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ค าน า 
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ ด  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด   ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ดังนี้    

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา 
ของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติกา รประจ าปี            
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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 87.67  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

หลักฐำนสนับสนุน 
มำตรฐำนที่  1  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน : ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด มีผลการประเมินตนเอง ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใน
ระดับ ดีเลิศ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
ที่สอง และผู้เรียนยังมีความสามารถในการคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งผู้เรียนยังมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เข้าถึงองค์ความรู้รอบด้านได้เป็นอย่างดี และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
พบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ พบว่า  ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับดี 
ร้อยละ  75.52  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา  2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (ร้อยละ71.57) อยู่
ที ่3.95 และจากผลการทดสอบระดับชาติ (O – Net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  พบว่าผลการประเมินในสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2562 และระดับ

- ก -  



 
 

มัธยมศึกษาปีที่  6  พบว่าผลการประเมินในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ  
สังคมศึกษาของโรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2562  จากการประเมินด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ทักษะการประกอบการ การท าธุรกิจพอเพียง ซึ่งเกิดจากการท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ     
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีทักษะการประกอบการและท าธุรกิจพอเพียงได้เป็น
อย่างดี เป็นที่น่าพอใจระดับยอดเยี่ยม ซึ่งผลเหล่านี้เกิดจากการที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ร้อยเอ็ด      มีโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ที่ได้มีส่วนร่วมและ    
ให้การสนับสนุน ทั้งงบประมาณ บุคลากร จนท าให้นักเรียนได้รับรางวัลด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมากมาย    
ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ ส่งผลให้การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์         
ทางวิชาการอยู่ในระดับ ดีเลิศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
ใน ระดับ ดีเลิศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  และจากการประเมินผู้เรียนด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี      
ตามที่สถานศึกษาก าหนด เกี่ยวกับด้านการเรียนรู้ ด้านการท างาน และด้านศีลธรรมให้เป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม 12 ประการ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ              
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย การปรับตัวและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก การท างาน และการประกอบอาชีพนั้น ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  จากการประเมิน
ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ความฉลาดทางอารมณ์  สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์  
การป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง ปัญหา
ทางเพศ ความสมบูรณ์ทางร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายพบว่า อยู่ในระดับ  ดีเลิศ          
ซึ่งผลเหล่านี้เกิดจากการส่งเสริมสนับสนุน จากบุคลากรหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และนักเรียน อีกท้ังทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม / โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  
พยายามที่จะหาแนวทางและหาวิธีการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามกรอบกลยุทธ์
การบริหารจัดการและเป้าประสงค ์(Goals) ของโรงเรียน  

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ได้น าเกณฑ์ 

OBECQA  มาเป็นหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  โดยใช้กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ทั้งด้านผู้เรียนที่ค านึงถึงความเป็นพลโลก ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับสากล ใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  (PLC ) บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Base Management : SBM) มีการ พัฒนาองค์ กร  (Organizational  Development : OD)       

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง       

- ข -  



 
 

และสังคมที่ดี (Good governance) ทั้ง 3 หลักการหรือทฤษฎีเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
เป็นเครื่องมือส าคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ   มีการบริหารงานโดยใช้
กระบวนการบริหารเชิงระบบ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Teamwork) บนพ้ืนฐานของ
หลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมคิด         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า  และร่วมประเมิน   เพ่ือบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักการ     
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี “ธรรมาภิบาล” คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความ
โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า และได้น้อมน า หลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการเข้ากับหลักการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  มีการอ านวยความสะดวก 
ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ ติดตาม นิเทศ  ประเมินผล รายงานผลและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  น าปัญหาอุปสรรคและผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น
ท าให้โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ยึดหลักคุณธรรมน าความรู้เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี 
คนเก่ง อยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นน า                     
สู่มาตรฐานสากล บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีเทคโนโลยีและสื่อพร้อมต่อ     
การจัดการเรียนรู้ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนและผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อ     

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

ร้อยเอ็ด  ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง       
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนา
สู่มาตรฐานสากล จัดท าหน่วยการเรียนรู้โดยบูรณาการให้เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม สามารถลงมือปฏิบัติจริง และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด การจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลาย     
บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เช่น มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน (Project-

based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนการสอน 

PISA การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง      
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  การใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน สนับสนุนให้ครูมีการท าวิจัยในชั้น

- ค -  



 
 

เรียน มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  อย่างกัลยาณมิตรของครูทุกคน   เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกทาง
ความคิด ร่วมออกแบบ และก าหนดแนวทางการเรียนร่วมกับครู  ในด้านการวัดและประเมินผล                      
มีความหลากหลาย ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  มีการสะท้อนผลย้อนกลับให้กับผู้เรียน ได้ทราบผล กระตุ้น      
และพัฒนาผู้เรียน  โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ และน าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุง อีกท้ังยังส่งเสริม
ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม        
และต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  และมี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

 

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 

- ง -  
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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     
รหั 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 งกั ด   ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด     
2. แนวทางการจัดการศึกษา 
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด มีแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา            
โดยผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Teamwork)    
ใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ในการปฏิบัติงาน และใช้การจัดการความรู้ (KM)  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  นอกจากนี้ ยั งมีการ ใช้นวัตกรรม  TUP Model คือ  ใช้ การบริหารจัดการแบบมีส่ วนร่ วม          
(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) ซึ่งเป็นเครื่องมือส 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.  2564  ของปีการศึกษา  2563) 
  ตารางท่ี 1.1 (แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด   จ าแนกตามระดับชั้น)  

  ระดับชั้น จ ำนวนห้อง ชำย หญิง รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 89 86 175 35.0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 73 69 142 28.4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 75 73 148 29.6 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 15 237 229 466 31.1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 53 53 106 26.5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4 44 67 111 27.8 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 32 39 71 17.8 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 12 129 159 288 24.0 

รวมทั้งสิ้น 27 366 388 754 27.9 

 
ตารางท่ี 1.2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561-2563 

  ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

ม.1 ม.4 

2561 144 118 

2562 141 111 

2563 175 106 
 

ตารางท่ี 1.3 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนหลักสูตรชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561-2563 

 

  ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 

2561 172 122 152 118 

2562 167 114 151 105 
2563 148 71 100 67 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  ของปีการศึกษา  2563)  
ตารางท่ี 1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร   

ต าแหน่ง 
 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
ผู้อ านวยการ / ช านาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ / ช านาญการพิเศษ 2 - 2 
ครู  / ช านาญการพิเศษ  (ค.ศ.3) 16 14 30 
ครู  / ช านาญการ  (ค.ศ.2) 2 1 3 
ครู / ค.ศ.1 1 5 6 
ครูผู้ช่วย - 5 5 
พนักงานราชการ - 1 1 
ลูกจ้างประจ า 2 - 2 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 

- ครูผู้สอน 
- เจ้าหน้าที่ 
- นักการภารโรง 

 
2 
- 
5 
 

 
4 
- 
2 

 
6 
- 
7 
 

รวมทั้งสิ้น 31 33 64 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 
ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา

และค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

ประเด็นการประเมิน  ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 86.43 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 88.91 ดีเลิศ 

คุณภาพของผู้เรียน  87.67 ดีเลิศ 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 

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

88.45 
89.22 

 
88.82 
87.23 
75.52 
89.34 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ดี 
ดีเลิศ 

สรุป 86.43 ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน  
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2566)  มีการจัดท ากลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงานโครงการ กิจกรรม  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 คือ ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียน      
ให้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศตวรรษที่  21  ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี            
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
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1) ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและคิดค านวณ โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้  “กลคณิต”เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภายในฐานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ คณิตศิลป์ จินตนาการ , 
มหัศจรรย์รังไหม สานสายใย , รักการออม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณ          
ของนักเรียนทุกระดับชั้นและให้บริการเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ  มี จัดกิจกรรม   
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ น าสื่อและเทคโนโลยีมาออกแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทย
แห่งชาติ กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมแข่งขันการเขียนเรียงความ  และกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ “อ่าน  คิด  เขียนดี  ตามวิถีพอเพียง”  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพ่ิมศักยภาพให้ผู้เรียน
อ่านคล่อง เขียนได้ สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนส่วนมากเรียนรู้การอ่าน การเขียน การสื่อสาร  จาก
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต จึงท าให้มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการ
ประเมินผู้เรียนที่มกีารอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 88.45  และมีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปี 

  2) ด้านความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการสอดแทรกทักษะการคิด วิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เช่น  โครงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงานอาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 5 
Steps ไ ด้ แ ก่      1) Learning by  Question 2) Learning by Searching 3) Learning by 

Construction 4) Learning by Communication  และ 5) Learning by Serving นอกจากนี้ยังมีการฝึก
ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  การ
น าเสนอและการอภิปรายผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การรายงานผลการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และแสดงความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์ สามารถใช้วิจารณญาณ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  จัดให้มีการประกวดโครงงานเป็นประจ าทุกปี มีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งโครงงาน บูรณาการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 OCOP และ OSOP (One Class One Project และ 
One School One Project)  เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  นักเรียนได้ฝึกการน าเสนอ
ผลงาน  มีการประเมินผล ปรับปรุง  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มีการ
จัดการการเรียนรู้ที่หลากหลายบูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการจัดการเรียน   
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การสอน PISA  การจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา (STEM Education)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก เป็นผู้น า โดยคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน                 
ให้เป็นห้องเรียนมีชีวิต สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ และน าสื่อเทคโนโลยีมาออกแบบในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  

นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย  เช่น  การจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะ      
ก ารป ฏิ บั ติ ก า รท างวิ ท ย าศ าส ต ร์  ค ณิ ต ศ าส ต ร์  นั ก เรี ย น โค ร งก าร พิ เศ ษ  (Gifted  Program)                                
ที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กิจกรรมการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ       
ทุกกิจกรรมนักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับสหวิทยาเขต และระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีโรงเรียน
ในเขตบริการเข้ามาศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผลจากการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถ   
ในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา       
อยู่ในระดับ  ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ  89.22 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

                 3) ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   โรงเรียนได้มีการด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based 

Learning)ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานทางวิชาการของโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ  โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน 
(OCOP : One Class One Project)  และโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโครงงาน (OSOP : One School One 

Project)  ผลปรากฏว่า โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้  
-  รางวัลชนะเลิศ  (เหรียญทอง)   โครงงานการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องค าลักษณนามโดยใช้

กิจกรรมเกมท่องโลกลักษณนาม  ระดับชั้น ม. 1 
-  รางวัลรองชนะเลิศ 1  (เหรียญทอง)   โครงงานตะเกียบกินได ้ ระดับชั้น ม. 4 
-  รางวัลรองชนะเลิศ 3  (เหรียญทอง)   โครงงาน Dictionary เล่มน้อยฉลากยา  ระดับชั้น ม.3 
-  รางวัลรองชนะเลิศ 4  (เหรียญทอง)   โครงงาน ไผ่ตงลืมแล้ง   ระดับชั้น ม.2 

มีการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(Gifted  Program) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้คิด ทดลอง พัฒนา 
สามารถแก้ปัญหาจากสิ่งรอบตัว ก่อเกิดเป็นนวัตกรรม รวมไปถึงการกล้าคิดกล้าแสดงออกทางความคิด       
ในกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการวางแผน   
ในการปฏิบัติงานและท างานเป็นกลุ่มเพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้ร่วมกันคิดและสร้างนวัตกรรม 
ผลการจัดกิจกรรมโครงการต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับ ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 88.82 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
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                 4) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไฟเบอร์ออฟติก 
(Fiber Optic) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งวางระบบ
การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Log in) เพ่ือสอดส่องดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่
ในความเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพ่ือความสะดวก
ในการบันทึกสถิติข้อมูลการใช้งาน และยังรองรับการเรียนการสอนแบบ Application for Education ได้แก่ 
Google  Classroom Apple Application และ ห้องเรียน Smart Classroom เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถ
ผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์และจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา -19 อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพ่ือค้นคว้าองค์ความรู้ผ่านการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมโครงการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 87.23 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

 5) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้  โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ  และความ
เป็นเลิศทางวิชาการ   โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านและเขียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โครงการพัฒนาสื่ออุปกรณ์และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้มีชีวิต  
สามารถเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้  น าสื่อ เทคโนโลยี  มาออกแบบในกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่ตอบสนองการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น  โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.    
โดยโรงเรียนมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (สสวท.) กับโรงเรียน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล    
กับโรงเรียน  การจัดหาหน่วยงานและบุคลากรภายนอกสอนเสริม โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์  เนื่องจากมีสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา -19  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ในการสอบ GAT ,  PAT และ  9 วิชาสามัญ   โครงการปันน้ าใจสานสายใยเตรียมพัฒน์ แลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเครือข่าย  เพ่ือเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net)   โครงการพัฒนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานจากเครือข่ายโรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา   ในการทดสอบทักษะความรู้ของผู้เรียน       
ซึ่งโรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนในเครือฯ ให้มี
คุณภาพด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  แก้ปัญหาเด็กไม่มีความสุขกับการเรียน
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า   เพ่ือให้เป็นไปตามจุดเน้นของ  สพฐ. ในการให้ทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยจัดท าเป็นคลังข้อสอบให้ทุกโรงเรียนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน            
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ของทุกโรงเรียนได้   และจากผลการทดสอบระดับชาติ (O – Net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  พบว่าผลการ
ประเมินในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และ ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2562  
และระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  พบว่าผลการประเมินในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
และ สังคมศึกษาของโรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2562  การจัดกิจกรรมตามโครงการต่อเนื่องของโรงเรียน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ  ดี  คิดเป็น ร้อยละ 75.52 และ มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

ตาราง  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ดี ขึ้นไป  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 

ที ่ ระดับชั้น 

จ า
นว

น ผลการเรียน 

4 3.5 3 รวม ร้อยละ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4234 1730 799 754 3283 77.54 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4958 1650 866 989 3505 70.69 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4655 1986 743 847 3576 76.82 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3237 1272 605 641 2518 77.79 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2004 951 322 488 1761 87.87 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3483 1120 835 447 2402 68.96 

จ านวนผลการเรียน 22571 8709 4170 4166 17045 75.52 
 

ตาราง  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ระดับดีขึ้นไป  

ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวม 
2561 65.71 
2562 71.57 
2563 75.52 
เฉลี่ย 70.93 
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ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
          ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.15 22.51 28.23 30.79 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.63 24.81 29.38 32.52 

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 
ตาราง เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562- 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 
ภาษาไทย 51.19 53.15 +1.96 

คณิตศาสตร ์ 21.94 22.51 +0.57 
วิทยาศาสตร์ 28.79 28.23 -0.56 
ภาษาอังกฤษ 28.75 30.79 +2.04 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O– NET )  ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 39.32 21.28 30.96 32.21 21.88 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.07 23.10 30.39 34.80 25.84 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 

 
ตาราง เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562- 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 
ภาษาไทย 36.50 39.32 +2.82 
คณิตศาสตร์ 17.14 21.28 +4.14 
วิทยาศาสตร์ 25.23 30.96 +5.73 
สังคมศึกษา 31.68 32.21 +0.53 
ภาษาอังกฤษ 22.08 21.88 -0.2 
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6) ด้านมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ทักษะชีวิตสู่วิถีพอเพียง” กิจกรรมขนมสร้าง
รายได้  กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์เพ่ืออาชีพ  โครงการอ่ิมท้องสมองใส เพ่ือเป็นการสร้างทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่ออาชีพของนักเรียน  นอกจากนี้งานแนะแนวยังก าหนดให้นักเรียนจัดท า ID PLAN และ 
PORT FOLIO รายบุคคล เพ่ือเก็บรวบรวมประวัติและผลงานส าหรับใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   
ทั้งภาครัฐและเอกชน  มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์มาแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพ และการศึกษาต่อ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น     
ร้อยละ 100 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามอุดมการณ์ ร้อยละ 88.73 
ประกอบอาชีพตามอุดมการณ์ที่ต้องการอย่างมีความสุข ร้อยละ 11.27  ส่งผลให้ผลการประเมินผู้เรียนด้านมี
ความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 89.34 และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกปี 

 สรุปมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ     
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ    โครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา  ส่งผลให้             
ผลการประเมินในมาตรฐานที่  1 ด้านคุณภาพผู้ เรียน  อยู่ ในระดับ   ดี เลิศ  คิดเป็นร้อยละ 86.43              
และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ระดับ

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

88.76 
89.04 
89.31 
88.54 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

คุณภาพของผู้เรียน 88.91 ดีเลิศ 

     กระบวนการพัฒนา 
              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ของโรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2566) มีการจัดท ากลยุทธ์ 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนงาน  โครงการ กิจกรรม มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา          
ของโรงเรียน และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 คือ 
ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนได้
จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โครงการโรงเรียน
รักษาศีล 5  โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
โครงการวันหยุดเข้าวัดนัดพบชุมชน  โครงการค่ายคุณธรรม   กิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ แผ่เมตตา       
บริเวณหน้าเสาธงทุกวัน    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โครงการส่งเสริมวินัยและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน  และโครงการ
ชุมชน  ภาคีเครือข่าย  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    มีความประพฤติเรียบร้อย 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา ดังนี้ 

1) ด้านมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญท่ีจะ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรม  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า
“นักเรียนมารยาทงาม  น้ าใจดี  มีจิตอาสา” โรงเรียนได้จัดท าคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
8 ประการ โดยบูรณาการตามรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     
มีครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้ประเมินแต่ละภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 
นอกจากนี้ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5  โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท   ด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โครงการวันหยุดเข้าวัดนัดพบชุมชน   โครงการ
ค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา กิจกรรม รด. 
จิตอาสา ท าให้ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และได้รับรางวัลต่างๆ  เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง “เรื่องรักถิ่น  รักที่  มีจิตอาสา” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   ได้รับคัดเลือกโครงงานโรงเรียนวิถีพุทธโครงการปณิธานความดี  ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา 
เรื่อง “สร้างสรรค์สิ่งดี  ท าดีเพ่ือพ่อ  แบ่งปันสู่น้อง” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
          จากวิธีการดังกล่าวทั้งแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจที่ขับเคลื่อนจนเห็นผล การยอมรับของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประโยชน์ของการขับเคลื่อน ท าให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” โดยตระหนักและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม และ
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันในชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดีและใช้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ส่งผลให้ผลการประเมินผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดของผู้เรียน  อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 88.76 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

  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    
การขอความร่วมมือครูทุกคนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันอังคาร  และ เสื้อประจ าจังหวัด (เสื้อสาเกตุ) ทุกวัน
ศุกร์ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่น   การจัดกิจกรรมโครงการ
เป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินผู้เรียนที่มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 89.04 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกป ี

  3) ด้านยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  โครงการค่ายคุณธรรม กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าของทุกวัน   โครงการ
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานของผู้เรียนทุกคนที่ จะเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สร้างความคุ้นเคย รู้จักกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จัดกิจกรรมร่วมกัน  ผลการจัดกิจกรรมพบว่า 
ผู้เรียนส่วนมากสามารถอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
สภานักเรียนคอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ยอมรับ
และเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา ความคิด ความเชื่อ เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น 
สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผลการ
ประเมินผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  อยู่ในระดับ ดีเลิศ        
คิดเป็นร้อยละ 89.31 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

4) ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมทีห่ลากหลาย โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการงานอนามัยโรงเรียน โครงการพัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฐานการเรียนรู้ “คิด น า ศิลป์  
สู่ชุมชน” เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีทักษะสุนทรียภาพ เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬามีลานออกก าลังกายกลางแจ้งให้นักเรียนได้ออกก าลังกายอย่างเป็น
นิสัย มีวินัย ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ดนตรี ศิลปะ จนท าให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่น
รางวัลชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ าหนัก 51 กิโลกรัม เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
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นักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 41    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมัธยมศึกษา สพม .27 ลีกคัพ 2020 ครั้งที่ 1  
รางวัลดนตรีร่วมสมัยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 10 จัดโดย
กองทัพบก ร่วมกับ ปตท.  รางวัลชมเชยในการประกวดร าวงสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป เนื่องในงานลอย
กระทง 2564 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
ชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผลการพัฒนาพบว่า ผู้เรียน
ส่วนมากมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี ปลอดภัยจากปัญหาเรื่องเพศ สิ่งเสพติด เกม มีลักษณะจิตสังคม  จิตอาสา 
มีความตระหนักในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ท าให้บริเวณโรงเรียนสะอาด     ร่มรื่น น่าอยู่      
น่าเรียนรู้   การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการ
ประเมินผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่หลากหลาย  ในระดับ ดีเลิศ   คิดเป็นร้อยละ 
88.54  และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

              สรุปด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 โดยได้จัดท า
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 
มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา มีความภูมิใจในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย 
สามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  อีกทั้งผู้เรียนยังมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคมที่ดี โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการอย่างเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อ
หลายปีการศึกษา ท าให้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 
88.91 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ 1 

 1. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด เป็นผู้ใฝ่รู้   ใฝ่เรียน   มีทักษะด้านการอ่าน 
การเขียน  การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาเวียดนาม  ภาษาจีน  
ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาเกาหลี   เพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์  
สามารถสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  และมีความพร้อมในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น   มีเจคคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                   
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล  มีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  
มีจิตสังคม  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ด ี

 2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน  เน้นความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 

14 

 

 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาที่ตนเองสอนอย่างเชี่ ยวชาญ  สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายโดยบูรณาการเข้ากับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอน 

PISA การจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา (STEM Education)  ได้สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  รวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้จัดท าโครงการ 
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถดีเด่นให้เกิดความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ  ด้านดนตรี  ด้านกีฬา  และด้านศิลปะ  ตามจุดเน้นของโรงเรียน 

 

จุดควรพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 

1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ให้
สูงขึ้น 

2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้เท่าทันสังคมในศตวรรษที่ 21 
และกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

3) ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติให้มากข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป   

4) พัฒนากระบวนการคิด   การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

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

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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 2563 – 2566)  มีการก าหนดกลยุทธ์ จุดเน้น 
มาตรฐาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน         
และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 คือ ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้มีกระบวนการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย บูรณาการ
ด้านความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  งานโครงการ 
กิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน  โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย มีการแบ่งงานเป็น  4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายบริการ และฝ่ายกิจการนักเรียน จัดท าคู่มือการบริหารงานของโรงเรียน พรรณนางาน รวมทั้งได้น าเกณฑ์ 
OBECQA  มาเป็นหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  โดยใช้กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ทั้งด้านผู้เรียนที่ค านึงถึงความเป็นพลโลก ด้านการจัดการเ รียน
การสอนที่สอดคล้องกับสากล ใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  (PLC ) บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Base Management : SBM) มีการพัฒนาองค์การ  (Organizational  Development : OD) 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง       
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และสังคมที่ดี (Good governance) ทั้ง 3 หลักการหรือทฤษฎี ต้องเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ       
เป็นเครื่องมือส 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
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการเข้ากับหลักการ
บริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง  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 ปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือหาจุดอ่อน      
จุดแข็ง โดยส่งเสริมจุดแข็งให้ยั่งยืน น าจุดอ่อนมาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางในก ารจัดท า          
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  มีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน โปร่งใส   มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร มีการอ านวยความสะดวก ส่ งเสริม  
สนับสนุน  ก ากับ ติดตาม นิเทศ  ประเมินผล รายงานผลและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  น าปัญหาอุปสรรคและผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นท าให้
โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ยึดหลักคุณธรรมน าความรู้เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง 
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นน าสู่มาตรฐานสากล 
บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีเทคโนโลยีและสื่อพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) ด้านเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   โรงเรียนได้ด าเนินการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน คู่มือการบริหารงาน  พรรณนางาน แผนปฏิบัติการ เผยแพร่ผ่ านเว็บไซต์ 
http://www.tup101.ac.th/     ติดป้ายประกาศ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 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 

http://www.tup101.ac.th/
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(PDCA) อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ รายงานประจ าปี    
ของกลุ่มสาระฯ  ฝ่ายงาน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ทุกปี เพ่ือรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด   เผยแพร่ต่อครู  บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนได้รับทราบ  และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับ
ต่อไป  ส่งผลให้ผลการประเมินด้านเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
                 2. ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
ร้อยเอ็ด มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม       
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ มีค่านิยมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  โดยก าหนดให้เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่เรียกว่า  TUP Model  โดยทุกฝ่าย       
มี    ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา จนได้รับรางวัล  “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ปีการศึกษา 2562”  จากหลักการบริหารจัดการข้างต้นโรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก าหนดทิศทางการด าเนินงานโครงการเพ่ือสนองตอบกลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
โดยทุกส่วนทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา    ใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  (PLC) เป็นเครื่องมือส าคัญ  ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทั้งระบบ   บริหารงานโดยใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน (Teamwork) บริหารงานตามหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควบคู่
กับใช้กระบวนการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)  มีการด าเนินการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการก าหนดคณะกรรมการรับผิดชอบ และมีแผนการด าเนินงานเป็นรูปธรรม
ชัดเจน จัดท ามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
ด าเนินการพัฒนาน าไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด  มีการประเมินคุณภาพภายใน  และจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจ าปี  เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา จนท าให้โรงเรียน
ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล       
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  รางวัลโรงเรียนสุจริต   โรงเรียนวิถีพุทธ  รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น            
การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินด้าน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
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3) ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา       
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนด าเนินการบริหารงานวิชาการ โดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล และเป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งร่างกาย  จิตใจ  ควบคู่ไปกับคุณธรรม  มีภาวะความเป็นผู้น าของสังคม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เปิดแผนการ
เรียนให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความต้องการและความถนัดของตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรอย่าง
หลากหลาย  กิจกรรมชุมชนตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เช่น  หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ เฉพาะด้าน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานเป็นประจ าทุกปีการศึกษา มีการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลายเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้จัด
กิจกรรม ลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา  จิตใจและ
ศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความ
เจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ  ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนได้มี การจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของผู้ เรียน  เช่น กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร                
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์  ชุมนุมภาษาจีน ชุมนุมภาษาเกาหลี ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น ชุมนุมภาษา
เวียดนาม ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมดนตรีและศิลปะ ชุมนุมกีฬา และ ชุมนุมสร้างอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตนเอง ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์   ท าให้เกิดประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตาม
ศักยภาพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และเพ่ือให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้น  
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อย่างทั่วถึง ทุกคนมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา    
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อกัน
หลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

4)  ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครู   
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารบุคลากรตามเกณฑ์รางวัล  OBECQA     

และขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศด้วย TUP Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนใช้ในการบริหารโรงเรียน         
โดยมีระบบการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน จัดระบบการบริหารขีดความสามารถ จัดระบบก ากับ
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ติดตามการจัดการศึกษา โดยมีการท างานเป็นทีม ร่วมคิดร่วมท า ตามวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมของ
โรงเรียน  ใช้กระบวนการ KM  ในการจัดการเรียนการสอน และด าเนินงาน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุง
งานโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA)  สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา
เพ่ือเพ่ิมพูนวิชาความรู้และเทคนิคในการสอน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการ PLC เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเรียน และพฤติกรรม
ของนักเรียน มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู  เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การส่งเสริมให้
บุคลากรศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ส่งเสริมให้ครูมีการเลื่อนวิทยฐานะอันเป็นนโยบายที่ส่งผลดีต่อ
ประสิทธิผลของความก้าวหน้าในวิชาชีพ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีพันธมิตรที่ดีในการช่วยพัฒนาครูและ
บุคลากร คือ “เครือข่ายเตรียมพัฒน์” ซึ่งมีโครงการพัฒนาบุคลากรในหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนา
บุคลากรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประกวดนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้คิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาตนองและผู้เรียน เพ่ือความก้าวหน้าและ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเอง โครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทุก
คนให้รักในวิชาชีพและองค์กร และโครงการปันน้ าใจสานสายใยเครือข่ายเตรียมพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และอีกนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาคร ู คือ การสนับสนุนให้ครูทุกคนเข้าอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการสอน  และพัฒนาผู้เรียนจนนักเรียน
สามารถเข้าแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการต่าง ๆ ได้รางวัลชนะเลิศในหลายรายการ ซึ่งทั้งหมดนี้    
คือ โครงการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ที่ขับเคลื่อนโดยนโยบายในการพัฒนาครูให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเต็มศักยภาพและความสามารถ  เพ่ือกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ และเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและประเทศต่อไป ส่งผลให้ผลการประเมินด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพของโรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

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 ห้องปฏิบัติ การสภานักเรียน 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการดนตรีพ้ืนเมือง ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 

20 

 

ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม    
ช่างประดิษฐ์ อาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม) และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ       
พลศึกษา ห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพ้ืนที่ของ
โรงเรียน และยังรองรับการเรียนการสอนแบบ Application for Education ได้แก่ Google  Classroom 

Apple Application และ ห้องเรียน Smart Classroom ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Projector, Visualize, Printer  จอ LED เพ่ือให้ครูผู้สอน
สามารถผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์และจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา  ส่งผลให้ผล
การประเมินด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

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

               สรุปมาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน          
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการ
ต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกปี 

 

 

http://www.tup101.ac.th/
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จุดเด่นของมาตรฐานที่ 2 
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ    
โดยได้น าเกณฑ์ OBECQA  มาเป็นหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  ใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้  (PLC) 
เป็นเครื่องมือส าคัญ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ บริหารงานโดยใช้กระบวนการ
บริหารเชิงระบบ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  (Teamwork) และวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึ กษา  สภาพปัญหา        
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้สามารถ
เป็นต้นแบบและแบบอย่างได้ 

จุดควรพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
1. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน  เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ  

 จากการด าเนินงาน  โครงการ/ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียน
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. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุป ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน  

ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2566) มีการก าหนดกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  และเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่  3 คือ ส่งเสริม  สนับสนุน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนมีการด าเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ได้แก่ งานหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล จัดท าหน่วยการเรียนรู้โดย
บูรณาการให้เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  ก าหนด
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม สามารถลงมือปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด การจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลายบูรณาการกับทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21  เช่น มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล               
ในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่
หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน  (Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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(Problem based Learning) การจัดการเรียนการสอน  PISA การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา      
(STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  การจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
การใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอน สนับสนุนให้ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ให้ครูได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  อย่างกัลยาณมิตรของครูทุกคนภาคเรียนละครั้ง ส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาส่งเสริมวิจัยการเรียนรู้ โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)  และโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 1) ด้านจัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning     
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตามความถนัดและความสนใจ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ       
การแสดงออก การน าเสนอผลงานโดยผ่านการจัดท าโครงงานทุกกลุ่มสาระฯ   การท างานเป็นกลุ่ม  การสาธิต  
การบูรณาการ  ระหว่างกลุ่มสาระฯ ในการจัดกิจกรรม โดยใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรม 
ประกอบกับการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชุมชน  จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้น  สอดแทรกการใช้ระบบสืบค้นอย่างมีคุณธรรม  มีระบบการอ้างอิงที่ถูกต้องและถูกวิธี  
คณะครูด าเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ด้วยเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย   ผู้เรียนส่วนมากได้
เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การท างานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงออก     
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีทักษะในการน าเสนอผลงาน  จากการจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและ
ด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา  ส่งผลให้ผลการประเมินด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ของโรงเรียน  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุก
ปี 

2) ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพศึกษา ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบ 5 
Steps ได้แก่  Learning by Question Learning by Searching Learning by Construction Learning 

by Communication และ Learning by Serving   สนับสนุนให้ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ มีการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น  จากการจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ส่งผล
ให้ผลการประเมินด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับ         
ดีเลิศ  และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

3) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน และผู้เรียนรักผู้เรียน  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมโฮมรูมให้ผู้เรียนพบและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูที่ปรึกษา เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ  เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบ
อาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน จากการจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปี
การศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของโรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  และ
มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

4) ด้านตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาเครื่องมือวัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเก็บเครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
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  และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
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5) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน     หรือการใช้กระบวนการ
กลุ่มเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ในกรณีของการใช้กระบวนการกลุ่ม จ าแนก
กลุ่มตามสาระการเรียนรู้ หรือระดับชั้น การสะท้อนการจัดการเรียนรู้ โดยเพื่อนจะช่วยเพิ่มมุมมองและแนวคิด
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน            
เช่น มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน 
(Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียน
การสอน PISA การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าเดือน ประชุมกลุ่มย่อย  และเมื่อสิ้นภาคเรียนครูทุกคนจะน าจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา  อุปสรรค 
มาเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาคเรียนต่อไป  โดยมีการรายงานผลการประเมินตนเอง
รายบุคคล (SAR)  ต่อผู้บริหารโรงเรียนทราบอย่างเป็นรูปธรรมในทุกปีการศึกษา  การจัดกิจกรรมโครงการ
เป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา  ส่งผลให้ผลการประเมินด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  และมี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

สรุปมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดการเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรัก
ผู้เรียน และผู้เรียนรักผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการศึกษาหลักการวัดและ
ประเมินผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อ
หลายปีการศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเลิศ  และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
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 จุดเด่นของมาตรฐานที่ 3 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด   มีความรู้
ความสามารถและมีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียน     
การสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

2. โรงเรียนส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วย
เทคนิควิธีที่หลากหลาย เช่น  การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนการสอน PISA การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

3. ครูมชีุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดท า PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

จุดควรพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 

1. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

2. การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.................................................................. 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  
คุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกัน  
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน     
 พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และ
มาต ร า  ๔๘  ให้ หน่ ว ย ง านต้ น สั ง กั ด แล ะส ถ าน ศึ ก ษ าจั ด ใ ห้ มี ร ะบ บ ปร ะกั น คุ ณภ า พภ า ย ใ น 
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย  
ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงประกาศการใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    

         ว่าที่ร้อยตรี 
          (พรเทพ   โพธิ์พันธุ์)            (นายสุวิทย์   งามสนิท)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด   
         

      

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 



 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็น ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

.ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    

              ว่าที่ร้อยตรี 
               (พรเทพ   โพธิ์พันธุ์)            

  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด           
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................ 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกัน   จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมี
อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ว่าที่ ร.ต. 

(พรเทพ   โพธิ์พันธุ)์ 
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 การสื่อสาร และการคิดค านวณ 80 8๕ 9๐ 9๕ 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   

80 8๕ 9๐ 9๕ 

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

๑.๒  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 80 8๕ 9๐ 9๕ 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  80 8๕ 9๐ 9๕ 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย   80 8๕ 9๐ 9๕ 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 80 8๕ 9๐ 9๕ 
๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    80 8๕ 9๐ 9๕ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน     ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 



 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
ที่  13 /2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา  2563 

………………………………………………………………. 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม โดยประกาศกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  ในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 
48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้อ 1 เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

หน้าที ่
๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงานเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

2. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย  
1. นายไพบูลย์     โสภาพล          รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นางถนอม             บุญพันธ์    ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
3. นางสุภาวดี       ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
4. นายอภิชาติ   จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
5. นายอภิชาติ    นรศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 



 

 

\...3.คณะกรรรมการ  

6. นายศิวกร  ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
7. นายสรวิชญ์   บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
8. นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
9. นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
10. นายธิบดี  เพชรสม  ครูช านาญการ      กรรมการ 
11. นายจ ารูญ       ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
12. นางวรรณภา            จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
13. นายนิคม        จันทะโสม       ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
14. นางภาวดี     อุตรา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ 

๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ
โรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานโรงเรียน 

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

อ านวยการ 
๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็น

ประจ าทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
๗. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือ

น าไปสู่การปฏิบัติ 

3. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   ประกอบด้วย 

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2561) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
              มาตรฐานที่  1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1) นางฉวีวรรณ         จุรุฑา    หัวหน้า 
2) นางวรรณภา          จัดสุวรรณ 
3) นางอัจฉริยาภรณ์     อินทะเนน  
4) นางสาวศุพัชรียา       เสนารตัน์ 



 

 

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2561) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

5) นางสาวธณัชกรพร    ทรงสังข ์
6) นางสาวพรพิชญา      โพธิ์พันธุ์ 

มาตรฐานที่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา   

1) นางสุภาวดี            ยุรชัย    หัวหน้า 
2) นางสาวลลิตา           ลิรัมย์ 
3) นายวีรพันธุ์             จิตรมานะ 
4) นางสาวปรีดาภรณ์     ค าจุมพล 
5) นายปฏิพัทธ์              ศรีใส 
6) นางสาวจริญญา          วงษ์ฉายา 

มาตรฐานที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม    

1) นายศุภณัฐ             รัตนแสง  หัวหน้า 
2) นายสรวิชญ์             บุตรพรม  
3) นายวิชญะ               ปัญญา  
4) นายนิคม                จันทะโสม 
5) นางสาวธณัชกรพร      ทรงสังข์ 

มาตรฐานที่ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร   

1) นายวิชญะ              ปัญญา   หัวหน้า 
2) นายสรวิชญ์              บุตรพรม        
3) นายศุภณัฐ                รัตนแสง   
4) นายปฏิพัทธ์              ศรีใส    

มาตรฐานที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1) นางอัจฉริยาภรณ์     อินทะเนน หัวหน้า 
2) นางฉวีวรรณ            จุรุฑา  
3) นางวรรณภา            จัดสวุรรณ 
4) นางสาวศุพัชรียา       เสนารตัน์ 
5) นางภาวดี                อุตรา  
6) นางสาวพรพิชญา      โพธิ์พันธุ์ 

มาตรฐานที่ 1.1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 

1)  นางวารุณี           สายโสภา   หัวหน้า 
2) นางรุ่งทิวา           อุบลเลิศ 
3) นางรัชณีย์            ธนสีลังกูร   
4) นางสมหมาย         ส่อยสีแสง   
5)   นางสาวนิภาพร       พันสาง      

มาตรฐานที่ 1.2  ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

1) นายศิวกร            ไชยกุมาร   
หัวหน้า 

2) นายภานุพันธ์          ศรีวงษ์  
3) นางสาวกนกวรรณ    ทองเกษม 
4) นายธงชัย               ทองสุพล 
5) นางรุ่งทิวา             อุบลเลศิ 
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ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทย   

1) นางถนอม             บุญพันธ์   หัวหน้า 
2) นางมนทกานต์        อุดมทวี 
3) นางสาวจิรนันท์         ปุริตา 
4) นายธงชัย               ทองสุพล 

มาตรฐานที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

1) นายศิวกร          ไชยกุมาร หัวหน้า 
2) นายภานุพันธ์         ศรีวงษ์ 
3) นางสาวกนกวรรณ    ทองเกษม  
4) นายธงชัย               ทองสุพล 
5) นางรุ่งทิวา             อุบลเลศิ 

มาตรฐานที่ 1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    1) นายอภิชาติ         นระศาสตร์  หัวหน้า 
2) นายช านาญพงษ์       โชติรัตน์ 
3) นายธิบดี                 เพชรสม 
4) นางสาวนิภาพร        พันสาง 
5) นายพิทยา              ไชยโสภา 
6) นางสาว ยุพิน           แสนสุข 
7) นายนนทศักดิ์           แก้วกิ่ง 
8) นายณัฐพร              กัปโป 
9) นายอดิศรชัย           ใบลี 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ      
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน     

1) นายไพบูลย์           โสภาพล  หัวหน้า 
2) นางถนอม              บุญพันธ์   
3) นางสุภาวดี       ยุรชัย  
4) นายอภิชาติ   จันหัวนา 
5) นายอภิชาติ           นระศาสตร์ 
6) นายศิวกร  ไชยกุมาร 
7) นายธิบดี                 เพชรสม 
8) นายสุรพงษ์           ชมภูบุตร 
9) นางสมหมาย           ส่อยสีแง 

มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1) นายจ ารูญ       ศีรษะภูมิ  หัวหน้า 
2) นางสาวรัติยา           ดาโสภา 
3) นายชูชาติ               บุญบรรลุ 
4) นางมะลิ    ศรีสารคาม 
5) นางจีรนันท์            บุญสา 



 

 

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2561) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

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

มาตรฐานที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1) นางสาวปภัสรา       เจริญอาจ หัวหน้า 
2) นางปาลิดา        ไชยกมุาร 
3) นางวารุณี               สายโสภา 
4) นางสาวสุทธาทิพย์   นันตเวช 

มาตรฐานที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1) นายสมบัติ           เพ็งนาม  หัวหน้า 
2) นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ 
3) นายธงชัย                ทองสุพล 
4) นายช านาญพงษ์        โชติรตัน์ 
5) นางสาวธมนวรรณ     พลเรือง 

มาตรฐานที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1) นายสรวิชญ์          บุตรพรม หัวหน้า 
2) นายวิชญะ            ปัญญา 
3) นายศุภณัฐ           รัตนแสง 
4) นายปฏิพัทธ์              ศรีใส    

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1) นายอภิชาติ         จันหัวนา หัวหน้า 
2) นางสาวปภัสสร      นาสุริยวงษ์  
3) นายภานุพันธ์        ศรีวงษ ์
4) นายอภิชาติ           นระศาสตร์ 
5) นางสมหมาย          ส่อยสีแสง           

มาตรฐานที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1) นางกัญญาวี         พานกุล     หัวหน้า 
2) นางกุลฤดี             ชิ้นเขมจารี 
3) นายวิชญะ             ปัญญา 
4) นางสาวพิชญานันท์    ค าดี 

มาตรฐานที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 1) นางกุลฤดี            ชิ้นเขมจารี หัวหน้า 
2) นายภานุพันธ์         ศรีวงษ์ 
3) นายอภิชาติ           นระศาสตร์ 
4) นางสาวปภัสสร      นาสุริยวงษ์ 
5) นายวุฒิชัย             นาสุรวิงค ์

มาตรฐานที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1) นางวรรณภา        จัดสุวรรณ  หัวหน้า 
2) นางฉวีวรรณ          จุรุฑา   
3) นางอัจฉริยาภรณ์    อินทะเนน 
4) นางสาวศุพัชรียา     เสนารัตน์      



 

 

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2561) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1) นางฉวีวรรณ          จุรุฑา    หัวหน้า 
2) นางวรรณภา            จัดสวุรรณ   
3) นางอัจฉริยาภรณ์      อินทะเนน 
4) นางสาวศุพัชรียา       เสนารตัน์ 

หน้าที่  
๑. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
 

๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงานผล
ย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ อย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ  เสียสละ   อุทิศเวลาแก่ทางราชการ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อนักเรียน  โรงเรียนและทางราชการ
สืบไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   3   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  256๔ 
 
 
 

   ว่าทีร่้อยตรี 
(พรเทพ   โพธิ์พันธุ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ารับรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา 2563 

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

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2563 (SAR)  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมุ่งเน้นทั้งการประเมินคุณภาพและปริมาณตาม
บริบทของสถานศึกษา  พร้อมประเมินผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงพร้อมทั้ง
ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

1) การใช้ค าและการใช้ภาษาเขียน 
2) การจัดท าเล่มเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
3) ความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตลอดจนความสอดคล้อง ตั้งแต่

เนื้อหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต 
 

 
ลงชื่อ       ลงชื่อ      
      (นายระวี     ขุณิกากรณ์)                        (นายสุวัฒน์         อุทุมภา) 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                             ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
ลงชื่อ       ลงชื่อ      
          (นายนพดล       เดชโยธิน)                                         (นายพูลศักดิ์      ทวีกุล) 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                             ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี         ลงชื่อ 
                       (พรเทพ    โพธิ์พันธุ์)                         (นายสุวิทย์    งามสนิท) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด        ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 
 




