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     รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คร้ังท่ี 
3/ 2564  เม่ือวันท่ี   23  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564  ไดพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563   ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี แลว     
 
          เห็นชอบใหดาํเนินการนํารายงานสงหนวยงานตนสังกัดและนําเผยแพรตอสาธารณชนได 
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บทสรุปผูบริหาร 

        (SAR ฉบับผูบริหาร)  
 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ตัง้อยูท่ี 163 หมูท่ี 8  ตําบลบานผือ  อําเภอบานผือ  
จังหวัดอุดรธานี สังกัด สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  เปดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถงึชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีผูบริหาร ครู
และ บคุลากรรวมท้ังสิ้น  1๒๗  คน ผูบริหาร ๔ คน ครู ๑๐๒ คน พนักงานราชการ  7  คน ครูอัตราจาง 1  คน 
ลูกจางประจํา 3 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน  9  คน คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ไดประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในระหวางวันท่ี 1 -15 เมษายน  2564 โดยมีผลการประเมินดังตารางสรุปไดดงัน้ี 
 
ท่ี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
1 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
       1) ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และ การคํานวณ 
      2) ผูเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกไขปญหา 
      3) ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
      4) ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
      5) ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      6) ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 

 
ดีมาก 
ดมีาก 
 
ดมีาก 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค 
1) ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
2) ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
3) ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4) ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

 

 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเปาหมายและวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่ชัดเจน ดีเยี่ยม 
2.2 มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
2.3 การพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเยี่ยม 

2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คณุภาพ 

ดีเยี่ยม 

๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู 
 

ดีเยี่ยม 
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ท่ี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
3 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1 การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไป 
ประยุกตใชในชีวิตได 

ดีมาก 

3.2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ดีมาก 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีมาก 
3.4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเยี่ยม 
3.5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 
 

ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ : ดเีย่ียม 
 
 
จุดเดน 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมี
การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินท่ีโรงเรียนแตงตัง้และการประเมินโดยหนวยงานตนสงักัด คือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี มีผลการประเมินท้ัง 3 มาตรฐาน อยูในระดับดีเย่ียม โดยมีจุดเดน
ของการดาํเนินการและการพัฒนาในแตละมาตรฐานดงัน้ี 
 

1. มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียนในดานการอาน เขยีน การสื่อสาร  
การคิดคาํนวณท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุน/ภาษาเกาหลี โดยกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ และกลุมสาระคณิตศาสตร ดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการอยางตอเน่ืองตลอดปการศึกษา เชน
โครงการวันภาษาไทย วันคริสตมาสและคลินิกหมอภาษา เปนตน ในดานการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห คดิอยางมีวิจารณญาณ แลกเปลีย่นความคิดเห็นและแกปญหา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการ
สนับสนุนคือ โครงการ O-COP (One Class One Project ) และ O-SOP (One School One Project) โดยนักเรียน
แตละหองจะตองมีโครงงานอยางนอย 1 โครงงานท่ีเปน Best Practice ท่ีดีท่ีสุดของหอง และในระดับโรงเรียนโดยจะมี 
Best Practice ท่ีดีท่ีสดุของโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดสอนในรายวิชา IS1-IS3 (การศึกษาคนควาอิสระ) ซ่ึงเปนรายวิชา
ท่ีโรงเรียนมาตรฐานสากลจะตองเปดสอนเพ่ือใหนักเรียนมีความรูทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการทํา
วิจัยในเร่ืองท่ีนักเรียนใหความสนใจ กระบวนการเรียนการสอน IS จะเนนใหนักเรียนเรียนรูและนําเอาผลิตภัณฑหรือสิง่ท่ี
มีอยูในทองถิ่นมาพัฒนาและตอยอดใหดขีึ้นกวาเดิม ซ่ึงสิ่งหน่ึงท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดบรรลุผลในการศึกษา
คนควาก็คือระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสงูเพ่ือใชในการสืบคนขอมูล ซ่ึงโรงเรียนก็มีการติดตัง้และใหบริการนักเรียนอยาง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 
  ในเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ก็มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสงูขึ้นท้ังจากการวัดผลประเมินผลโดยโรงเรียน
ในรายวิชาท่ีเรียนในแตละภาคเรียนและจากการทดสอบระดบัชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สงูกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศจํานวน 2 กลุมสาระวิชาคือภาษาไทยและวิทยาศาสตร และมีคาเฉลีย่สูงกวาปการศึกษา 2562 จํานวน 3 กลุม
สาระ  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2562 จํานวน 1 กลุมสาระวิชา นอกจากน้ีนักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการแนะแนวใหความรูท้ังในดานอาชพีและการศึกษาตอทุกคน 

2. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนโดยผูนําองคกรสงูสดุ ฝายบริหาร ครู  
และบุคลากร ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของไดมีการรวมมือกันในการวิเคราะหองคกร เพ่ือรวมกันกันกําหนดวิสยัทัศน  
พันธกิจและเปาประสงคของสถานศึกษาในระยะปานกลาง 4 ปขางหนาปการศึกษา  2562-2565 นําเอาระบบการ 
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บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA และรูปแบบกระบวนการ
บริหารงานภายในองคกร TUPU อุดรธานี MODEL มาใชในการวางระบบงานทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาในทุกๆดานไป
พรอมกันสงผลใหโรงเรียนไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงาน องคกร ตางๆ เชนไดรับรางวัลสถานศึกษารับรางวัล
พระราชทาน  รางวัลชนะเลศิเหรียญทอง รางวัลทรงคุณคาแหง สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาต ิคร้ังท่ี 8 และชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ OBEC AWARDS ระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา อุดรธานี ปการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ดานการบริหารจัดการ 
 

3. มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โรงเรียนมีการพัฒนาครู  
บุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังในดานการใหความรูเร่ืองหลักสูตร 
ความรูดานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมีการจัดประชุมปฏิบตัิการใหความรูแกครู บคุลากร ทุกภาคเรียน และมีการทํา
ขอตกลง MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการพัฒนาครูดานการวิจัยในชัน้เรียน โดยมีครู บคุลากรเขารวมครบ
ทุกคน นอกจากน้ียังมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูอบรมออนไลนในการผลิตสื่อออนไลนในชวงสถานการณโรคระบาด
ของไวรัสCovid-19 พรอมท้ังสรางกลุมและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู PLC ท้ังในระดับกลุมสาระ และบูรณาการกับ
กลุมสาระอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันและสามารถนําเอาความรู ประสบการณไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงผลจากการดําเนินกิจกรรมและโครงการดงักลาวสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึ้น และแนวโนมปญหาผลการเรียนของนักเรียนท่ี มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดนอยลง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรไดเพ่ิมสงูขึ้น จนไดรับรางวัลดงัน้ี 
นายอัยวัฒน มวงเสาร ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ระดบัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป
การศึกษา 2563 ประเภทครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ  ดานวิชาการ และ นายวันเฉลิม บุญเกษม ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2563 ประเภทครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  ดานนวัตกรรม 
 
4. จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนมีจุดท่ีจะตองพัฒนาตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน ท้ัง 3 มาตรฐานดงัน้ี 
 มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน การเรงรัดและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
เพ่ือใหสามารถแขงขันในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและอ่ืนๆตามท่ีนักเรียนถนัดและสนใจ ยกระดับผลการสอบ  
O-NET ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 ใหมีคาเฉลี่ยสงูกวาระดับประเทศในทุกกลุมสาระวิชา 
 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนควรพัฒนาครู บุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และจัดหาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนแบบออนไลน ใหเพียงพอและทันสมัย
ตอการเรียนรู ในยคุสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัส Covid-19 นอกจากน้ีตองพัฒนาอาคารเรียนท่ีอยูในสภาพ
เกาและทรุดโทรมตามระยะเวลาการสรางท่ีนานแลวใหสามารถใชงานไดและขอสนับสนุนงบประมาณในการสรางอาคาร
เรียนใหมเพ่ือใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสงูขึน้ 
 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โรงเรียนควรพัฒนาครูใหมีความรู
ในดานการวัดผลประเมินผล มีเคร่ืองมือในการวัดผลท่ีหลากหลาย และลดจํานวนนักเรียนท่ีไมผานเกณฑ  
การประเมิน เชน 0 , ร,และ มส. ใหนอยลง  
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ง 
 

5. แผนพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนหรือพัฒนาใหดีข้ึนหน่ึงระดับ 
 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะปานกลาง โดยกําหนดวิสยัทัศนในการพัฒนาเอาไว ใน
วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียน โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะปานกลาง  
ปการศึกษา  25๖๒ – 256๕และรวมมือกับเครือขายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ท้ัง 1๙ โรงเรียนท่ัวประเทศ
ในการพัฒนา ครู บุคลากร นักเรียนตลอดจนการบริหารจัดการรวมกัน อีกท้ังจะพัฒนาโรงเรียนใหเปนตนแบบโรงเรียนท่ี
บริหารจัดการดวยรางวัลคุณภาพแหงสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA และเปนศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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คํานํา 

 
 
  เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  ฉบับน้ี จัดทํา
ขึ้นเพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ในรอบปท่ีผานมา  ซ่ึงเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป สงหนวยงานตนสงักัดและเผยแพรแกสาธารณชน 
เน้ือหาสาระของเอกสารประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเก่ียวกับผูบริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากร นักเรียน 
งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู ผลงานดีเดน ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ 
ผูเก่ียวของทุกฝายท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเน่ือง หวังเปนอยางยิ่งวา 
เอกสารฉบับน้ีจะเปน ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป  
 
 
 
 
 

       
                                                                          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  
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สารบัญ 

 
เรื่อง          หนา 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
คํานํา 
สารบัญ 

 
ตอนท่ี 1    ขอมูลพ้ืนฐาน        1 
ตอนท่ี 2   ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     9 
ตอนท่ี 3   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     1๙ 

 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)  
                 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ภาคผนวก ข  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
 ภาคผนวก ค  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปการศกึษา 2563 
 ภาคผนวก ง  เกียรตบิัตร รางวัลท่ีไดรับ 
 ภาคผนวก จ  ภาพกิจกรรม / ผลงานท่ีปฏิบตั ิ
 ภาคผนวก ฉ  คาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

1.1  ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เดิมชื่อโรงเรียนบานผือพิทยาสรรค ตั้งอยู  
เลขท่ี 163 หมู 8 ตําบลบานผือ อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทร /โทรสาร 042-281279 e-mail : 
nfo@tupud.ac.th     website http:// tupud.ac.th   พ้ืนท่ีโรงเรียน 102  ไร  44 ตารางวาเปดสอนตั้งแตระดับชัน้
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

      1.2 เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา  
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตบริการ ในตําบลบานผือ 

ตําบลบานคอ  ตําบลหายโศก  ตําบลโนนทอง ตําบลหนองแวง ตําบลขาวสาร  ตําบลคําบงและพ้ืนทีใกลเคียง 
 

2. ขอมูลผูบริหาร 
 

2.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล  นายอนันตศักดิ ์ ภูพลผัน  วุฒิการศึกษาสงูสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วทบ.การจัดการ 

ดํารงตําแหนงในโรงเรียนน้ีตัง้แต 4 มิถุนายน 2561 ถงึ 19 กุมภาพันธ 2564 
 

     2.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
1) ชื่อ-สกุล   นายสุรชัย  ทองทิพย  วุฒิการศึกษาสงูสุด  กศ.ม. การบริหารการศึกษา ศษ.บ.สงัคมศึกษา  

ศษ.บ.แนะแนวการศึกษา   ดํารงตําแหนงในโรงเรียนน้ีตัง้แต  พ.ศ.2548 
2) ชื่อ-สกุล   นายเสถยีร  สุกรีฑา  วุฒิการศึกษาสงูสดุ  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. อุตสาหกรรม 

ดํารงตําแหนงในโรงเรียนน้ีตัง้แต  พ.ศ.2556 
3) ชื่อ-สกุล นายโชคชัย  แกวดวงด ี วุฒิการศึกษาสูงสดุ  กศ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย 

ดํารงตําแหนงในโรงเรียนน้ีตัง้แต  พ.ศ.2563 
4) ชื่อ-สกุล  นางสาววรินทร  เข็มทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร   

ดํารงตําแหนงในโรงเรียนน้ีตัง้แต  พ.ศ.2563 
 

          2.3 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี 10  พฤศจิกายน 2563) 
 

๑.) จํานวนครูและบุคลากร   
บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อื่นๆ 

 
ปการศึกษา 2563 

 
5 

 
106 

 
7 

 
1 

 
1 

  
 ที่มา : กลุมบริหารบุคคล 10 พฤศจิกายน 2563 
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 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบคุลากร 

กลุมงาน ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑติ ปริญญาตรี 
บริหาร  5 - - 
ครู - 31 4 69 
พนักงานราชการ - 2 2 3 
ครูอัตราจาง - -  1 
ลูกจางประจํา - - - 1 
ลูกจางช่ัวคราว - - - - 

รวม - 38 6  74   

 
 3) วิทยฐานะ  

กลุมงาน/กลุมสาระ ค.ศ.4 ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1 ครูผูชวย 
1. ฝายบริหาร 1 4 - - - 
2. กลุมสาระคณิตศาสตร - 8 2 3 2 
3. กลุมสาระวิทยาศาสตร - 14 4 4 1 
4. กลุมสาระภาษาไทย - 5 1 2 2 
5. กลุมสาระภาษาตางประเทศ - 6 5 6 3 
6. กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 8 2 5 1 
7. กลุมสาระศลิปะ - 4 1 1 1 
8. กลุมสาระสุขศึกษา-พลศึกษา - 1 1 3 - 
9. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - 4 1 1 - 
10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - - - 1 - 

รวม 1 54 17 26 10 
 
 4) สาขาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน(คน) คาบสอนเฉล่ีย คน/สัปดาห 
1. ฝายบริหาร 5 - 
2. กลุมสาระคณิตศาสตร 15 20.50 
3. กลุมสาระวิทยาศาสตร 23 16.50 
4. กลุมสาระภาษาไทย 10 17.50 
5. กลุมสาระภาษาตางประเทศ 20 17.80 
6. กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 18.20 
7. กลุมสาระศิลปะ 7 13.00 
8. กลุมสาระสุขศึกษา-พลศึกษา 5 19.50 
9. กลุมสาระการงานอาชีพ 6 14.30 
10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2 26.50 
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 5) พนักงานราชการ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ 
การสอน(ป) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ช้ัน จางดวยเงิน 

1 นางสาววยุรี  โสภา 42 14 ศษ.ม พัฒนาชุมชน แนะแนว งบประมาณ 
2 นางบุปผา  ชาวดร 37 10 วท.บ. คอมพิวเตอร แนะแนว งบประมาณ 
3 นางสาวภควลัญชญ  อําเคน 44 14 วท.บ. คอมพิวเตอร แนะแนว งบประมาณ 
4 นายณรงค  ภูนายาว 57 14 พธ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา งบประมาณ 
5 นางสาวศภุมาศ  ขาวขํา 32 6 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน งบประมาณ 
6 นางสาวพิมพดาว  คนไว 31 4 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุน ภาษาญ่ีปุน งบประมาณ 
7 นางสาวปวริศา  รัชสมบัติ 27 4 ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร งบประมาณ 

 
 6) ครูอัตราจาง 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ 
การสอน(ป) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ช้ัน จางดวยเงิน 

1 นายวิรุฬ  บุญดี 49 7 พธ.บ. ภาษาอังกฤษ แนะแนวม. 2 งบประมาณ 

 
3.  ขอมูลนักเรียน  (ณ วันท่ี  10 พฤศจิกายน 2563  ) 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปที่ 1 12 221 245 466 38.83 
มัธยมศึกษาปที่ 2 10 156 213 369 36.90 
มัธยมศึกษาปที่ 3 11 211 233 444 40.36 
มัธยมศึกษาปที่ 4 8 87 212 299 37.38 
มัธยมศึกษาปที่ 5 8 97 221 318 39.38 
มัธยมศึกษาปที่ 6 8 111 197 309 38.63 

รวม 57 883 1,321 2,205 38.67 

 
4.  ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ที่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 216 ล. 1 หลัง 16 หองเรียน 
2 อาคารเรียน 316 1 หลัง 16 หองเรียน 
3 อาคารเรียน 318 ล. 1 หลัง 18 หองเรียน 
4 อาคารเรียน 324 ล/55 1 หลัง 24 หองเรียน 
5 หอประชุม 101/54 1 หลัง  
6 หอประชุม 102/55 1 หลัง  
7 หอประชุมโรงอาหาร 101 1 หลัง  
8 อาคารเอนกประสงค 1 หลัง  
9 อาคารโดมอนุสรณ 1 หลัง  
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ขอมูลอาคารสถานท่ี (ตอ) 

ที่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 
10 อาคารฝกงานอุตสาหกรรม 1 1 หลัง  
11 อาคารฝกงานอุตสาหกรรม 2 1 หลัง  
12 อาคารฝกงานคหกรรม 1 หลัง  
13 หองนํ้า –หองสวมนักเรียน ชาย-หญิง 5 หลัง  
14 สนามฟุตบอล 1 สนาม  
15 สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม  
16 สนามวอลเลยบอล 2 สนาม  
17 สนามตะกรอ 2 สนาม  
18 ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย  
19 อุทยานการเรียนรู 1 แหง  

 
 
6.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปนเขตชุมชนในเขตเทศบาล  มีประชากรประมาณ  
101,478 คน แบงกากรปกครองออกเปน 13 ตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก 
เทศบาลบานผือ  องคการบริหารสวนตําบลบานผือ องคการบริหารสวนตําบลหายโศก องคการบริหารสวนตําบล 
บานคอ และองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือบุญบองไฟ บุญผเวส ลอยกระทง ฯลฯ 
  2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาภาคบังคับ  อาชีพหลัก คือ ทํานา  ทําไร สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 43,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน 

 3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียนโอกาสของสถานศึกษา อยูใกลแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรคือ
อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท วัดปาบานคอ  วัดหลวงพอนาค วัดพระพุทธบาทบัวบก วัดพระพุทธบาทบัวบานฯลฯ 
การสนับสนุนจากชุมชน ชุมชนใหความสําคัญกับการศึกษาและใหการสนับสนุน เชนมูลนิธิหลวงปูมหาบุญมี  สิริธโร 
สมาคมผูปกครองและครู ในการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน 

 

 ขอจํากัดของโรงเรียน  แนวโนมของประชากรวัยเรียนมีอัตราลดลงเน่ืองจากอัตราการเกิดลดลง โรงเรียน
ขาดแคลนอาคารเรียนและหองเรียน ทําใหการใชหองเรียนมีขอจํากัดและไมเพียงพอตอความตองการและจําเปน
เน่ืองจากมีอาคารเรียนอาคารประกอบท่ีเกาสรางมานาน เชนอาคารเรียน 216 ล สรางป 2516 อาคารเรียน อาคาร
เรียน 316 ล สรางป 2528  และอาคารเรียน 318 ล สรางป 2538  มีสภาพเกาเน่ืองจากสรางมานาน ทําใหมี
หองเรียนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน มีอัตราครูพอดีเกณฑแตไมตรงตามสาขาวิชาท่ีขาดแคลนเชน คณิตศาสตร สุข
ศึกษาและพละศึกษา และการงานอาชีพ 
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7.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน 
 

1) แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  จํานวน นักเรียนท่ีไปศึกษาแหลงเรียนรู 
 

ระดับช้ัน 
แหลงเรียนรู 

หองสมุด 
หอง

วิทยาศาสตร 
สวนเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สวนพฤกษศาสตร อ่ืนๆ 

มัธยมศึกษาปที่ 1 289 378 145 123 173 
มัธยมศึกษาปที่ 2 229 392 152 217 97 
มัธยมศึกษาปที่ 3 363 398 126 251 117 
มัธยมศึกษาปที่ 4 314 321 98 115 81 
มัธยมศึกษาปที่ 5 239 316 119 164 70 
มัธยมศึกษาปที่ 6 290 332 87 129 74 

รอยละ 80.29 100.00 33.86 46.57 28.50 
หมายเหตุ  : นักเรียนทั้งส้ิน 2,205 คน 
 
 2) แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา  จํานวนนักเรียนท่ีไปศึกษาแหลงเรียนรู 

 
ระดับช้ัน 

แหลงเรียนรู 
 

วัดหลวง 
พอนาค 

 
วัดปาบาน

คอ 

 
วัดปาภูกอน 

อุทยาน
ประวัติศาสตรภู

พระบาท 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

 
อ่ืนๆ 

มัธยมศึกษาปที่ 1 139 141 208 - - 25 
มัธยมศึกษาปที่ 2 227 129 45 - - 88 
มัธยมศึกษาปที่ 3 135 130 - 48 - 82 
มัธยมศึกษาปที่ 4 109 110 140 125 - 36 
มัธยมศึกษาปที่ 5 97 77 - -  80 
มัธยมศึกษาปที่ 6 87 91 - 48  78 

รอยละ 36.98 31.57 18.30 10.29  18.11 

หมายเหต ุ : นักเรียนท้ังสิ้น 2,205 คน 
 
 3)  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น  ผูทรงคุณวุฒ ิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู  นักเรียน 

ช่ือ -สกุล รายการ/กิจกรรม จํานวนครั้ง หมายเหตุ 
1. นางพรพิศ  พิมพิศาล ภาษาไทยพวน/ชมรมไทยพวน บอยครั้ง  
2. นายปุง  จันทะพูธ การจักสานไมไผ/แกะสลัก บอยครั้ง  
3. นายบญุธง  ทองทิพย การจักสานไมไผ/แกะสลัก บอยครั้ง  
4. นายสมบูรณ  ทองทิพย การคาขาย/ภาษาไทยพวน บอยครั้ง  
5. นายบุญถม  เจริญชนม การศึกษาตอ/ภาษาไทยพวน บอยครั้ง  
6. นางหนูพิศ  ทองทิพย ประวัติศาสตร นานๆ ครั้ง  
7. นางชุติปภา  บัวระภา การคาขาย/สิทธิสตรีและเด็ก นานๆ ครั้ง  
8. นางศิริลักษณ  จันทรศรี พฤติกรรมวัยรุน/สุขภาพอนามัย นานๆ ครั้ง  
9. นายจรัญ  อิงคประเสริฐ ประวัติศาสตร นานๆ ครั้ง  
10. นายฉลาย  รัตนตรัยศร ี ประวัติศาสตรทองถิ่น นานๆครั้ง  
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8.  ผลงานดีเดนในรอบปท่ีการศึกษา  2561-2563 
       8.1  ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
 

สถานศึกษา 
 
1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศกึษาขนาดใหญ 
2. เหรียญทองชนะเลิศรางวัลทรงคุณคา สพฐ OBEC AWARDS 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา  2561 ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ ดานการบริหารจัดการ 
3. เหรียญทองรางวัลทรงคุณคา สพฐ OBEC AWARDS ระดับชาติ 
ปการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ดานการ
บริหารจัดการ 
4. ผานการประเมินภายนอกรอบที่ 4 จาก สมศ. อยูในระดับ ดี
เยี่ยม 
5. ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ OBEC AWARDS ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2563 ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ ดานการบริหารจัดการ 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ 
 

 
สพฐ. 

 
 

สมศ. 
 

สพม.อุดรธานี 

 
ผูบริหาร 

 
1. นายอนันตศักดิ์  ภูพลผัน ผูบริหารดเีดน สมาคมผูปกครอง
และครูแหงประเทศไทย  
2. นายอนันตศักดิ์  ภูพลผัน ผูบริหารสถานศึกษา ที่บริหาร
สถานศึกษาไดรบัรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําป
การศึกษา  2561 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
2. นายประวัติวิทย  ศรีเชียงสา รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ดีเดน สมาคมรองผูอํานวยการสถานศึกษาแหงประเทศไทย  
3. นายมณเทียร  เกษโสภา   เหรียญเงิน รางวัลทรงคุณคา สพฐ. 
OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานการบริหารจัดการ 
4. นายสุรชัย  ทองทิพย เหรียญทอง รางวัลทรงคุณคา สพฐ. 
OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานนวัตกรรม 
5. นายสุรชัย  ทองทิพย ผูฝกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1 การขับรองเพลงไทยลูกกรุง ระดับช้ัน  
ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 
6. นายสุรชัย  ทองทิพย ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC 
AWARDS ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2563
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานวิชาการ 
 

 
สมาคมผูปกครองและครูฯ. 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

สมาคมรองฯ 
 

สพฐ. 
 

 
สพฐ. 

 
 

สพฐ. 
 
 

สพม.อุดรธานี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

ครู 1. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล  รางวัลเข็มประทานสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาปรินายก ครูผูสอนดีเดน 
2. นางจรัสศรี  เร่ิมรักษ  รางวัลเข็มประทานสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาปรินายก ครูผูสอนดีเดน 
3. นางณิชาภัทร  บุตรไชย  รางวัลเข็มประทานสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาปรินายก ครูผูสอนดีเดน 
4. นางรัชฏาภรณ  พรหมบุตร รางวัลเข็มประทานสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาปรินายก ครูผูสอนดีเดน 
5. นางรุจิรา  อ่ินออย รางวัลเข็มประทานสมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาปรินายก ครูผูสอนดีเดน 
6. นายชัชวาล  เจริญชนม ครูผูฝกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญ
ทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพ”ศิลป
สรางสรรค” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
7. ครูผูฝกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69  จํานวน  38  เหรียญทอง 17 
เหรียญเงิน  10  เหรียญทองแดง  
8. นายอัยวัฒน มวงเสาร ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. 
OBEC AWARDS ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 
2563 ประเภทครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  
ดานวิชาการ 
9. นายวันเฉลิม บุญเกษม ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. 
OBEC AWARDS ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 
2563 ประเภทครูผูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ           
ดานนวัตกรรม 
 

 
สมเด็จพระสังฆราชฯ 

 
สมเด็จพระสังฆราชฯ 

 
สมเด็จพระสังฆราชฯ 

 
สมเด็จพระสังฆราชฯ 

 
สมเด็จพระสังฆราชฯ 

 
สพฐ. 

 
 

สพฐ. 
 

สพม.อุดรธานี 
 
 
 
 

สพม.อุดรธานี 
 
 

 

นักเรียน 
 

1. นายสราวุธ  ชาวดร  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 
การประกวดวาดภาพแขงขัน”ศิลปสรางสรรค” ระดับช้ัน ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิครั้งที่ 69 
2. นายธัญพิสิษฐ  จันทรสมุทร รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยลุกกรุงชาย ระดับช้ัน ม. 1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิครั้งที่ 69 
3 .เด็กหญิงปยะธิดา  ชุมใจ รางวัลเหรียญทอง  การแขงขันคัด
ลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม. 1-3 งานงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 
3. เด็กชายจุลจักร  ขิระทาน รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ประเภททดลอง 
ระดับช้ัน ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 

 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
 

 
สพฐ. 

 
 
 

                     รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ปการศกึษา  2563  

 



8 
 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล 

 
 

4. นางสาวอัมรา  อึ่งชัยเจริญ รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ละแขงขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม. 4-6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 
5. เด็กหญิงอาทิตยา  มะลัยเค รางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
เขียนภาพลายเสน  ระดับช้ัน ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ 69 
6. เด็กหญิงเพชรัตน  เพ็งไธสง รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ขับรองเพลงสากล หญิง ระดับช้ัน ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 
7. นางสาวภัคจริา  สิงหา รางวัลเหรียญทอง การแขงขันเดี่ยว
ดนตรีพื้นเมือง โปงลางระดับช้ัน ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 
8. เด็กชายอนุชัย บุญพงษ เหรียญทอง การแขงขันเดี่ยวดนตรี
พื้นเมืองเดี่ยวโหวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 
69 
9. รางวัลเหรียญทอง 38 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน 7 เหรียญ
ทองแดง และเขารวม 5 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ 69 
 

สพฐ. 
 

 
สพฐ. 

 
 

 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
 
 

สพฐ. 
 

สพฐ. 
 
 

 
        8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 

ที ่ ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสําเร็จ/รางวัลที่ไดรับ(ถามี) 
 

1 
 
 
 
 
 

2.  
 
 

 

 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 
 
 
โครงการสงโรงเรียนเขาประกวดเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ปการศึกษา  2561 
 
 

 
-  ผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวา 
   คาเฉล่ียของประเทศจํานวน 2 กลุมสาระวิชา และมี 
   คาเฉล่ียสูงกวาปการศึกษา 2562 จํานวน 3 กลุมสาระ          

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉล่ียสูงกวาปการศึกษา 2562 
จํานวน 1 กลุมสาระวิชา 

 
 - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
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8.3 โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
      การศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) 

 

โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) เปนผลการประเมินรอบท่ี 4 ทําการประเมินเม่ือวันท่ี 13 มกราคม  2563 โดยมีผล
การประเมินและผลสรุปสําหรับผูบริหาร ดังน้ี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เลขท่ี ๑๖๓ หมู 8 ถนนบานผือ - ดงไร ตําบลบานผือ 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  อุดรธานี สํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษา ปท่ี ๖ คณะผูประเมินได
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเม่ือวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๓ โดยมีผลการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังน้ี 
 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ดาน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผูเรียน ดีเยีย่ม 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยีย่ม 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั ดีมาก 

 

จุดเดน 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

๑. ผูเรียนสวนใหญมีกิริยามารยาทงาม สุภาพ มีสัมมาคารวะ เคารพคณะครูสถานศึกษา ยิ้ม แยม ราเริง แจมใส 
แสดงความเคารพอยางนอบนอม มีจิตสาธารณะ รวมงานกับทางชุมชน กลาแสดงออกใน การสนทนาพูดคุยเม่ือไดรับ
การสอบถามในเร่ืองตาง ๆ มีความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายในสวนรวม 

๒. ผูเรียนมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความประหยัด มีความซ่ือสัตยสุจริต  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ เปนระบบ ไดรับรางวัลเหรียญทอง จาก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดาน บริหารจัดการ ท้ัง
ระดับชาติ และ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ไดรับการประกาศใหเปน “รางวัลชมเชย สถานศึกษา รางวัล
พระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖0 

๒. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี สวนหยอม สวนไมดอก ไมประดับ โดยเฉพาะดอกทานตะวัน 
ไดสวยงามตลอดป ท่ีสําคัญ คือ สวนพฤกษศาสตร หรือ ฐานการเรียนรู เศรษฐกิจ พอเพียง สอดคลองกับ เอกลักษณของ
สถานศึกษา 

๓. ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนเปนไปในทิศทางท่ีดี ไดรับความรวมมือในการ พัฒนาอาคาร
สถานท่ี และ เคร่ืองมือ อุปกรณ ตลอดจนเงินทุนการศึกษาตอสําหรับผูเรียนท่ีจะไปศึกษาตอใน ระดับท่ีสูงขึ้น 
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 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอาชีพ โครงการ 1 หองเรียน ๑ โครงงาน  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานคุณภาพของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญีปุ่น  
๒. การใชจายเงิน และ ทรัพยากร 
๓. การใชเทคโนโลย ีSmart Phone อยางถูกตอง มีวิจารณญาณในการใชงาน  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. การจัดทําแผนปฏบิัติการประจําป และ การจัดทํารายงานประจําป (SAR) 
๒. การพัฒนา และ การใชสวนพฤกษศาสตร ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีมี คุณภาพ 
๓. การวิจัยและพัฒนา (R&D : Research and Development)  
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ นําไปประยุกตใชในชีวิตได  
๒. การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับการจัดการเรียนรู 
 

ขอเสนอแนะ  
 

ดานคุณภาพของผูเรียน 
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท้ัง ๓ ภาษา ใหเนนพยัญชนะ คําศัพท 

การสนทนา ในทุก ๆ คาบท่ีจัดการเรียนการสอน เขาคายเสริมทักษะในแตละภาษา จัดหาบุคคล ทางดานภาษาใหเพียง
ตอตอจํานวนผูเรียน 

๒. สงเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียน 
ไดตระหนักถึงการใชจายอยางมีเหตุผล 

๓. สงเสริมใหผูเรียนมีความรู พรบ.คอมพิวเตอร ใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี Smart  
Phone ในสื่อโซเชียล 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป  
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษาควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยใหมีรายละเอียดของ โครงการพัฒนาใน  

ดานตาง ๆ ใหตรงกับมาตรฐานของสถานศึกษา ท่ีกําหนดไว ๓ มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี ดานคุณภาพ ผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โครงการพัฒนาดังกลาว ตองประกอบดวย รายละเอียดสําคัญ นับตั้งแต ชื่อของ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณท่ีใช ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และการประเมินผล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีดําเนินการ หรือ กิจกรรม ตองกําหนด รายละเอียดใหชัดเจน เพ่ือเปนประโยชน ในการนิเทศ 
ติดตามประเมินผล 
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๒. สถานศึกษามีสวนพฤกษศาสตร และ แหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู  

แลว ควรพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูใหกับผูเรียนภายในสถานศึกษา และ เปนแหลงเรียนรูใหกับบุคลากร ภายนอก ได
ตลอดเวลา มีการทํานุบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดปการศึกษา ปรับปรุงฐานการเรียนรูใหมีความสะอาด 
ปลอดภัย สวยงาม และสงเสริมใหครูผูสอนบูรณาการจัดการเรียนรูใหกับกลุมสาระการ เรียนรูวิชาอ่ืน ๆ ตามความ
จําเปน โดยสรุปใหใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหประหยัดและคุมคา ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. สถานศึกษาควรสนับสนุนให ครูและบุคลากร ทําการการวิจัยและพัฒนา (R & D : Research and  
Development) ใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพราะการวิจัยและพัฒนาหากนํามาใชในวงการศึกษา หรือ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน จะสรางประโยชนไดมาก เปนการชวยแกปญหาและพัฒนารูปแบบ วิธีการสอน การจัดกิจกรรม การใชสื่อ 
และ นวัตกรรม สถานศึกษาควรจัดอบรมใหความครูแกบุคลากร มอบหมายใหดําเนินการจัดทํางานวิจัย อยางกวางขวาง
และท่ัวถึงกันทุกคน ในทุกภาคเรียน และใหงานวิจัย เปนสวนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบและมอบหมายงาน
ในอนาคต 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป  
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑. ผูสอนควรลดพฤตกิรรมการบอก บรรยาย อธิบายความรู และเปดโอกาสใหผูเรียนได  

ศึกษา อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู สํารวจ สืบคนจากแหลงความรู ท้ังกระบวนการกลุม และเท่ียว จากสื่อ เทคโนโลยี 
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ มีโอกาสไดนําเสนอขอคนพบจากการศึกษา อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู สอบถาม 
สํารวจ สืบคนอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

๒. ผูสอนควรมีแผนการจัดการเรียนรูเปนรายชั่วโมง มีรูปแบบของแผนการสอนท่ีมีรูปแบบ เดียวกันท้ังโรงเรียน 
๓. การวิเคราะหมาตรฐาน และตัวชี้วัดเพ่ือกําหนดเปนจุดประสงคของการจัดการเรียนรู ควร ใหครอบคลุมท้ัง

ทางดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ควรใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีตั้งไว และมี การดําเนินการ

กอน ในระหวาง และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู และมีการสะทอนผลการเรียนรูใหนักเรียน ทราบหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทุกคร้ัง 

๕. ผูสอนควรนําผลจากการวัดและประเมินผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีไมบรรลุตาม จุดประสงคการ
เรียนรูท่ีตั้งไว มาศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการพัฒนาดวยกระบวนการ PLC หรือการ วิจัยในชั้นเรียนใหตอเน่ือง
สมํ่าเสมอ 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป  
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  
ดานคุณภาพของผูเรียน 
สถานศึกษาควรฝกใหผู เ รียนไดสร างสิ่ งประดิษฐ/นวัตกรรม ท่ี เปนลักษณะอิเ ล็กทรอนิกสและ 

ไมโครคอนโทรลเลอร แลวนําเสนอโดยใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เชน สามารถพูดอธิบายนําเสนอโดยใช 
ภาษาตางประเทศท้ัง ๓ ภาษา เผยแพรผลงานผานสื่อวิดีโอ เว็บไซต เว็บบล็อก ยูทูป สรางศูนยเครือขาย โครงงาน
นวัตกรรมและประดิษฐรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู สรางศูนยเครือขายทางดานภาษาตางประเทศท้ัง ๓ ภาษาโดยจัดหา
ส่ือการเรียนการสอน ผลงานผูเรียน มัคคุเทศกนอย สรางศูนยวิชาการในการยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรู สรางสถานศึกษาแหงน้ีใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) สูการพัฒนาใหมีความ
ยั่งยืนตอไป  
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ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning - PBL) ครูควร ดําเนินการสอนตาม

ขั้นสอนของการเรียนโดยใชโครงงานเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการใชปญหาจริง สงเสริม ใหผูเรียนไดวิเคราะห อภิปราย 
ประเด็นปญหา เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอหัวขอการดําเนินโครงงานท่ี ผูเรียนสนใจ ใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจ และ
วางแผนการดําเนินโครงงาน และประเมินผลโครงงาน 

ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมหรือประสบการณเดิมกับความรูใหม แลวสามารถนําไป ประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูผานกระบวนการแกไขปญหา พัฒนาทักษะในการแกไข ปญหา ท่ีเกิดจากการศึกษา
คนควาดวยตนเอง วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะมอบหมายใหผูเรียนทํางาน เปนกลุม เพ่ือทุกคนไดชวยกันแกไข
ปญหา คนควา และอาจเปนการสรางองคความรูไดดวยตนเอง พรอม นําเสนอผลงานของกลุม ท้ังน้ีผูสอนทําหนาท่ีเปน
เพียงผูแนะนํา (Facilitator) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปน การเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูของแตละคนใหไดรับการ
พัฒนาไดเต็มความสามารถท่ีมีอยู  

 
สรุปผลการประเมินความโดดเดน 

สถานศึกษามีความโดดเดน ในดาน ดานวิชาการควบคูคุณธรรม เปนตนแบบหรือโดดเดนระดับ ทองถิ่น/
ภูมิภาค ซ่ึงเปนไปตาม อัตลักษณ : “ลูกพระเก้ียวนอย สุภาพออนนอม เพียบพรอมคุณธรรม” 
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ตอนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  1.วิสัยทัศน พันธกจิ เปาหมาย 
 
 วิสัยทัศน  (Vision) 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มุงสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพสู

ความเปนเลิศทางวิชาการและคุณธรรม บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 พันธกิจ (MISION) 
  สนับสนุน สงเสริม และพัฒนา การจัดการศึกษาใหผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา

อยางมีคุณภาพโดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียน มีความรูคูคุณธรรม มีความรูความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสูสากล บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพ OBECQA และตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 เปาประสงค 
1) ผูเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพและมีคุณลักษณะตาม 

เปาหมายดานผูเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2) ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูมาตรฐานสากล 

   3) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลไดอยางมีคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA 

   4) สถานศึกษาบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามขอกําหนดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA 
 

 กลยุทธระดับโรงเรียน 
  กลยุทธท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
   กลยุทธท่ี 3  เผยแพรผลการปฏิบตัิท่ีเปนเลิศของการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
2.อัตลักษณ  ลูกพระเก้ียวนอย สภุาพออนนอม เพียบพรอมคุณธรรม 
 

3.เอกลักษณ  สิ่งแวดลอมสวยเดน เนนวิชาการ สืบสานคุณธรรม 
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4. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
ปการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ 1 ดานคณุภาพผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน 
เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการอาน เขียนภาษาไทยไดเหมาะสม ตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการคิด คาํนวณไดอยางเหมาะสมตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
3. ผูเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการส่ือสาร การใชภาษาอังกฤษหรือจีน
หรือญ่ีปุน ไดอยางเหมาะสมตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 

2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกไขปญหา 

ผูเรียนทุกหอง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา โดยการทําโครงงาน  
หองละ 1 โครงงาน 
 

3. ผูเรียนมีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 

1. ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 3 รอยละ 80 มีความสามารถในการผลิตผลิต
คิดคนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐใหมๆ 
2. ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 6 รอยละ 80 มีความสามารถในการผลิต
คิดคนนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐใหมๆ 
 

4. ผูเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 

ผูเรียนรอยละ 80 สามารถใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 

5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผูเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กลุมสาระการเรียนรู
กําหนด 
 

6. ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีตองานอาชีพ 

ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ทุกคน ไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ
และเตรียมความพรอมเขาสูการประกอบอาชีพ 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษากําหนด 
ผูเรียนรอยละ 90 ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
สถานศึกษากําหนด 
 

2.ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและ
ความเปนไทย 

1.ผูเรียนรอยละ 90 มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีทองถิ่น 
2.ผูเรียนรอยละ 90 แตงกายดวยชุดพื้นเมืองไทยพวนเขารวมกิจกรรมของชุมชน
1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 

3. ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 

ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้นบนความแตกตางทาง
วัฒนธรรมอยางมีความสุข 
 

4. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิต
สังคม 

1.ผูเรียนรอยละ 90 มีสุขภาวะทางดานรางกายตามเกณฑของกรมอนามัย 
2.ผูเรียนรอยละ 90 มีจิตอาสาตอสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

1.มีเปาหมายและวิสัยทัศน และพันธกิจที่
ชัดเจน 

โรงเรียนมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ เปาหมาย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกภาคีเครือขาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

2. มีระบบจัดการคุณภาพ 
   ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได มาตรฐาน 

3. การพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

โรงเรียนมีการบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรทุกคนไดรับการอบรมพัฒนาตนเองอยางนอย 20 ชม./ป 
 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คณุภาพ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย มีแหลงพักผอน
อยางเพียงพอสําหรับผูเรียนและบุคลากรทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คณุภาพ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรูอยางเพียงพอ และใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ 
2. โรงเรยีนจัดใหมีหองเรียนคุณภาพอยางเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอ
ผูเรียน 
 

  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตได 

ครูทุกคนจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะหและคิด
สรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงผานการทําโครงงานกิจกรรมการฝกปฏิบัติใน
สถานการณจริง โดยมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู และมีการจัดทําวิจัยในช้ัน
เรียน 

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

1. ครูพัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอยางนอย 2 รูปแบบในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู โดยมีโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูทุกคนพัฒนาและใชส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ 
 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูและผูเรียนหาขอตกลงรวมกันในการกําหนดแนวทางการเรียนรูและปฏิบัติงาน
ในหองเรียน โดยมีโครงการพัฒนาหองเรียนใหนาอยู 
 

4.ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

1.ครูทุกคนมีการจัดทําขอสอบเพื่อประเมินผูเรียนทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
2.ครูทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางนอยปละ 1 เรื่อง 
 

5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 

1.ครูทุกคนมีการจัดทําแผนการการจัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตรระดับช้ันเรียน
เปนพื้นฐาน 
2.ครูทุกคนมีการจัดทํารายงานปฏิบัติงานประจําป(SAR)  
3.ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู(PLC) 
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5. งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการในปการศึกษาท่ีรายงาน) 
 1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ตระหนักและเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  ปรากฏชัดเจนในแผนกลยุทธ  หลักสูตรสถานศึกษา  จุดเนนพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  ไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 3 ปการศึกษายอนหลังของโรงเรียนมาวิเคราะหและดําเนินการอยางตอเน่ือง  ไดจัดทํา
โครงการพัฒนาแบบเขมขน 4 โครงการ  คือ   
 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนเนนหองเรียนคุณภาพตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร  ครูวิเคราะหหลักสูตร  ออกแบบการเรียนรู   ทําแผนการจัดการเรียนรู   
สอนดวยกิจกรรมหลากหลาย  วัดประเมินผลตามสภาพจริง  ใชวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและแกไขคุณภาพผูเรียน  มี
การวิเคราะหผูเรียนรายคน เรียนรูการปฏิบัติงานจนไดวิธีการทํางานท่ีดี (Best Practice) ครูและผูเรียนถอดบทเรียน
ความสําเร็จ      
 
                     2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นําแนวทางขอสอบ PISA , O-NET การคิดสังเคราะห
เชื่อมโยงสัมพันธ (GAT) สูกระบวนการเรียนการสอน 
 

                     3) โครงการสงเสริมทักษะความสามารถ 8 กลุมสาระการเรียนรู  สงเสริมอัตลักษณ สุภาพออนนอม 
เพียบพรอมคุณธรรม 
 

      4) โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

  ครูนํากระบวนการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลสูชั้นเรียน  ใหผูเรียนรูเปาหมาย วิธีการไปสูเปาหมาย  
ฝกทักษะการคิดและวิธีการใหเหตุผลอยางเชื่อมโยงเพ่ือหาคําตอบ  สรางทางเลือกท่ีถูกตองใหกับตนเองเสริมดวยศิษย
เกามาแนะแนวใหความรู  กลุมสาระการเรียนรูจัดสอบวัดความรูทุกระดับชั้น นําผลไปพัฒนาผูเรียน  จัดสอนวิชา  
IS1 – IS3  การศึกษาคนควาดวยตนเองตามรูปแบบบันได 5 ขั้น  ผูเรียนออกสูชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสา  จัดกิจกรรม
คายวิชาการ ทดสอบดวยขอสอบ O-NET ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  เพ่ือสรางความแมนยาํและความม่ันใจใหกับผูเรียน    
โครงการรินนํ้าใจจากพ่ีสูนอง   จัดสอบวัดความรูวิชาหลักและการสอบดวยขอสอบ PISA รวมกับหนวยงานภายนอก
โดยเฉพาะสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานสากล มี
คุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกในดานวิชาการและการแขงขันโดยเฉพาะ
การเขารวมแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนท้ังในระดับกลุมจังหวัด และระดับภาคและระดับชาติ    
  นอกจากน้ี   เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองดี มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย  โรงเรียนพัฒนาระบบ “หองเรียนเขมแข็ง” เนนระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน สรางเครือขายความ
รวมมือจากผูปกครอง ผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของดูแลผูเรียนอยางใกลชิด ฝกทักษะชีวิตการอยูรวมกัน การดูแล
ชวยเหลือ  มีนํ้าใจ  รูหนาท่ี  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย   
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เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน 
               1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

ป
การศึกษา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับ
คณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การอาน เขยีน 
การส่ือสาร และ 

   การคิดคํานวณ 
 

2563 1. ผูเรียนรอยละ 80 มี
ความสามารถในการอาน เขียน
ภาษาไทยไดในระดับดีตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผูเรียนรอยละ 80 มี
ความสามารถในการคิด คํานวณ
ไดในระดับดีมากตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 
3. ผูเรียนรอยละ ๘๐  มี
ความสามารถในการส่ือสาร การ
ใชภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรอื
ภาษาญ่ีปุนไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

ดีมาก 
 

 
 

ดีมาก 
 

 
 

ดีมาก 
 

โครงการสงเสริมการ
แขงขันศิลปหัตถกรรม 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการรักการอาน 
โครงการมัคคุเทศกนอย 
โครงการสัปดาห
คณิตศาสตร 
โครงการสัปดาห
หองสมุดสงเสริมนิสัยรัก
การอาน 
โครงการสัปดาห
วิทยาศาสตร 
โครงการสัปดาห
ภาษาไทยและวันสุนทร
ภู 
 

งานวิชาการ 
 
 
 

2. ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห 
คิดอยางมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกไข
ปญหา 

2563 ผูเรียนทุกหอง มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภปิราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกปญหา โดยการทําโครงงาน 1 
Class 1 Project 

ดีเยี่ยม 
 

 

โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
O-COP 

งานวิชาการ 

3. ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การสราง
นวัตกรรม 

2563 1. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรมจากการเขา
รวมกิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน หรือกิจกรรมที่
โรงเรียนกําหนด 

 

ดีเยี่ยม 
 
 

กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมที่โรงเรียน
กําหนด 

งานวิชาการ 
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๑๘ 
 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน(ตอ) 
               1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

ป
การศึกษา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับ
คณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

4. ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

2563 1.ผูเรียนทุกคนสามารถใช
อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 
2.ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 ทุกคนสามารถผลิต
ภาพยนตรส้ัน และเผยแพรขอมูล
ได 
3.ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
6 ทุกคน สามารถสรางเว็บไซต
สวนตัว โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
CMS ได 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
หองเรียน 
 
 
 
 

กลุมสาระการ
เรียนรู

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี 

5. ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

2563 1.ผูเรียนมีผลการเรียนที่ไมผาน
เกณฑ(0, ร., มส., มผ.) ลดลงทุก
กลุมสาระการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
2.ผูเรียนมีผลการเรียนในระดับ 
2.5 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
3.ผูเรียนมีความรูความสามารถ
พิเศษ และมีผลงานเปนเลิศ 

ดีมาก 
 

 
ดีมาก 

 
 

ดีมาก 
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ 

งานวิชาการ 

6. ผูเรียนมีความรู
ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ 

2563 1.ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
3 และ 6 ทุกคน ไดรับการแนะ
แนวการศึกษาตอและเตรียมความ
พรอมเขาสูการประกอบอาชีพ 
2.ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
3 และ 6 มีอัตราการศึกษาตอ
เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
3.ผูเรียนมีความพรอมในการ
ฝกงานหรอืมีความสามารถในการ
ทํางานตามระดับช้ัน 
 

ดีเยี่ยม 
 

 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

โครงการแนะแนว
การศึกษาตอและอาชีพ 
โครงการพี่พบนอง 
โครงการธนาคาร
โรงเรียน 
โครงการจิตอาสา 
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

งานแนะแนว 
 
 

งานวิชาการ 

              1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
1. ผูเรียนมี

คณุลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา
กําหนด 

2563 1.ผูเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในระดับดีขึ้นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.ผูเรียนเปนแบบอยางในการ
กระทําที่แสดงใหเห็นวาเห็น
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

ดีเยี่ยม 
 

 
ดีเยี่ยม 

โครงการจิตอาสา 
โครงการโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย  
โครงการโรงเรียนสีขาว 
 

งานกิจการ
ผูเรียน 

งานวิชาการ 
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๑๙ 
 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผูเรียน(ตอ) 
               1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

ป
การศึกษา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับ
คณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2.ผูเรียนมีความ
ภาคภูมิใจใน
ทองถิ่นและความ
เปนไทย 

2563    ผูเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจ 
เห็นคุณคาในทองถิ่นและความ
เปนวัฒนธรรมไทพวนและ
แสดงออกไดอยางเหมาะสม 

ดีเยี่ยม 
 

- โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
- กิจกรรมรําไทพวน 
- กิจกรรมการแตงกาย
ไทพวน 

กลุมบริหาร
ทั่วไป 

3.ผูเรียนยอมรับที่
จะอยูรวมกันบน
ความแตกตาง
และหลากหลาย 

2563 ผูเรียนทุกคนมีการยอมรับเหตุผล
และความคิดเห็นของผูอ่ืน  

ดีเยี่ยม กิจกรรมกีฬาภายใน
ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี 
กิจกรรม YC 
กิจกรรมการถอด
บทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุมบริหาร
ทั่วไป 

4.ผูเรียนมีสุขภาวะ
ทางรางกายและ
จิตสังคม 

2563 1.ผูเรียนทุกคนมีสุขภาวะทางดาน
รางกายตามเกณฑของกรมอนามัย 
2.ผูเรียนทุกคน มีสุขภาพจิตที่ดี 
สามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมี
ความสุข 
3.ผูเรียนมีความรูสึกปลอดภัย 
เขาใจวิธีปองกันตนเองและผูอ่ืนให
ปลอดภัยจากสารเสพติด ปญหา
ทางเพศ และอบายมุขทุกชนิด ใน
ทุกสถานการณ 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

โครงการสงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมกีฬาสีและกีฬา
ภายนอก 
โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการ To be 
number one 
โครงการ YC 
 

งานอนามัย 
กิจการผูเรียน 
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๒๐ 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ          

ประเด็นการ
พิจารณา 

ป
การศึกษา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับ
คณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1.มีเปาหมายและ
วิสัยทัศน และ
พันธกิจที่ชัดเจน 

2563 โรงเรียนมีการจัดทําวิสัยทัศน 
พันธกิจ และ เปาหมาย โดยการมี
สวนรวมของบุคลากร และภาคี
เครือขาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ดีเยี่ยม โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการ
จัดทาํแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

กลุม
งบประมาณ
และกลุม
วิชาการ 

2. มีระบบจัดการ
คณุภาพ 

   ของสถานศึกษา 

2563 โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบ
คณุภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : OBECQA 

ดีเยี่ยม โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 World Class Standard 
School 

งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

3.การพัฒนา
วิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียน
รอบดานตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย 

2563 โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล World Class 
Standard School 

ดีเยี่ยม โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
World Class 
Standard School 

กลุมวิชาการ 

4.การพัฒนาครแูละ
บุคลากรใหมี
ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

2563 1.ครูและบุคลากรทุกคนไดรับการ
อบรมพัฒนาตนเองอยางนอย 20 
ชม./ป 
2.ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจแก
บุคลากรในการพัฒนาวิชาชีพ 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

โครงการพัฒนาบุคลากร กลุม
บริหารงาน

บุคคล 

5. จัด
สภาพแวดลอม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

2563 1. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่
สวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย 
มีแหลงพักผอนอยางเพียงพอ
สําหรับผูเรียนและบุคลากรทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

โครงการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาแหลง
การเรียนรู 
โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste) 
โครงการสวน
พฤกษศาสตรในโรงเรียน 
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุมบริหาร
ท่ัวไป 

งานวิชาการ 

6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และเรียนรู 

2563 1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรูอยาง
เพียงพอ และใชประโยชนอยาง
เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรยีนจัดใหมีหองเรียน
คุณภาพอยางเพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน 

ดีเยี่ยม 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาแหลง
การเรียนรู 

กลุมบริหาร
ทั่วไป 

กลุมวิชาการ 
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๒๑ 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

ป
การศึกษา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
เปาหมาย 

ระดับ
คณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดการ
เรียนรูผาน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตได 

2563 ครูทุกคนจัดการเรียนรูใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห
สังเคราะหและคิดสรางสรรคโดย
การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง/ 
การทําโครงงาน/ กิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู 

ดีมาก 
 
 
 

โครงการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิด Active 
Learning โดยใช
กระบวนการ PLC 

กลุมบริหาร
วิชาการ 

2. ใชส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหลงเรียนรูที่
เอ้ือตอการ
เรียนรู 

2563 1. ครูทุกคนพัฒนาและใชส่ือการ
สอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูในการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดีมาก 
 
 

โครงการผลิตส่ือการ
เรียนรู 
โครงการพัฒนาแหลงการ
เรียนรู 
โครงการจัดหา/จัดซ้ือส่ือ
การเรียนการสอน 

กลุมบริหาร
วิชาการ 

3. มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 

2563 ครูผูเรียนมีขอตกลงรวมกันในการ
กําหนดแนวทางการเรียนรูและ
การปฏิบัติงานในหองเรียน โดยมี
โครงการพัฒนาหองเรียนสีขาว 

ดีมาก 
 

โครงการหองเรียนสีขาว 
โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู 

งานกิจการ
ผูเรียน 
กลุม

วิชาการ 
4.ตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ 
และนําผลมา
พัฒนาผูเรียน 

2563 1.ครูทุกคนมีการจัดทําขอสอบ
เพื่อประเมินผูเรียนทั้งแบบอัตนัย
และแบบปรนัย 
2.ครูทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางนอย
ปละ 1 เรื่อง 
3.โรงเรียนมีการวัดผลประเมินผล
ผูเรียนตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศกึษาและมี
การประเมินผลตามสภาพจริง 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

โครงการพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผล 
โครงการสงเสริมการจัดทํา
วิจัยในช้ันเรียน 

กลุม
วิชาการ 

5.มีการแลกเปล่ียน
เรียนรูและให
ขอมูลสะทอน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

2563 1.ครูทุกคนมีการจัดทํารายงาน
ปฏิบัติงานประจําป(SAR)  
2.ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) 
3.ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูใน
กลุมเครือขายโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ปละ 1 ครั้ง 
4.ครูผูชวยเขารวมพัฒนาตนเอง
ตามโครงการเตรียมพัฒนรัก
องคกร 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

โครงการเตรียมพัฒนรัก
องคกร 
โครงการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนในเครือเตรียม
พัฒนสูความเปนเลิศ 

กลุม
วิชาการ 
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

3.1 มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
มาตรฐานสถานศึกษา 

ผลการประเมินภายในตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 

 

คาระดับ 
คุณภาพ 

ระดับ
คณุภา

พ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 

ดานคุณภาพ

ผูเรียน  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการของ
ผูเรียน 
1) ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การอาน เขยีน 
การส่ือสาร และ 
การคํานวณ 

 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มี
ความสามารถในการอาน เขียน
ภาษาไทยไดเหมาะสม ตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

ผูเรียนรอยละ ๙๗.๒๓ มี
ความสามารถในการอาน เขียน
ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 

๕ 
ดีเยี่ยม 

 

1. รายงานการประเมิน
การอาน การเขียน
ภาษาไทยประจําป 256๓ 
2. รายงานผลโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

2. ผูเรียนรอยละ 80 มี
ความสามารถในการคิด 
คํานวณไดอยางเหมาะสมตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

ผูเรียนรอยละ 85. ๕๐ มี
ความสามารถในการคิด คํานวณ
ไดในระดับดีขึ้นไป 

4 ดีมาก 
 

1. รายงานผลโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

3. ผูเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการส่ือสาร 
การใชภาษาอังกฤษหรือจีน ได
อยางเหมาะสมตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 

ผูเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการส่ือสาร การ
ใชภาษาอังกฤษ ภาษาจีนรอยละ 
๘๐ และภาษาญ่ีปุนรอยละ ๘๐ 
ไดในระดับดีขึ้นไป 

 
4 

 
ดีมาก 

 

1. รายงานผลโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2. รายงานผลโครงการ
มัคคุเทศกนอย 

2) ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห 
คิดอยางมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกไข
ปญหา 

1. ผูเรียนทุกหอง มี
ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภปิราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกปญหา โดยการทําโครงงาน 
หองละ 1 โครงงาน 

ผูเรียนทุกหอง มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภปิราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกปญหา โดยการทําโครงงาน
ไดมากกวา 1 โครงงาน  
ในระดับดีขึ้นไป 

5 ดีเยี่ยม ๑.รายงานผลโครงการ
สงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 
O-COP 
๒.รายงานผลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชา IS และ
นวัตกรรม/ผลผลิต 
 

3) ผูเรียนมี
ความสามารถใน
การสราง
นวัตกรรม 

 

1. ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 รอยละ 80 มี
ความสามารถในการคิดคน
โครงงาน และผลิตภัณฑจาก
วัสดุในทองถิ่น 

ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  
ปที่ 3 รอยละ ๑๐๐ มี
ความสามารถในการทําโครงงาน
และสรางผลิตภัณฑจากวัสดุใน
ทองถิ่นไดในระดับดีขึ้นไป 

๕ ดีเยี่ยม 
 

๑.นวัตกรรม/ผลผลิต 
๒.รายงานผลการเรียน
ชุมนุม 
 
 

2. ผูเรียนเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปที่ 6 รอยละ 80 
มีความสามารถในการคิดคน
โครงงาน และผลิตภณัฑจาก
วัสดุในทองถิ่น 

ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 
6 รอยละ ๑๐๐ มีความสามารถ
ในการทําโครงงานและสราง
ผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่นได
ในระดับดีขึ้นไป 

๕ ดีเยี่ยม 
 

๑.นวัตกรรม/ผลผลิต 
๒.รายงานผลการเรียน
ชุมนุม 
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๒๓ 

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
ผลการประเมินภายในตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

คาระดับ 
คุณภาพ 

ระดับ
คณุภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
4) ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
 

1. ผูเรียนรอยละ 80 
สามารถใชอินเทอรเน็ต
ใน   การสืบคนขอมูล 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถใช
อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
ไดในระดับดีขึ้นไป 
2. ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ทุกคนสามารถผลิต
ภาพยนตรส้ัน และเผยแพร
ขอมูลได 
3. ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ทุกคน สามารถสราง
เว็บไซตสวนตัว โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป CMS ได 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพหองเรียน 
(STEM) 

5) ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑที่กลุมสาระ
การเรียนรูกําหนด 

1. ผูเรียนมีผลการเรียนที่ไมผาน
เกณฑ (0, ร., มส., มผ.) ลดลง
ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง 
2. ผูเรียนมีผลการเรียนในระดับ 
2.5 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 
 
 

4 ดีมาก 
 

1. รายงานโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2.กิจกรรมกลุมสาระ
การเรียนรู 

6) ผูเรียนมีความรู
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ 

1. ผูเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 
6 ทุกคน ไดรับการแนะ
แนวการศึกษาตอและ
เตรียมความพรอมเขาสู
การประกอบอาชีพ 

1. ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3 และ 6 ทุกคน ไดรับการ
แนะแนวการศึกษาตอและ
เตรียมความพรอมเขาสูการ
ประกอบอาชีพ 
2. ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3 และ 6 ทุกคน ไดรับ
การศึกษาตอ 
3. ผูเรียนมีความพรอมในการ
ฝกงานหรือมีความสามารถใน
การทํางานตามระดับช้ันของ
ผูเรียนไดในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการแนะ
แนวการศึกษาตอและ
อาชีพ 
2 รายงานโครงการพี่พบ
นอง 
3รายงานโครงการ
ธนาคารโรงเรียน 
4รายงานโครงการจิต
อาสา 
5. รายงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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๒๔ 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ผลการประเมินอยูใน ระดับดีเย่ียม 

  โรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียนในดานการอาน เขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุน/ภาษาเกาหลี โดยกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระภาษาตางประเทศ และกลุมสาระคณิตศาสตร 
ดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการอยางตอเน่ืองตลอดปการศึกษา เชนโครงการวันภาษาไทย วันคริสตมาสและคลินิกหมอ
ภาษา เปนตน ในดานการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปญหา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการสนับสนุนคือ โครงการ O-COP (One Class One 
Project ) และ O-SOP (One School One Project) โดยนักเรียนแตละหองจะตองมีโครงงานอยางนอย 1 โครงงานท่ี
เปน Best Practice ท่ีดีท่ีสุดของหอง และในระดับโรงเรียนก็จะมี Best Practice ท่ีดีท่ีสุดของโรงเรียน โรงเรียนมีการจัด
สอนในรายวิชา IS1-IS3 (การศึกษาคนควาอิสระ) ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีโรงเรียนมาตรฐานสากลจะตองเปดสอนเพ่ือให
นักเรียนมีความรูทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการทําวิจัยในเร่ืองท่ีนักเรียนใหความสนใจ กระบวนการ
เรียนการสอน IS จะเนนใหนักเรียนเรียนรูและนําเอาผลิตภัณฑหรือสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาพัฒนาและตอยอดใหดีขึ้น
กวาเดิม ซ่ึงสิ่งหน่ึงท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดบรรลุผลในการศึกษาคนควาก็คือระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือใชในการสืบคนขอมูล ซ่ึงโรงเรียนก็มีการติดตั้งและใหบริการนักเรียนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
  ในเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ก็มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้นท้ังจากการวัดผลประเมินผลโดยโรงเรียน
ในรายวิชาท่ีเรียนในแตละภาคเรียนและจากการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาคาเฉล่ียของ
ประเทศจํานวน 2 กลุมสาระวิชา และมี   คาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2562 จํานวน 3 กลุมสาระชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2562 จํานวน 1 กลุมสาระวิชา นอกจากน้ีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6ไดรับการแนะแนวใหความรูท้ังในดานอาชีพและการศึกษาตอทุกคน 
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2) ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
ผลการประเมินภายในตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

คาระดับ 
คุณภาพ 

ระดับ
คณุภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
1.2 คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค 
ของผูเรียน 
1) ผูเรียนมี
คณุลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 

1. ผูเรียนรอยละ 90 
ผานเกณฑการ
ประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามที่
สถานศึกษากําหนด 

1. ผูเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคใน
ระดับดีขึ้นไปตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ผูเรียนเปนแบบอยางใน
การกระทําที่แสดงใหเห็นวา
เห็นประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการจิตอาสา 
๒. รายงานโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย  
๓. รายงานโครงการโรงเรียน
สีขาว 

2) ผูเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย 

1. ผูเรียนรอยละ 90 
มีสวนรวมในกิจกรรม
ประเพณีทองถิ่น 
 

ผูเรียนทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณคาใน
ทองถิ่นและความเปน
วัฒนธรรมไทพวนและ
แสดงออกไดอยางเหมาะสม 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น     
2. รายงานกิจกรรมรําไท
พวน 
3. ภาพรวมการรวมงาน
สรงนํ้าพระบรมสารีริกธาต ุ
วัดปาบานคอ  

3) ผูเรียนยอมรับที่
จะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและ
หลากหลาย 

1. ผูเรียนทุกคนเขา
รวมกิจกรรมที่
โรงเรียนและชุมชมจัด
ขึ้นบนความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมอยางมี
ความสุข 

ผูเรียนทุกคนมีการยอมรับ
เหตุผลและความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานกิจกรรมกีฬา
ภายในภายนอกสถานศึกษา 
2. รายงานกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี 
3. รายงานกิจกรรม YC 
4. รายงานกิจกรรมการถอด
บทเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4) ผูเรียนมีสุขภาวะ
ทางรางกายและจิต
สังคม 

1. ผูเรียนรอยละ 90 
มีสุขภาวะทางดาน
รางกาย 
ตามเกณฑของกรม
อนามัย 
2. ผูเรียนรอยละ 90 
มีจิตอาสาตอสังคมทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. ผูเรียนทุกคนมีสุขภาวะ
ทางดานรางกายตามเกณฑ
ของกรมอนามัย 
2. ผูเรียนทุกคน มี
สุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู
รวมกับสังคมไดอยางมี
ความสุข 
3. ผูเรียนมีความรูสึก
ปลอดภัย เขาใจวิธีปองกัน
ตนเองและผูอ่ืนใหปลอดภัย
จากสารเสพติด ปญหาทาง
เพศ และอบายมุขทุกชนิด 
ในทุกสถานการณ 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการสงเสริม
สุขภาพ 
2. รายงานกิจกรรมกีฬาสี
และกีฬาภายนอก 
3. รายงานโครงการโรงเรียน
สีขาว 
4. รายงานโครงการ To be 
number one 
5. รายงานโครงการ YC 

คาเฉล่ียระ/ดับคุณภาพ ๖๒ 4.7๖  

                      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ปการศึกษา  256๓   
  

  



๒๖ 

ผลการประเมินมาตรฐานที ่1  ดานคุณภาพผูเรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ผลการประเมินอยูใน ระดับดีเย่ียม 
โรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการในการสงเสริมและพัฒนา เชน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน กิจกรรมลุกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรม
เพ่ือนท่ีปรึกษา กิจกรรมกีฬาภายใน เขารวมประเพณีงานสรงนํ้าพระบรมสารีริกธาตุ วัดปาบานคอและกิจกรรม To be 
number one เปนตน สงผลใหนักเรียนเปนผูท่ีมีคุณลักษณะตามปรัชญาโรงเรียน คือความเปนเลิศทางวิชาการและ
คุณธรรม และเปนไปตาม อัตลักษณของโรงเรียนคือ ลูกพระเก้ียวนอยสุภาพออนนอม เพียบพรอมคุณธรรม 
 
3.2  มาตรฐานที่ 2  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินภายในตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 

คาระดับ 
คุณภาพ 

ระดับ
คณุภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2.1 มีเปาหมายและ
วิสัยทัศน และพันธ
กิจที่ชัดเจน 

โรงเรียนมีการจัดทํา
วิสัยทัศน พันธกิจ และ 
เปาหมาย โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกภาคี
เครือขาย เพื่อพัฒนา
คณุภาพการศึกษา 

โรงเรียนมีการจัดทําวิสัยทัศน 
พันธกิจ และ เปาหมาย โดย
การมีสวนรวมของบุคลากร 
และภาคีเครือขาย เพื่อพัฒนา
คณุภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม รายงานโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและ
การจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

2.2 มีระบบจัดการ
คณุภาพ 
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบการ
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ได 
มาตรฐาน 

โรงเรียนบริหารจัดการดวย
ระบบคณุภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : OBECQA 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
World Class Standard 
School 
2. รางวัลคุณภาพแหง
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
OBECQA 

2.3 การพัฒนา
วิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 

โรงเรียนมีการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรูที่ไดมาตรฐาน 

โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล 
World Class Standard 
School 
 

5 ดีเยี่ยม 1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. รายงานโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
World Class Standard 
School 
๓.เกียรติบัตร OBEC 
Awards 

2.4 การพัฒนาครู
และบุคลากรใหมี
ความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ครูและบุคลากรทุกคน
ไดรับการอบรมพัฒนา
ตนเองอยางนอย 20 
ชม./ป 

1. ครูและบุคลากรทุกคนไดรับ
การอบรมพัฒนาตนเองอยาง
นอย 20 ชม./ป 
2. ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจ
แกบุคลากรในการพัฒนา
วิชาชีพ 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรภายใน
และภายนอกองคกร 
2. เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
๓.รายงานการอบรม
ออนไลนของบุคลากร 

                      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ปการศึกษา  256๓   
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มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินภายในตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 

คาระดับ 
คุณภาพ 

ระดับ
คณุภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 

2.5. จัด
สภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสงัคม
ท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ 
 
 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดลอมท่ี
สวยงาม สะอาด รมร่ืน 
ปลอดภยั มีแหลง
พักผอนอยางเพียงพอ
สําหรับนักเรียนและ
บุคลากรทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหลง
เรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 

1. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม
ท่ีสวยงาม สะอาด รมร่ืน 
ปลอดภยั มีแหลงพักผอน
อยางเพียงพอสําหรับนักเรียน
และบุคลากรทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท้ัง
ภายในและภายนอกท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 

5 
 

ดเียีย่ม 
 

1. รายงานโครงการ
พัฒนาสิง่แวดลอมใน
โรงเรียน 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาแหลงการเรียนรู 
3. รายงานโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste) 
4. รายงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตรใน
โรงเรียน 
5. รายงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู 

1. โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
เรียนรูอยางเพียงพอ 
และใชประโยชนอยาง
เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรยีนจัดใหมี
หองเรียนคุณภาพอยาง
เพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอ
ผูเรียน 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู
อยางเพียงพอ และใชประโยชน
อยางเต็มศักยภาพ 
2. โรงเรยีนจัดใหมีหองเรียน
คุณภาพอยางเพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
โรงเรียน 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาแหลงการเรียนรู 

                          คาเฉล่ีย/ระดับคุณภาพ 30 5.00  
 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  อยูใน ระดับดีเย่ียม 

 โรงเรียนโดยผูนําองคกรสูงสุด ฝายบริหาร ครู และบุคลากร ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของไดมีการรวมมือกันใน
การวิเคราะหองคกร เพ่ือรวมกันกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของสถานศึกษาในระยะปานกลาง 4 ป
ขางหนาปการศึกษา  2562-2565 นําเอาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA และรูปแบบกระบวนการบริหารงานภายในองคกร TUPU อุดรธานี MODEL มาใชใน
การวางระบบงานทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาในทุกๆดานไปพรอมกันสงผลใหโรงเรียนไดรับการยกยองชมเชยจาก
หนวยงาน องคกร ตางๆ เชนไดรับรางวัลสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัล
ทรงคุณคาแหง สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ คร้ังท่ี 8
และชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ OBEC AWARDS ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี ปการศึกษา 2563 ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ ดานการบริหารจัดการ 

                      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ปการศึกษา  256๓   
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3.3 มาตรฐานท่ี 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
มาตรฐานสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินภายในตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 

คาระดับ 
คุณภาพ 

ระดับ
คณุภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /

โครงการ /กิจกรรม) 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
3.1 การจัดการ
เรียนรูผาน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิต
ได 

ครูทุกคนจัดการเรียนรูให
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะหสังเคราะหและคิด
สรางสรรคโดยการปฏิบัติจริง
ผานการทําโครงงานกิจกรรม
การฝกปฏิบัติในสถานการณ
จริง โดยมีกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การเรียนรู และมีการจัดทํา
วิจัยในช้ันเรียน 

ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู
ใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะหสังเคราะหและคิด
สรางสรรคโดยการฝกปฏิบัติ
ในสถานการณจริง/ การทํา
โครงงาน/ กิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู 

4 ดีมาก 
 

1. รายงานโครงการ
จัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 
2. รายงานกิจกรรม
การจัดการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. รายงานกิจกรรม
การจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด Active 
Learning โดยใช
กระบวนการ PLC 

3.2. ใชส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหลงเรียนรูที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู 

1. ครูพัฒนากลวิธี/เทคนิคการ
สอนอยางนอย 2 รูปแบบใน
แตละกลุมสาระการเรียนรู 
โดยมีโครงการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน 
2. ครูทุกคนพัฒนาและใชส่ือ
การสอน ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ 

ครูทุกคนพัฒนาและใชส่ือการ
สอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูในการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 
 

1. รายงานโครงการ
ผลิตส่ือการเรียนรู 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาแหลงการ
เรียนรู 
3. รายงานโครงการ
จัดหา/จัดซ้ือส่ือการ
เรียนการสอน 

3.3  มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
 

ครูและนักเรียนหาขอตกลง
รวมกันในการกําหนดแนว
ทางการเรียนรูและปฏิบัติงาน
ในหองเรียน โดยมีโครงการ
พัฒนาหองเรียนใหนาอยู 

ครูและนักเรียนมีขอตกลง
รวมกันในการกําหนดแนว
ทางการเรียนรูและการ
ปฏิบัติงานในหองเรียน โดยมี
โครงการพัฒนาหองเรียนสีขาว 

4 ดีมาก 
 

1. รายงานโครงการ
หองเรียนสีขาว 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรู 
๓.ระบบดแูล
ชวยเหลือนักเรียน 

3.4. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผูเรียนอยางเปน
ระบบ และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน 

1. ครูทุกคนมีการจัดทํา
ขอสอบเพื่อประเมินผูเรียนทั้ง
แบบอัตนัยและแบบปรนัย 
2. ครูทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อยางนอยปละ 1 เรื่อง 

1. ครูทุกคนมีการวิเคราะห
และจัดทําขอสอบเพื่อประเมิน
ผูเรียนทั้งแบบอัตนัยและแบบ
ปรนัย 
2. ครูทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อยางนอยปละ 1 เรื่อง 
3. โรงเรียนมีการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนตามระเบียบ
การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผล 
2. รายงานโครงการ
สงเสริมการจัดทําวิจัย
ในช้ันเรยีน 
๓.รายงานโครงการ
อบรม PLC 
๔.รายงาน SAR ของ
บุคลากรในโรงเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินภายในตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 

คาระดับ 
คุณภาพ 

ระดับ
คณุภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
3.5. มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
และใหขอมูลสะทอน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

1. ครูทุกคนมีการจัดทํา
แผนการการจัดการ
เรียนรูโดยใชหลักสูตร
ระดับช้ันเรียนเปน
พื้นฐาน 
2. ครูทุกคนมีการจัดทํา
รายงานปฏิบตัิงาน
ประจําป(SAR)  
3. ครูทุกคนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูชุมชน
แหงการเรียนรู(PLC) 

1. ครูทุกคนมีการจัดทํารายงาน
ปฏิบัติงานประจําป (SAR)  
2. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) 
3. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูในกลุมเครือขายโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ป
ละ 1 ครั้ง 
4. ครูผูชวยเขารวมพัฒนา
ตนเองตามโครงการเตรียมพัฒน
รักองคกร 

5 ดีเยี่ยม 
 

1. รายงานโครงการ
เตรียมพัฒนรักองคกร 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียน
ในเครือเตรียมพัฒนสู
ความเปนเลิศ 
๓.รายงานโครงการ
อบรม PLC 
๔.รายงาน SAR 
ประจําปของบุคลากรใน
โรงเรียน 

                           คาเฉล่ีย/ระดับคุณภาพ 22 4.40  
 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
 
  ผลการประเมินอยูใน ระดับดีมาก  โรงเรียนมีการพัฒนาครู บุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรยีน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งในดานการใหความรูเรื่องหลักสูตร ความรูดานการวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนมีการจัดประชุม
ปฏิบัติการใหความรูแกครู บุคลากร ทุกภาคเรียน และมีการทําขอตกลง MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการพัฒนาครู
ดานการวิจัยในช้ันเรียน โดยมีครู บุคลากรเขารวมครบทุกคน นอกจากน้ียังมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูอบรมออนไลนในการ
ผลิตส่ือออนไลนในชวงสถานการณโรคระบาดของไวรัสCovid-19 พรอมทั้งสรางกลุมและพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู PLC ทั้งใน
ระดับกลุมสาระ และบูรณาการกับกลุมสาระอ่ืน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันและสามารถนําเอาความรู ประสบการณไป
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงผลจากการดําเนินกิจกรรมและโครงการดังกลาวสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น และแนวโนมปญหาผลการเรียนของนักเรียนที่ มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดนอยลง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรไดเพิ่มสูงขึ้น 
 
หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  
  5   หมายถึง  ดีเยีย่ม      
       4      หมายถึง  ดีมาก 

      3   หมายถึง  ดี      
  2   หมายถึง  พอใช 
  1   หมายถึง  ปรับปรุง 
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2. สรุปผลการประเมิน 
 

มาตรฐาน คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน 4.7๖ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.40 ดีมาก 
 

คาเฉล่ียรวม/ระดับคุณภาพ 4.7๒ ดีเยี่ยม 
 
 

หมายเหตุ :  การแปรผลระดับคุณภาพ  
  4.50 – 5.00  อยูในระดับ ดเียีย่ม  
  3.50 – 4.49  อยูในระดับ ดีมาก 
  2.50 – 3.49  อยูในระดับ ด ี 
  1.50 – 2.49  อยูในระดับ พอใช  
  ต่ํากวา 1.50   อยูในระดับ  ปรับปรุง 
 
3. จุดเดน 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมี
การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินท่ีโรงเรียนแตงตั้งและการประเมินโดยหนวยงานตนสังกัด คือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี มีผลการประเมินท้ัง 3 มาตรฐาน อยูในระดับดีเย่ียม โดยมีจุดเดนของ
การดําเนินการและการพัฒนาในแตละมาตรฐานดังน้ี 
 

 มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน  
โรงเรียนมีการพัฒนาผูเรียนในดานการอาน เขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุน/ภาษาเกาหลี โดยกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระภาษาตางประเทศ และกลุมสาระคณิตศาสตร 
ดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการอยางตอเน่ืองตลอดปการศึกษา เชนโครงการวันภาษาไทย วันคริสตมาสและคลินิกหมอ
ภาษา เปนตน ในดานการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปญหา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการสนับสนุนคือ โครงการ O-COP (One Class One 
Project ) และ O-SOP (One School One Project) โดยนักเรียนแตละหองจะตองมีโครงงานอยางนอย 1 โครงงานท่ี
เปน Best Practice ท่ีดีท่ีสุดของหอง และในระดับโรงเรียนก็จะมี Best Practice ท่ีดีท่ีสุดของโรงเรียน โรงเรียนมีการจัด
สอนในรายวิชา IS1-IS3 (การศึกษาคนควาอิสระ) ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีโรงเรียนมาตรฐานสากลจะตองเปดสอนเพ่ือให
นักเรียนมีความรูทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการทําวิจัยในเร่ืองท่ีนักเรียนใหความสนใจ กระบวนการ
เรียนการสอน IS จะเนนใหนักเรียนเรียนรูและนําเอาผลิตภัณฑหรือสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาพัฒนาและตอยอดใหดีขึ้น
กวาเดิม ซ่ึงสิ่งหน่ึงท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดบรรลุผลในการศึกษาคนควาก็คือระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือใชในการสืบคนขอมูล ซ่ึงโรงเรียนก็มีการติดตั้งและใหบริการนักเรียนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
  ในเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ก็มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้นท้ังจากการวัดผลประเมินผลโดยโรงเรียน
ในรายวิชาท่ีเรียนในแตละภาคเรียนและจากการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาคาเฉล่ียของ
ประเทศจํานวน 2 กลุมสาระวิชา และมี   คาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2562 จํานวน 3 กลุมสาระชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2562 จํานวน 1 กลุมสาระวิชา นอกจากน้ีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 ไดรับการแนะแนวใหความรูท้ังในดานอาชีพและการศึกษาตอทุกคน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
โรงเรียนโดยผูนําองคกรสูงสุด ฝายบริหาร ครู และบุคลากร ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของไดมีการรวมมือ 

กันในการวิเคราะหองคกร เพ่ือรวมกันกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของสถานศึกษาในระยะปานกลาง 4 
ปขางหนาปการศึกษา  2562-2565 นําเอาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA และรูปแบบกระบวนการบริหารงานภายในองคกร TUPU อุดรธานี MODEL มาใชใน
การวางระบบงานทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาในทุกๆดานไปพรอมกันสงผลใหโรงเรียนไดรับการยกยองชมเชยจาก
หนวยงาน องคกร ตางๆ เชนไดรับรางวัลสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัล
ทรงคุณคาแหง สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ คร้ังท่ี 8
และชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ OBEC AWARDS ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี ปการศึกษา 2563 ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ ดานการบริหารจัดการ 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
โรงเรียนมีการพัฒนาครู บุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน 

สําคัญ ท้ังในดานการใหความรูเร่ืองหลักสูตร ความรูดานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมีการจัดประชุมปฏิบัติการให
ความรูแกครู บุคลากร ทุกภาคเรียน และมีการทําขอตกลง MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการพัฒนาครูดาน
การวิจัยในชั้นเรียน โดยมีครู บุคลากรเขารวมครบทุกคน นอกจากน้ียังมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูอบรมออนไลนใน
การผลิตส่ือออนไลนในชวงสถานการณโรคระบาดของไวรัสCovid-19 พรอมท้ังสรางกลุมและพัฒนาชุมชนแหงการ
เรียนรู PLC ท้ังในระดับกลุมสาระ และบูรณาการกับกลุมสาระอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันและสามารถ
นําเอาความรู ประสบการณไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงผลจากการดําเนิน
กิจกรรมและโครงการดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึ้น และแนวโนมปญหาผลการเรียนของ
นักเรียนท่ี มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดนอยลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สามารถจบการศึกษา
ตามหลักสูตรไดเพ่ิมสูงขึ้น จนไดรับรางวัลดังน้ี นายอัยวัฒน มวงเสาร ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2563 ประเภทครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  ดานวิชาการ และ นายวันเฉลิม บุญเกษม ชนะเลิศ รางวัล
ทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2563 ประเภทครูผูสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  ดานนวัตกรรม 
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4. จุดควรพัฒนา 
 

 โรงเรียนมีจุดท่ีจะตองพัฒนาตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน ท้ัง 3 มาตรฐานดังน้ี 
 มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน  
  การเรงรัดและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นเพ่ือใหสามารถแขงขันในการศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษาและอ่ืนๆตามท่ีนักเรียนถนัดและสนใจ ยกระดับผลการสอบ O-NET ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 
6 ใหมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกกลุมสาระวิชา 
 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  โรงเรียนควรพัฒนาครู บุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และจัดหาสื่อ 
อุปกรณการเรียนการสอนแบบออนไลน ใหเพียงพอและทันสมัยตอการเรียนรู ในยุคสถานการณการแพรระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) นอกจากน้ีตองพัฒนาอาคารเรียนท่ีอยูในสภาพเกาและทรุดโทรมตามระยะเวลาการสรางท่ี
นานแลวใหสามารถใชงานไดและขอสนับสนุนงบประมาณในการสรางอาคารเรียนใหมเพ่ือใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น 
 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
  โรงเรียนควรพัฒนาครูใหมีความรูในดานการวัดผลประเมินผล มีเคร่ืองมือในการวัดผลท่ีหลากหลาย และ
ลดจํานวนนักเรียนท่ีไมผานเกณฑ การประเมิน เชน 0 , ร,และ มส. ใหนอยลง  
 
5. แผนพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนหรือพัฒนาใหดีข้ึนหน่ึงระดับ 
  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะปานกลาง โดยกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาเอาไว ใน
วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียน โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะปานกลาง ป
การศึกษา  25๖๒ – 256๕ และรวมมือกับเครือขายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ท้ัง 1๙ โรงเรียนท่ัวประเทศ
ในการพัฒนา ครู บุคลากร นักเรียนตลอดจนการบริหารจัดการรวมกัน อีกท้ังจะพัฒนาโรงเรียนใหเปนตนแบบโรงเรียนท่ี
บริหารจัดการดวยรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA และเปนศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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