตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
(Gifted Program) เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เฉพาะด้าน 
ตั้ งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จัดให้ผู้ เรียนทุกคนได้ เรียน รู้นอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อย่างทั่วถึง  ทุกคนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรม
โครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อกันหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินด้านการ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตรงกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4)  ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครู   
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารบุคลากรตามเกณฑ์รางวัล OBECQA และ
ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศด้วย TUP Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนใช้ในการบริหารโรงเรียน โดยมีระบบ
การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน จัดระบบการบริหารขีดความสามารถ จัดระบบก ากับติดตามการจัด
การศึกษา โดยมีการท างานเป็นทีม ร่วมคิดร่วมท า ตามวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมของโรงเรียน     ใช้
กระบวนการ KM  ในการจัดการเรียนการสอน และด าเนินงาน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงงานโดยใช้วงจร
เดมมิ่ง (PDCA)  สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนวิชา
ความรู้และเทคนิคในการสอน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการ PLC เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน 
มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ส่งเสริมให้ครูมีการเลื่อนวิทยฐานะอันเป็นนโยบายที่ส่งผลดีต่อประสิทธิผลของ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีพันธมิตรที่ดีในการช่วยพัฒนาครูและบุคลากร คือ “เครือข่าย
เตรียมพัฒน์” ซึ่งมีโครงการพัฒนาบุคลากรในหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดนวัตกรรมที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้คิดและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาตนองและผู้เรียน เพ่ือความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ของตนเอง โครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทุกคนให้รักในวิชาชีพและ
องค์กร และโครงการปันน้ าใจสานสายใยเครือข่ายเตรียมพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
และอีกนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาครูอีกอย่างหนึ่ง คือ การสนับสนุนให้ครูทุกคนเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการสอน  และพัฒนาผู้เรียนจนนักเรียนสามารถเข้าแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการต่าง ๆ ได้รางวัลชนะเลิศในหลายรายการ ซึ่งทั้งหมดนี้คือ โครงการพัฒนาครูให้มี
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ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ที่ขับเคลื่อนโดยนโยบายในการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเต็ม
ศักยภาพและความสามารถ  เพ่ือกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ และเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
และประเทศต่อไป ส่งผลให้ผลการประเมินด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของ
โรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5) ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  มีการจัดและใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า และมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอยู่เสมอ มีการ
ก าหนดมาตรการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน   ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนา
สภาพแวดล้อม มีห้องปฏิบัติการดนตรีสากล  ห้องงานแนะแนว ห้องโสตทัศนศึกษา หอประชุม ห้องประชุม
ห้องพัสดุ ห้องประชาสัมพันธ์   ส านักงานห้องเรียนพิเศษ ห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการสภานักเรียน 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการดนตรีพ้ืนเมือง ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม    
ช่างประดิษฐ์ อาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม) และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
ห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ฟรี Wifi ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ทุกห้องเรียนจัดอุปกรณ์เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Projector, Visualize, Printer             

จอ LED การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา  ส่งผลให้ผลการ
ประเมินด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับ   
ดีเลิศ ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

6) ด้านจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ผ่านเว็บไซต์ http://www.tup101.ac.th/  ติดตั้งเคร่ืองลงเวลามาและกลับในการปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติ มีห้อง
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จัดอุปกรณ์ เพ่ือใช้ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่           
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Projector, Visualize, Printer จอ LED ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ Wifi    
มีระบบกล้องวงจรปิด และเมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดท าวารสาร  “ลูกพระเกี้ยว”  เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน   ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับบริการจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง  การจัดกิจกรรมโครงการที่เป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผล
การประเมินด้านจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

http://www.tup101.ac.th/
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               สรุปมาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน          
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่อง
ติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ 2 
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ    
โดยได้น าเกณฑ์ OBECQA  มาเป็นหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  ใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  (PLC) 
เป็นเคร่ืองมือส าคัญ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ บริหารงานโดยใช้กระบวนการ
บริหารเชิงระบบ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  (Teamwork) และวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา        
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้สามารถ
เป็นต้นแบบและแบบอย่างได้ 
จุดควรพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา      
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/ ศึกษาดูงานของหน่วยงาน องค์การ
ศึกษา สถาบัน โรงเรียน  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ  :  ดเีลิศ   

 จากการด าเนินงาน  โครงการ/ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูมีกระบวนกานจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ  ดีเลิศ ดังตารางต่อไปนี้ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุป ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนใน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี  ปีการศึกษา 2559 - 2562 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด เร่ือง 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา2561 - 2564 และ
เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 คือ พัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการด้านความรู้           
คู่คุณธรรม    ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และกลยุทธ์ที่ 5  คือ  สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร    และกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา  สนองความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและท้องถ่ิน   โรงเรียนมีการด าเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
งานหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล จัดท าหน่วย
การเรียนรู้โดยบูรณาการให้เข้ากับหลักปรั๙ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้  ก าหนดสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม สามารถลงมือปฏิบัติจริง และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด การจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลายบูรณา
การกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active Learning   การจัดการเรียนการสอน PISA  การจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา 
(STEM)  การจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน การใช้
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สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สื่อการสอน ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เร่ือง มีการนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตรของครู
ทุกคนภาคเรียนละคร้ัง ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาส่งเสริมวิจัยการเรียนรู้ โครงการนิเทศภายใน โครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)  และโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที ่เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 1) ด้านจัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning     
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตามความถนัดและความสนใจ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ       
การแสดงออก การน าเสนอผลงานโดยผ่านการจัดท าโครงงานทุกกลุ่มสาระฯ   การท างานเป็นกลุ่ม  การสาธิต  
การบูรณาการ  ระหว่างกลุ่มสาระฯ ในการจัดกิจกรรม โดยใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรม 
ประกอบกับการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้น  สอดแทรกการใช้ระบบสืบค้นอย่างมีคุณธรรม  มีระบบการอ้างอิงที่ถูกต้องและถูกวิธี  คณะครู
ด าเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ด้วยเคร่ืองมือการประเมินที่หลากหลาย   ผู้เรียนส่วนมากได้เรียน
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การท างานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงออก     
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีทักษะในการน าเสนอผลงาน  จากการจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและ
ด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา  ส่งผลให้ผลการประเมินด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ของโรงเรียน  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ตรงกับเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

2) ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูสร้าง
และพัฒนาสื่อ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ น าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น  โรงเรียนมีการก าหนดการจัดการเรียนการสอน   โดยให้ครูประจ าห้องเรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดบรรยากาศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ จัดมุมหนังสือ มุมค้นคว้า มีอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Projector, Visualize, Printer     
จอ LED และระบบ Wifi จากการจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลาย         
ปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
อยู่ในระดับ    ดีเลิศ  ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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3) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน และผู้เรียนรักผู้เรียน  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมโฮมรูมให้ผู้เรียนพบและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูที่ปรึกษา เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่ งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ  เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบ
อาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน จากการจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปี
การศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของโรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ      
ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4) ด้านตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาเคร่ืองมือวัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเก็บเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย 
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  ครูมีการตัดสินผลการเรียนรู้ตามหลักการวัด
และประเมินผล นักเรียนสามารถทราบผลการวัดและประเมินผลจากครูผู้สอนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว    
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Line, facebook ,  E–mail  เป็นต้น และเมื่อมีการประเมินผลไม่เป็นที่พอใจ เช่น 
กรณีนักเรียนมีติด 0  ร  มส หรือขาดเรียนบ่อย ไม่มีคะแนน ไม่ท างานส่ง ครูผู้สอนจะประสานไปยังผู้ปกครอง
ให้ทราบทันที เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเองได้ จากการจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา 
ส่งผลให้ผลการประเมินด้านตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การศึกษาดูงาน อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสะท้อนการ
จัดการเรียนรู้ของครูโดยเพ่ือนครูในลักษณะของการจับคู่ พัฒนา หรือการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ืออภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ในกรณีของการใช้กระบวนการกลุ่ม  จ าแนกกลุ่มตามสาระ
การเรียนรู้ หรือระดับชั้น การสะท้อนการจัดการเรียนรู้ โดยเพ่ือนจะช่วยเพ่ิมมุมมองและแนวคิดใน              
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน            
เช่ น  ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  PLC  ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ โค ร ง ง า น  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ ต า ม                          
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กระบวนการ Active Learning   การจัดการเรียนการสอน PISA  การจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา 
(STEM)   กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน ประชุมกลุ่มย่อย  
และเมื่อสิ้นภาคเรียนครูทุกคนจะน าจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา  อุปสรรค มาเป็นฐานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาในภาคเรียนต่อไป  โดยมีการรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคลล (SAR)  ต่อผู้บริหารโรงเรียน
ทราบอย่างเป็นรูปธรรมในทุกปีการศึกษา  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อ
หลายปีการศึกษา  ส่งผลให้ผลการประเมินด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

สรุปมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดการเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน และผู้เรียนรักผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลที่ได้มาพัฒนา
ผู้เรียน ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบ
และด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ 3 

 1. ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์ ประเมินความพร้อมและความ
สนใจของตนเอง โดยมีครูคอยให้ค าปรึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรม Open House  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งโครงงาน  ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
 2. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้รูปแบบวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อกระแสสังคม      
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหา  
ต่าง ๆ 

จุดควรพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 

  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

เร่ือง การใชต้ามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.................................................................. 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
คุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกัน  
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน     
 พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และ
มาต ร า  ๔ ๘  ใ ห้ หน่ ว ย ง าน ต้ น สั ง กั ดแ ละ สถ าน ศึ ก ษ า จั ด ใ ห้ มี ร ะ บบ ป ร ะกั น คุณภ าพ ภาย ใน 
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงประกาศการใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    

         ว่าท่ีร้อยตรี 
          (พรเทพ   โพธิ์พันธุ์)            (นายสุวิทย์   งามสนิท)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด   
         

 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 



 

 

       
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกา รประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงได้ปรับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา เป็น ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

.ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    

              ว่าท่ีร้อยตรี 
               (พรเทพ   โพธิ์พันธุ์)            

  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด           
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
เรื่อง ก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................ 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน   
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหน่ึง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกอบกับมติครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ว่าท่ี ร.ต. 

(พรเทพ   โพธ์ิพันธ์ุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 



 

 

แนบท้ายประกาศ 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 - 2564 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 80 8๕ 9๐ 9๕ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 80 8๕ 9๐ 9๕ 

๑.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 80 8๕ 9๐ 9๕ 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   

80 8๕ 9๐ 9๕ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    75 80 8๕ 9๐ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร   80 8๕ 9๐ 9๕ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 65 70 ๗5 80 
๖. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 80 8๕ 9๐ 9๕ 

๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 80 8๕ 9๐ 9๕ 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  80 8๕ 9๐ 9๕ 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย   80 8๕ 9๐ 9๕ 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 80 8๕ 9๐ 9๕ 
๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    80 8๕ 9๐ 9๕ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน     ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 



 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ 
   • ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
   • ระดับดีเลิศ  ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
   • ระดับดี  ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   • ระดับปานกลาง ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   • ระดับก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 

ท่ี   64/2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา               

ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2562 
………………………………………………………………. 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายโรงเรียนจึงจัดให้มีประเมินคุณภาพการศึกษา             

ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  25  มีนาคม  2563 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ข้อ 1 เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1. ว่าท่ีร้อยตรี พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน                   ประธานกรรมการ 
2. นายไกรกฤษณ์      ดุสิต รองผู้อ านวยการโรงเรียน               กรรมการ 
3. นายไพบูลย์     โสภาพล รองผู้อ านวยการโรงเรียน           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ ตลอดจนแก้ปัญหำเพือ่ใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย  
1. นายไพบูลย์      โสภาพล รองผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2. นางมนทกานต์   อุดมทวี  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
3. นางสุภาวดี       ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
4. นายอภิชาติ   จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
5. นายเรืองยศ    เวียงนนท์ ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
6. นายศิวกร  ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
7. นายสรวิชญ์   บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 



 

 

8. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
9. นายนิคม        จันทะโสม       ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
10. นางภาวดี     อุตรา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ

โรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

มาตรฐานเพือ่การประกันคณุภาพการศกึษา (พ.ศ.2561) 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศกึษาธกิาร (สพฐ.)  

 
ผู้รบัผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
              มาตรฐานที่  1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ 

1) นางฉวีวรรณ         จุรุฑา    หัวหน้า 
2) นางวรรณภา          จัดสุวรรณ 
3) นางอัจฉริยาภรณ์     อินทะเนน  
4) นางสาวธณัชกรพร    ทรงสังข ์

มาตรฐานท่ี 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   

1) นางสุภาวดี            ยุรชัย    หัวหน้า 
2) นางสาวมนสิกานต์    ทองเพชร 
3) นางสาวสุพัตรา         เสนปอภาร 
4) นางกุลฤดี               ช้ินเขมจารี 

มาตรฐานท่ี 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    1) นายศุภณัฐ            รัตนแสง หัวหน้า 
2) นายวีรพันธุ ์           จิตรมานะ 
3) นายสรวิชญ์             บุตรพรม  
4) นายวิชญะ               ปัญญา  
5) นายนิคม                จันทะโสม 

มาตรฐานท่ี 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร   

1) นายวิชญะ            ปัญญา   หัวหน้า 
2) นายสรวิชญ์           บุตรพรม        
3) นายบุญตา              ศรีอนุกูล   
4) นายศุภณัฐ               รัตนแสง      

มาตรฐานท่ี 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 1) นางอัจฉริยาภรณ์   อินทะเนน หัวหน้า 
2) นางฉวีวรรณ            จุรุฑา  
3) นางวรรณภา            จัดสุวรรณ 
4) นางสาวธณัชกรพร     ทรงสังข์ 
5) นางภาวดี                อุตรา  



 

 

มาตรฐานเพือ่การประกันคณุภาพการศกึษา (พ.ศ.2561) 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศกึษาธกิาร (สพฐ.)  

 
ผู้รบัผิดชอบ 

 
มาตรฐานท่ี 1.1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 1) นางพรรณี         พันธะพุมมี หัวหน้า 

2) นายสุรพงษ์            ชมภูบุตร  
3) นางวารุณี           สายโสภา     
4) นางปาลิดา            ไชยกุมาร 
5) นางสาวกนกวรรณ    ทองเกษม 
 
 

มาตรฐานที่ 1.2  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 มาตรฐานท่ี 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  

1) นายศิวกร          ไชยกุมาร  หัวหน้า 
2) นายเด่นพงษ์         ใจหาญ 
3) นายภานุพันธ์         ศรีวงษ์  
4) นางสาวกนกวรรณ   ทองเกษม 

มาตรฐานท่ี 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย   1) นางมนทกานต์      อุดมทวี    หัวหน้า 
2) นางถนอม            บุญพันธ ์
3) นางสาวปภัสรา       เจริญอาจ 
4) นางสาวจิรนันท์       ปุริตา 

มาตรฐานท่ี 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

1) นายศิวกร           ไชยกุมาร หัวหน้า 
2) นายภานุพันธ์         ศรีวงษ์ 
3) นายเด่นพงษ์          ใจหาญ  
4) นางสาวกนกวรรณ   ทองเกษม  

มาตรฐานท่ี 1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) นายเรืองยศ        เวียงนนท์  หัวหน้า 
2) นายมนตรี          นาคพันธ์ 
3) นายอภิชาติ         นระศาสตร์  
4) นางสาวนิภาพร     พันสาง 
5) นายอดิศรชัย        ใบลี 

 

 

 



 

 

\...มาตรฐานท่ี2.6 

มาตรฐานเพือ่การประกันคณุภาพการศกึษา (พ.ศ.2561) 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศกึษาธกิาร (สพฐ.)  

 
ผู้รบัผิดชอบ 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน     

1) นายไพบูลย์         โสภาพล  หัวหน้า 
2) นางมนทกานต์      อุดมทวี   
3) นางสุภาวดี           ยุรชัย  
4) นายอภิชาติ          จันหัวนา  
5) นายเรืองยศ         เวียงนนท์ 
6) นายศิวกร         ไชยกุมาร 
7) นางวรรณภา         จัดสุวรรณ 
8) นายสุรพงษ ์         ชมภูบุตร 
9) นายบุญตา           ศรีอนุกูล 

มาตรฐานท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1) นายจ ารูญ           ศีรษะภูมิ  หัวหน้า 
2) นางสาวรัติยา        ดาโสภา 
3) นายชูชาติ            บุญบรรลุ 
4) นางมะลิ           ศรีสารคาม  

มาตรฐานท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) นางวรรณภา       จัดสุวรรณ หัวหน้า 
2) นางฉวีวรรณ         จุรุฑา  
3) นางอัจฉริยาภรณ์    อินทะเนน 

มาตรฐานท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 1) นางสาวปภัสรา     เจริญอาจ หัวหน้า 
2) นางปาลิดา          ไชยกุมาร 
3) นางสาวจิรนันท์     ปุริตา 
4) นางสาวสุทธาทิพย์  นันตเวช 

มาตรฐานท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1) นายสมบัติ          เพ็งนาม  หัวหน้า 
2) นางสาวเกณิกา      อุตรชัย 
3) นางอุมาวดี         เหล่าอรรคะ 
4) นายกมล              ใจงาม 

มาตรฐานท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1) นายสรวิชญ์          บุตรพรม หัวหน้า 
2) นายบุญตา            ศรีอนุกูล  
3) นายวิชญะ            ปัญญา 
4) นายศุภณัฐ           รัตนแสง 
 



 

 

มาตรฐานเพือ่การประกันคณุภาพการศกึษา (พ.ศ.2561) 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศกึษาธกิาร (สพฐ.)  

 
ผู้รบัผิดชอบ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
มาตรฐานท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1) นายอภิชาติ         จันหัวนา หัวหน้า 
2) นางสาวปภัสสร      นาสุริยวงษ์  
3) นายภานุพันธ์        ศรีวงษ์ 
4) นายอภิชาติ           นระศาสตร์ 
5) นางสาวธณัชกรพร   ทรงสังข์ 

มาตรฐานท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

1) นางกัญญาวี       พานกุล     หัวหน้า 
2) นางกุลฤดี           ช้ินเขมจารี 
3) นายวิชญะ          ปัญญา 
4) นายศุภณัฐ          รัตนแสง 

5) นางอุมาวดี       เหล่าอรรคะ 

มาตรฐานท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 1) นางกุลฤดี          ชิ้นเขมจารี หัวหน้า 
2) นายภานุพันธ์       ศรีวงษ์ 
3) นายอภิชาติ         นระศาสตร์ 
4) นางสาวปภัสสร   นาสุริยวงษ์ 
5) นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม 
6) นายวุฒิชัย             นาสุริวงค์ 

มาตรฐานท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

1) นางวรรณภา      จัดสุวรรณ  หัวหน้า 
2) นางฉวีวรรณ        จุรุฑา   
3) นางอัจฉริยาภรณ์   อินทะเนน 

มาตรฐานท่ี  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

1) นางฉวีวรรณ        จุรุฑา    หัวหน้า 
2) นางวรรณภา          จัดสุวรรณ   
3) นางอัจฉริยาภรณ์     อินทะเนน 

หน้าที่   ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   และน าเสนอรายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ประกอบด้วย  
1. นายนิคม                จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายวีรพันธ ์  จิตรมานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 



 

 

3. นายวิชญะ   ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายศุภณัฐ   รัตนแสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวจิรนันท์  ปุริตา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7. นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
8. นางภาวดี   อุตรา   ครูอัตราจ้าง     กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี สพฐ.ก าหนด และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน วันท่ี 30 มีนาคม 2563   เพื่อรายงานหนว่ยงานต้นสังกัด และเตรียมประเมินภายนอกรอบท่ี 4 จาก 
สมศ.  
 

8. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 

1. นายสมบัติ      เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นายนิคม            จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

3. นางสาวปภัสสร    นาสุริยวงษ ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

4. นายวุฒิชัย              นาสุริวงค์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

5. นายสน    เพ็งอารีย์ ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 

6. นางร่วมจิตร    พัฒนสาร  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 

7. นายสวัสด์ิ     บุญสงค์   ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 

8. นางพิศพร    ปากสมุด ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 

9. นางอัญชลี    อนันตา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 

10. นายศุภณัฐ  รัตนแสง           ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดโต๊ะหมู่บูชา  ป้ายต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ตกแต่งเวทีให้สวยงาม จัดเก้าอี้ชุดรับแขกส าหรับ

ประธานและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน จัดโต๊ะส าหรับวางบอร์ดน าเสนอผลงาน ในวันท่ี 25  มีนาคม  2563  

9. คณะกรรมการจัดท าวีดีทัศน์  ประกอบด้วย 

1) นายสรวิชญ์           บุตรพรม     ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ   
2) นายนิคม                จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3) นายศุภณัฐ       รัตนแสง        ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4) นายวิชญะ       ปัญญา          ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและ

เลขานุการ 



 

 

หน้าที่ จัดท าวีดีทัศน์เพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนจ านวน 3 มาตรฐาน  ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

10. คณะกรรมการพิธีกร ประกอบด้วย 

1) นายสรวิชญ์             บุตรพรม     ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ   
2) นางสาวจิรนันท์         ปุริตา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3) นางสาวนิภาพร        พันสาง  ครูผู้ช่วย    กรรมการและ

เลขานุการ 
หน้าที่  เป็นพิธีกรในด าเนินการให้การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

11. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  ประกอบด้วย 
1) นายบุญตา     ศรีอนุกูล ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2) นายวิชญะ  ปัญญา          ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3) นายศุภณัฐ    รัตนแสง        ครูผู้ช่วย     กรรมการและ

เลขานุการ 

หน้าท่ี   จัดติดต้ังเครื่องขยายเสียงท่ีห้องโสตทัศนศึกษา และก ากับดูแลการใช้เครื่องขยายเสียงตลอดรายการ
ประเมิน   บันทึกภาพการจัดงานเป็นหลักฐาน 
 

12. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
1. นางอุมาวดี  เหล่าอรรค พนักงานราชการ   ประธานกรรมการ 
2. นางพิศพร  ปากสมุด ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3. นางอัญชลี  อนันตา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
4. นางร่วมจิต  พัฒนสาร ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
5. นางสาวสุทธาทิพย์   นันตเวช  เจ้าหน้าท่ีธุรการ       กรรมการและ

เลขานุการ 
หน้าที่  อ านวยความสะดวกให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
13. คณะกรรมการผ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 

1. นายไพบูลย์  โสภาพล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายชูชาติ  บุญบรรลุ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาวรัติยา  ดาโสภา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4. นางมะลิ     ศรีสารคาม ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและ

เลขานุการ 

หน้าที่ จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประเมินประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 

 

 

12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
1. นายนิคม                จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายวิชญะ   ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายศุภณัฐ   รัตนแสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางสาวจิรนันท์   ปุริตา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7. นางภาวดี   อุตรา   ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ประเมินผลการจัดงานประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ อย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ  เสียสละ   อุทิศเวลาแก่ทางราชการ เพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน  โรงเรียนและทางราชการ
สืบไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   4   มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

   ว่าท่ีร้อยตรี 
(พรเทพ   โพธิ์พันธุ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ารับรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา 2562 

.......................................... 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2562 (SAR)  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ซึ่งมุ่งเน้นท้ังการประเมินคุณภาพและปริมาณตาม
บริบทของสถานศึกษา  พร้อมประเมินผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงพร้อมท้ัง
ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

1) การใช้ค าและการใช้ภาษาเขียน 
2) การจัดท าเล่มเอกสารรายงานตามรูปแบบท่ีส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
3) ความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตลอดจนความสอดคล้อง ต้ังแต่

เนื้อหาจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต 
 

 
ลงช่ือ       ลงช่ือ      
      (นายระวี     ขุณิกากรณ์)                        (นายสุวัฒน์         อุทุมภา) 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                             ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
ลงช่ือ       ลงช่ือ      
          (นายนพดล       เดชโยธิน)                                         (นายพูลศักดิ์      ทวีกุล) 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                             ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี         ลงช่ือ 
                       (พรเทพ    โพธิ์พันธุ)์                         (นายสุวิทย์    งามสนิท) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด        ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอด็ 
 




