
การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

สหวิทยาเขตพระพุทธบาท  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี 
.......................................................................... 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีได้
พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี แล้ว     

 
1. เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 

1.1 งบด้านวิชาการ   จำนวน 6,159,930.00 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 70 (เกณฑ์ร้อยละ 60-70) 
1.2  งบด้านบริหารทั่วไป  จำนวน 1,759,980.00 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 20 (เกณฑ์ร้อยละ 20-30) 
1.3  งบสำรองจ่าย           จำนวน  879,990.00 บาท  คิดเป็น  ร้อยละ 10 (เกณฑ์ร้อยละ 10-20) 
                  งบประมาณทั้งสิ้น  8,799,900.00 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 100 

2. เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2565  ได้ 
 
 
 
 
 

                     (นางชุติปภา บัวระภา) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
 

 
 

 
 
 

 



 
คำนำ 

 
 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ได้กำหนด
เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผน การบริหารการศึกษา 
โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ 16 (ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื ่อใช้เป็นคู ่มือในการ
ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานและทิศทาง
ใ น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้  ณ ที่นี้ 
   
     
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
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 ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
 

1. ข้อมูลพื้นฐำน  
 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
         (1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุดรธานี (เดิมช่ือโรงเรียนบา้นผือพิทยาสรรค)์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี  
163 หมู่ท่ี 8 บา้นศรีส าราญ ถนน อุดร-บา้นผือ  ต าบลบา้นผือ อ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอุดรธานี รหสัไปรษณีย์
41160 โทรศพัท ์042-281279โ ทรสาร 042-281279 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา อุดรธานี  
เวบ็ไซต ์ www.tupud.ac.th  อีเมลลe์-mail:info@tupud.ac.th  

 (2)  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  1ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  6 
 (3)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–6 มีเขตพื้นท่ีบริการ 4 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลบา้นผือ ต าบลหายโศก             

      ต าบลโนนทอง ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผือ  จงัหวดัอุดรธานี 
 

2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 
2.1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
             นายคมสันต ์ ถานกางสุ่ย  วุฒิการศึกษา  ค.บ.บริหารการศึกษา , ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ,  

    กศ.ม.เทคโนโลยกีารศึกษา ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุดรธานี 
ตั้งแต่   
    วนัท่ี  27 พฤษภาคม 2565 ถึงปัจจุบนั 
 

2.2  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง)   4 คนประกอบดว้ย 
 1. นายสุรชยั   ทองทิพย ์  วุฒิการศึกษา ศษ.บ. สังคมศึกษา 
                                                                         ศษ.บ.   แนะแนว            กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
           2. นายเสถียร สุกรีฑา           วุฒิการศึกษา ค.บ. อุตสาหกรรม  

     ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
3. นายโชคชยั  แกว้ดวงดี            วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย 

       กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
           4. นางสาววรินทร  เข็มทอง         วุฒิการศึกษา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
       ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

 

http://www.tupud.ac.th/


2.3 จ ำนวนบุคลำกร 
 

ตำรำงท่ี  1  แสดงจ านวนผูบ้ริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้และวุฒิการศึกษา 
 

ท่ี ฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน วุฒิกำรศึกษำ 

ชำย หญิง รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต ่ำกว่ำ ป.ตรี 
1 บริหาร 4 1 5 - 5 - - 
2 ภาษาไทย - 11 11 - 2 9 - 
3 คณิตศาสตร์ 8 9 17 - 8 9 - 
4 วิทยาศาสตร์ 7 17 24 - 12 12 - 
5 สังคมศึกษา 4 12 16 - 6 10 - 
6 ศิลปะ 5 3 8 - 1 7 - 
7 การงานอาชีพ 4 - 4 - 1 3 - 
8 ภาษาต่างประเทศ 5 16 21 - 6 15 - 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5 - - 5 - 

10 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน - - - - - - - 
รวม 41 70 111 - 41 70 - 

 

ท่ีมำ : งานบุคคล (ขอ้มูล ณ มิถุนายน 2565) 
ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนบุคลากรอ่ืนๆและวุฒิการศึกษา 
 

ที่ บุคลำกร 
จ ำนวน วุฒิกำรศึกษำ 

ชำย หญิง รวม ป.โท ป.ตรี ต ่ำกว่ำ ป.ตรี 

1 พนกังานราชการ 1 6 7 1 6  - 
2 ครูอตัราจา้ง 1 - 1 - 1 - 
3 ลูกจา้งประจ า 2 - 2 - - 2 
4 ลูกจา้งชัว่คราว 5 2 7              - - 7 
5 เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1 - 1 - 1 - 
6 พยาบาล - - - - - - 
7 อ่ืนๆ - - - - - - 

รวม 10 8 18 1 8 9 
 

ท่ีมำ : งานบุคคล (ขอ้มูล ณ มิถุนายน 2565) 



งานจดัท าแผนงานเสนอ
งบประมาณ/งานแผนงาน

โรงเรียน 

งานวางแผนอตัราก าลงั งานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 

งานระเบียบวินยั แกไ้ข 
ความประพฤตินกัเรียน 

 

3. ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร มีโครงสร้างตามแผนภูมิดงัน้ี  
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร อุดรธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำกลุ่ม 
บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 

หัวหน้ำกลุ่ม
บริหำรงำนทั่วไป 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรฯ

นักเรียน 

 หัวหน้ำกลุ่ม 
บริหำรงำนวิชำกำร 

 

งานวิจยัพฒันาส่ือ
นวตักรรมและ
เทคโนโลย ี

งานพฒันาหลกัสูตรฯ 

งานวดัผลประเมินผลฯ 

 

งานทะเบียน 

 

งานประกนัคุณภาพ
การศึกษาฯ 

หัวหน้ำกลุ่ม 
บริหำรงำนงบประมำณฯ 

งานจดัระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 

งานบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์

งานบริหารการบญัชี 

งานบริหารการเงิน 

งานสารสนเทศโรงเรียน/
งานเวบ็ไซตโ์รงเรียน 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

 

งานวินยัและจรรยาบรรณ 
 

งานธุรการและ 
งานสารบรรณโรงเรียน 

งาน TO BE NUMBER ONE 
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ผู้ปกครอง 

งานอนามยัโรงเรียน/ 
งานส่งเสริมสุขภาพ 

งานโภชนาการและ 
โรงอาหาร 

งานธนาคารโรงเรียน 

งานส่งเสริมความปลอดภยั 
และงานวินยัจราจร  
ป้องกนัอุบตัิเหตุ 

งานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

นักเรียน 

งานธุรการ/สารสนเทศ 
กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

 
 

งานธุรการ/งานสารสนเทศ 
กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

 
งานธุรการกลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 
 

งานเลขานุการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

งานกิจกรรมนกัเรียน 
 

งานยานพาหนะโรงเรียน 

งานนิเทศภายใน 

งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

งานส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชนฯ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

งานแนะแนว 

งานห้องสมุด 

งานแผนงาน/สารสนเทศ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

งานธุรการกลุ่มงาน
วิชาการ งานธุรการ/สารสนเทศ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
แผนงานและสารสนเทศ 

งานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 

การใชเ้งิน 

งานจดัระบบบริหารและ
พฒันาองคก์ร 

งานประสานงานกบั 
เขตพื้นท่ีการศึกษาฯ และ

หน่วยงานอื่นๆ 

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัราชการ 

 

งานการออกจากราชการ 
 

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมครู 

งานพฒันาระบบและ
เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศฯ 

งานส่งเสริมสร้างขวญั
และและก าลงัใจ 

งานจดหมายข่าว 
 งานส านกังานเลขานุการ 

 

งานบริการสารธารณะ/
งานชุมชน 

งานนกัการภารโรง/
แม่บา้น 

งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา/
งานโรงเรียนกบัชุมชน 

งานส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน 

งานโสตทศันศึกษา 

งานประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย
คณะกรรมการนกัเรียน 

งานครูท่ีปรึกษาและ 
เวรประจ าวนั 

 

งานพฒันาการเรียนรู้ 

งานจดัสรรงบประมาณ 

งานขอมีและขอเลื่อน 
วิทยฐานะ 

 

งานทะเบียนประวตัิฯ 
 

งานพสัดุฝ่าย/สัญญาจา้ง
ฯ 

 

งานปฏิบติัราชการของ
บุคลากร 

งานรักษาความปลอดภยั
ฯ 

 

งานศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 

งานป้องกนัสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

 



4. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนท่ี แหล่งเรียนรู้และกำรใช ้
     4.1 ท่ีดินและอำคำรสถำนท่ีของโรงเรียนในปัจจุบัน 

โรงเรียนมีพื้นท่ีทั้งส้ิน  102  ไร่  44  ตารางวา  มีอาคารเรียน อาคารประกอบ  ดงัน้ี 
อาคารเรียน  216 ล./41    1 หลงั 
อาคารเรียน  316 ล/39    1 หลงั 
อาคารเรียน  318 ล/38 (พิเศษ)                              1 หลงั 
อาคารเรียน  324ล/55-ก    1 หลงั 
อาคารอเนกประสงค ์     1 หลงั 
อาคารหอประชุมอเนกประสงค ์ 002 /2521  1 หลงั 
อาคารหอประชุม/โรงอาหาร  100/27   1 หลงั 
อาคารอุตสาหกรรม  102/27    2 หลงั 
อาคารคหกรรม (อาคารเบ็ดเสร็จ แบบ ค)         1 หลงั 
เรือนพยาบาล                                                 1 หลงั 
อาคารสิริธโร     1 หลงั 
อาคารมูลนิธิพระมหาบุญมี สิริธโร                      1 หลงั 
บา้นพกัครู                                         14 หลงั 
บา้นพกันกัการภารโรง                                        2 หลงั 
หอ้งน ้า/ส้วม ชาย-หญิง                                       5 หลงั 
สนามฟุตบอล พร้อมลู่ว่ิง         1 สนาม 
สนามบาสเกตบอล                                              2 สนาม 
สนามกีฬาอเนกประสงค ์    2 สนาม 

      โดมอนุสรณ์                     1 แห่ง 
4.2 ห้องปฏิบัติกำร ส่ือ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยี  
    1.1 หอ้งปฏิบติัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หอ้งเรียน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 80 เคร่ือง 

    1.2 หอ้งโสตทศันศึกษา (ICT) จ านวน 1  ห้อง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1  เคร่ือง เคร่ืองฉายภาพขา้ม 
ศีรษะ (โปรเจ็คเตอร์)  1 เคร่ืองเคร่ืองฉายภาพสามมิติ (ดิจิทลัวิชวลไลเซอร์)  1 เคร่ือง เคร่ืองเสียง  1  ชุด 
              1.3 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
จ านวน  2 หอ้ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 52 เคร่ือง  เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ (โปรเจ็คเตอร์) 2 เคร่ือง  เคร่ืองเสียง  
2  ชุด 
     1.4 หอ้งปฏิบติัการวิชาการงานอาชีพ 1  ห้อง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง เคร่ืองฉายภาพขา้ม
ศีรษะ (โปรเจ็คเตอร์) 1 เคร่ือง 



     1.5 หอ้งปฏิบติัการวิชาศิลปะ 1  หอ้ง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
(โปรเจ็คเตอร์) 1 เคร่ืองเคร่ืองฉายภาพสามมิติ (ดิจิทลัวิชวลไลเซอร์)  1 เคร่ือง เคร่ืองเสียง  1  ชุด 
                1.6  หอ้งสืบคน้ส าหรับนกัเรียน  2  ห้อง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 82 เคร่ือง เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
(โปรเจ็คเตอร์) 2 เคร่ือง  เคร่ืองเสียง  2  ชุด 
                1.7  หอ้ง STEM 1 หอ้ง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับครู  จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ
(โปรเจ็คเตอร์) จ านวน 1 เคร่ือง  ไอแพทส าหรับนกัเรียน  จ านวน 9 เคร่ือง  เคร่ืองเสียง  1  ชุด 
 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 
 

 
 

 



  4.3  สภำพชุมชนโดยรวม 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุดรธานี  เป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลบา้นผือ  

จงัหวดัอุดรธานี  ชุมชนโดยรอบโรงเรียนจึงเป็นชุมชนอ าเภอและชนบท  มียา่นเศรษฐกิจส าคญัอยูใ่กล้
โรงเรียน ไดแ้ก่  ตลาดเทศบาล  มีวดั สถานศึกษา สถาบนัการเงิน   หน่วยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  
โรงแรม และบา้นพกัของขา้ราชการ  ลกัษณะของชุมชนโดยรวมจึงเป็นชุมชนท่ีก าลงัพฒันา  และใหค้วาม
สนใจในกิจการของโรงเรียน  โรงเรียนจึงไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนพอสมควรอ าเภอบา้นผือ มีจ านวน
ประชากร 109,811 คน (ขอ้มูล พ.ศ.2564) 

องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  สถานศึกษา  หน่วยงานต่าง  ของรัฐ  หรือเอกชน  วดั  กลุ่มประชาชน                  
ในบริเวณใกลเ้คียงท่ีสามารถประสานงานเป็นเครือข่ายกบัสถานศึกษาเพื่อใชท้รัพยากรร่วมกนัพฒันา
การศึกษาและการสนบัสนุนการศึกษา  ประกอบดว้ย 

1. เทศบาลต าบลบา้นผือ 
2. อ าเภอบา้นผือ 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นผือ 
4. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นผือ 
5. ส านกังานการไฟฟ้าอ าเภอบา้นผือ 
6. สถานีต ารวจภูธรบา้นผือ 
7. ศูนยก์ารศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอบา้นผือ 
8. โรงพยาบาลบา้นผือ 
9. วดัอรัญญิกาวาส 
10. วดัศรีสะอาด 
11. วดัลุมพิลีวนั 
12. วิทยาลยัการอาชีพบา้นผือ 
13. ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
14. อ่ืน ๆ อีกท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอบา้นผือ 

 
 
 
 
 



 
5. ข้อมูลนักเรียน 
 
ตำรำงท่ี 3 จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน  
 

ระดับช้ันเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลีย่ 
ต่อห้อง ชำย หญิง 

ม.1 11 165 263 428 39 
ม.2 11 202 271 473 43 
ม.3 12 222 250 472 39 
รวม 34 589 784 1,373  

ม.4 9 126 253 379 42 
ม.5 8 140 244 384 48 
ม.6 9 87 200 287 32 
รวม 26 353 697 1,050  

รวมทั้งหมด 60 942 1,481 2,423  
 

* ขอ้มูลนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 
1) นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม จ านวน    -  คน 
2) มีนกัเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ จ านวน   -   คน 

  3)   มีนกัเรียนปัญญาเลิศ จ านวน - คน 
       4)   มีนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน  200 คนโดยนกัเรียนไดรั้บเงินปัจจยัพื้นฐาน  
             ภาคเรียนละ 1,500 บาท/คน 

5)  มีนกัเรียนขาดแคลน มีรายไดต้่อครอบครัว นอ้ยกวา่ 20,000 บาท/ปี จ านวน 54 คน 
     คิดเป็นร้อยละ 2.29  ของนกัเรียนทั้งหมด 
6)  นกัเรียนต่อหอ้ง (เฉล่ีย) จ านวน 40 คนต่อ 1 หอ้งเรียน 
7)  สัดส่วนครู : นกัเรียน = 1 :  20 
8)  นกัเรียนท่ีลาออกกลางคนั เพื่อศึกษาต่อท่ีสถานศึกษาอ่ืน จ านวน - คน 

 
 
 



6. ผลงำนท่ีประสบผลส ำเร็จในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  
 

ตำงรำงท่ี 46.1  ผลงำนดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รำงวัล 
หน่วยงำนท่ีมอบ

รำงวัล 

สถำนศึกษำ 1. ผา่นการประเมินภายนอกรอบท่ี 4 จาก สมศ. อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
2. ชนะเลิศ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ระดบัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

สมศ. 
สพม.อุดรธานี 

ผู้บริหำร 1. นำยสุรชัย  ทองทิพย์ เหรียญทอง รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเภทโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ดา้นนวตักรรม 
2. นำยสุรชัย  ทองทิพย์ชนะเลิศ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปีการศึกษา 2563ประเภท
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ดา้นวิชาการ 
 

สพฐ. 
 

 
สพม.อุดรธานี 

 
 

ครู 1. นำงสำวพชัรี  เปรมปรีดิ์  รางวลัเขม็ประทานสมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาปรินายก ครูผูส้อนดีเด่น 
2. นำงรุจิรำ  อิน่อ้อย  รางวลัเขม็ประทานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
ปรินายก ครูผูส้อนดีเด่น 
3. นำงรัชฎำภรณ์  พรหมบุตร  รางวลัเขม็ประทานสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาปรินายก ครูผูส้อนดีเด่น 
4. นำยอยัวัฒน์ ม่วงเสำร์ชนะเลิศ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปีการศึกษา 2563ประเภท
ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ดา้นวิชาการ 
5. นำยวันเฉลมิ บุญเกษมชนะเลิศ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปีการศึกษา 2563ประเภท
ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ดา้นนวตักรรม 
 

สมเด็จพระสังฆราช
ฯ 
 

สมเด็จพระสังฆราช
ฯ 
 

สมเด็จพระสังฆราช
ฯ 
 

สพม.อุดรธานี 
 
 
 

สพม.อุดรธานี 
 
 



 
6.2 งำน/โครงกำร/กจิกรรม ที่ประสบผลส ำเร็จ (1 งำน/โครงกำร/กจิกรรม) 

ท่ี ช่ืองำน/โครงกำร/กจิกรรม ภำพควำมส ำเร็จ/รำงวัลที่ได้รับ(ถ้ำมี) 
 
1 
 
 
 
 
 
2.  

 

 
โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการทดสอบระดบัชาติ O-NET ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 
โครงการส่งโรงเรียนเขา้ประกวดเพื่อรับ
รางวลัพระราชทาน ปีการศึกษา  2561 
 

 
-  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สูงกวา่  ค่าเฉล่ียของประเทศจ านวน 2 กลุ่มสาระ
วิชา และมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 3 กลุ่มสาระชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6มี
ค่าเฉล่ียสูงกวา่ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 กลุ่ม
สาระวิชา 
- สถานศึกษารางวลัพระราชทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดบัผา่นเกณฑข์ึ้นไป 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
 

ท่ีมา: งานวชิาการ (ขอ้มลู ณ มถิุนายน 2565) 
 

ล าดบั กลุ่มสาระ 
จ านวน 
นักเรยีน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
ผ่าน
เกณฑ ์

รอ้ย
ละ 

1 ภาษาไทย 5477 1932 584 667 491 541 395 677 82 100 8 3183 58.12 
2 คณิตศาสตร ์ 8842 2826 1011 1042 878 867 802 1043 227 112 34 4879 55.18 
3 วทิยาศาสตรฯ์ 16621 6512 2142 2050 1578 1337 863 1226 533 357 23 10704 64.40 
4 สงัคมศกึษาฯ 9453 4751 1141 1249 888 567 308 298 179 66 6 7141 75.54 
5 สุขศกึษาฯ 4622 3150 643 362 129 62 30 117 121 8 - 4155 89.90 
6 ศลิปะ 4774 2241 459 327 301 258 329 594 221 43 1 3027 63.41 
7 การงานอาชพีฯ 4796 2746 511 538 372 197 142 171 88 27 4 3795 79.13 
8 ภาษาต่างประเทศ 15509 5873 1807 1850 1314 1294 1081 1569 447 264 10 9530 61.45 
9 IS 1629 854 146 104 72 111 126 151 55 10 - 1104 67.77 
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8. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ตำรำงท่ี 5ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับช้ันมัยธมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 55.25 ไม่มีการ

ทดสอบ 
26.85 21.05 30.63 

คะแนนเฉล่ียของประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 
 

ตำรำงท่ี 6 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับช้ันมัยธมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 46.18 36.02 22.78 18.91 27.36 
คะแนนเฉล่ียของประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.38 28.65 

 
ตำรำงท่ี 7      เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

ปีกำรศึกษำ 
กลุ่มสำระ/ วิชำ 

ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
2562 56.32 ไม่มีการทดสอบ 30.08 24.17 30.14 
2563 58.00 ไม่มีการทดสอบ 31.00 24.06 30.75 
2564 55.25 ไม่มีการทดสอบ 26.85 21.05 25.64 

 
ตำรำงท่ี 8 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

ปีกำรศึกษำ 
กลุ่มสำระ/ วิชำ 

ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
2562 40.80 33.66 24.25 20.28 26.75 
2563 42.89 34.75 24.50 21.63 29.40 
2564 46.18 36.02 22.78 18.91 27.36 

 



9. โครงสร้างหลักสูตร   
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุดรธานีจดัสอนตามหลกัสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับ
หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มาตรฐานสากลโรงเรียนได้จดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนดงั
แสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

ตำรำงท่ี  9  โครงสร้าง หลกัสูตร เวลาเรียน / ภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563-2565  

 

กลุ่มสาระ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

หมายเหต ุม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) ม.ตน้ เพ่ิม 

คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) ประวติัศาสตร์ 3 

วิทยาศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)  
สังคมศึกษาศาสนาฯ 160 (3นก.)+1 160 (3นก.)+1 160 (3นก.)+1 320 (6 นก.)+2 ม.ปลาย เพ่ิม 

สุขศึกษาและพลศกึษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 ( 3 นก.) ประวติัศาสตร์ 2 

ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.)   

การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.)   

ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)   

รวมเวลาเรียนวิชาพ้ืนฐาน 880 (22นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 1,640 (39 นก.)   

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 360   
รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษา 

ไม่เกิน ปีละ 160ชัว่โมง ไม่นอ้ยกว่า 1,440 ชัว่โมง 
  

จดัเพ่ิมเติมตามความพร้อม/
จุดเนน้(เพ่ิมเติม)   

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ไม่เกิน 1,200 ชัว่โมง/ปี  

รวม 3 ปี ไม่นอ้ยกว่า 
3,600 ชัว่โมง  

เกณฑ์กำรจบหลกัสูตรระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
1. ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 66หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกว่า 11หน่วยกิต 
3. ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

เกณฑ์กำรจบหลกัสูตรระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

1. ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 41หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 
3. ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 



5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โครงสร้ำงหลกัสูตรกำรเรียน  ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น (ม. 1 – 3) ปีกำรศึกษำ 2563-2565 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหสัวิชา รายวิชา น.ก./ชม/สัปดาห์ รหสัวิชา รายวิชา น.ก./ชม/สัปดาห์ 
วิชำพ้ืนฐำน 10.5 นก. วิชำพ้ืนฐำน 10.5 นก. 

ท 21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 / 3 ชม. ท 21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 / 3 ชม. 
ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 / 3 ชม. ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 / 3 ชม. 
ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0 / 2 ชม. ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 1.0 / 2 ชม. 
ว 21103 วิทยาการค านวณ 1 0.5 / 1 ชม. ว 21104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 / 1 ชม. 
ส 21101 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน 1 1.5 / 3 ชม. ส 21102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 / 3 ชม. 
อ 21101 องักฤษพื้นฐาน 1 1.5 / 3 ชม. อ 21102 องักฤษพื้นฐาน 2 1.5 / 3 ชม. 
พ 21101 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 1 1 / 2 ชม. พ 21102 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 2 1 / 2 ชม. 
ศ 21101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1 / 2 ชม. ศ 21102 ศิลปะพื้นฐาน 2 1 / 2 ชม. 
ง 21101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1 1 / 2ชม. ง 21102 การงานอาชีพพื้นฐาน 2 1 / 2ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม เรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 2.5 นก. วิชำเพ่ิมเติม เรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 3 นก 
ส 21103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 / 1 ชม. ส 21104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 / 1 ชม. 
ว 21203 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 / 1 ชม. ว 21204 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 / 1 ชม. 
อ 21103 องักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 / 1 ชม. อ 21104 องักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 / 1 ชม. 
ต 21201 ภาษาเกาหลี 1 1 / 2 ชม. ต 21201 ภาษาเกาหลี2 1 / 2 ชม. 

   I 20201 IS1การศึกษาคน้ควา้และ 
สร้างองคค์วามรู้ 

0.5 / 1 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์ 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ – 
วิทยำศำสตร์ 

2.0 นก. 

ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1 / 2 ชม. ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 / 2 ชม. 
ว 21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  1 / 2 ชม. ว 21202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 / 2 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ –  
ภำษำอังกฤษ 

2.0 นก. 

ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1 / 2 ชม. ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 / 2 ชม. 
อ 21201 องักฤษเพิ่มเติม  1 / 2 ชม. อ 21202 องักฤษเพิ่มเติม 2 1 / 2 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน ภำษำไทย  –  
 สังคมศึกษำฯ/ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 

2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน ภำษำไทย  –  
 สังคมศึกษำฯ/ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 

2.0 นก. 

ท 21201 ภาษาไทยเพิม่เติม 1 1 / 2 ชม. ท  21202 ภาษาไทยเพิม่เติม 2 1 / 2 ชม. 
ส 21201 สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม 1 1 / 2 ชม. ส  21202 สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม 2 1 / 2 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน กำรงำนอำชีพฯ 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน กำรงำนอำชีพฯ 2.0 นก. 
ง 21201 การงานอาชีพเพิ่มเติม 1 1 / 2 ชม. ง 21203 การงานอาชีพเพิ่มเติม 2 1 / 2 ชม. 
ง 21202 ศิลปะเพิ่มเติม 1 1 / 2 ชม. ง 21204 การงานอาชีพเพิ่มเติม 2 1 / 2 ชม. 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 แนะแนว มก./1 ชม.  แนะแนว มก./1 ชม. 
 ลูกเสือ –เนตรนารี/ยวุกาชาด มก. /1 ชม.  ลูกเสือ –เนตรนารี/ยวุกาชาด มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม.  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม. 
 กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม.  กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมชุมนุม มก. /1 ชม.  กิจกรรมชุมนุม มก. /1 ชม. 

        หมายเหต ุ: ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ม ี 4 กลุ่มการเรียน  1  )กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  2) กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ 



                       3) กลุ่มการเรียนภาษาไทย – สังคม-ภาษาต่างประเทศท่ี 2    4) กลุ่มการเรียน การงานอาชีพ-ศิลปะ 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหสัวิชา รายวิชา นก./ชม/สัปดาห์ รหสัวิชา รายวิชา นก./ชม/สัปดาห์ 
วิชำพ้ืนฐำน 10.0 นก. วิชำพ้ืนฐำน 10.0 นก. 

ท 22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 / 3 ชม. ท 22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 / 3 ชม. 
ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 / 3 ชม. ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 / 3 ชม. 
ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0 / 3 ชม. ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 / 3 ชม. 
ส 22101 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน 3 1.5 / 3 ชม. ส 22102 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน 4 1.5 / 3 ชม. 
อ 22101 องักฤษพื้นฐาน 3 1.5 / 3 ชม. อ 22102 องักฤษพื้นฐาน 4 1.5 / 3 ชม. 
พ 22101 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 3 1 / 2 ชม. พ 22102 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 4 1 / 2 ชม. 
ศ 22101 ศิลปะพื้นฐาน 3 1 / 2 ชม. ศ 22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 1 / 2 ชม. 
ง 22101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3 1 / 2ชม. ง 22102 การงานอาชีพพื้นฐาน 4 1 /  2ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม เรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 3.5 นก. วิชำเพ่ิมเติม เรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 2.5 นก 
ส 22103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 / 1 ชม. ส 22104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 / 1 ชม. 
ว 22203 ออกแบบเทคโนโลยี3 0.5 / 1 ชม. ว 22204 ออกแบบเทคโนโลยี4 0.5 / 1 ชม. 
อ 22103 องักฤษเพื่อการส่ือสาร 3 0.5 / 1 ชม. อ 22104 องักฤษเพื่อการส่ือสาร 4 0.5 / 1 ชม. 
ต 22201 ภาษาเกาหลี3 1 / 2 ชม. ต 22202 ภาษาเกาหลี4 1 / 2 ชม. 
I 20201 IS2 การส่ือสารและการน าเสนอ 0.5 / 1 ชม.    

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์ 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ – 
วิทยำศำสตร์ 

2.0 นก. 

ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 / 2 ชม. ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1 / 2 ชม. 
ว 22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 / 2 ชม. ว 22202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 1 / 2 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ –  
ภำษำอังกฤษ 

2.0 นก. 

ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 / 2 ชม. ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1 / 2 ชม. 
อ 22201 องักฤษเพิ่มเติม 3 1 / 2 ชม. อ 22202 องักฤษเพิ่มเติม 4 1 / 2 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน ภำษำไทย  –   
สังคมศึกษำฯ 

2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนภำษำไทย  –  
สังคมศึกษำฯ 

2.0 นก. 

ท 22201 ภาษาไทยเพิม่เติม 3 1 / 2 ชม. ท  22202 ภาษาไทยเพิม่เติม 4 1 / 2 ชม. 
ส 22201 สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม 3 1 / 2 ชม. ส  22202 สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม 4 1 / 2 ชม. 

 จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม.  จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม. 
วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน กำรงำนอำชีพ 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน กำรงำนอำชีพ 2.0 นก. 

ง 22201 การงานอาชีพเพิ่มเติม 3 1 / 2 ชม. ง  22202 การงานอาชีพเพิ่มเติม 4 1 / 2 ชม. 
ศ 22201 ศิลปะเพิ่มเติม 3 1 / 2 ชม. ศ 22202 ศิลปะเพิ่มเติม 4 1 / 2 ชม. 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 แนะแนว มก./1 ชม.  แนะแนว มก./1 ชม. 
 ลูกเสือ –เนตรนารี/ยวุกาชาด มก. /1 ชม.  ลูกเสือ –เนตรนารี/ยวุกาชาด มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม.  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม. 
 กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม.  กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมชุมนุม มก. /1 ชม.  กิจกรรมชุมนุม มก. /1 ชม. 
    IS3การน าความรู้ไปใชบ้ริการ

สังคม 
มก. /1 ชม. 

        หมายเหต ุ: ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ม ี 4 กลุ่มการเรียน 1) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์   2) กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ 



                       3) กลุ่มการเรียนภาษาไทย – สังคม-ภาษาต่างประเทศท่ี 2   4) กลุ่มการเรียน การงานอาชีพ-ศิลปะ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหสัวิชา รายวิชา นก./ชม/
สัปดาห ์

รหสัวิชา รายวิชา นก./ชม/
สัปดาห ์

วิชำพ้ืนฐำน 10.0 นก. วิชำพ้ืนฐำน 10.0 นก. 
ท 23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 / 3 ชม. ท 23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 / 3 ชม. 
ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 / 3 ชม. ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 / 3 ชม. 
ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0 / 3 ชม. ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0 / 3 ชม. 
ส 23101 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน 5 1.5 / 3 ชม. ส 23102 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน 6 1.5 / 3 ชม. 
อ 23101 องักฤษพื้นฐาน 5 1.5 / 3 ชม. อ 23102 องักฤษพื้นฐาน 6 1.5 / 3 ชม. 
พ 23101 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 5 1 / 2 ชม. พ 23102 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 6 1 / 2 ชม. 
ศ 23101 ศิลปะพื้นฐาน 5 1 / 2 ชม. ศ 23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 1 / 2 ชม. 
ง 23101 การงานอาชีพพื้นฐาน 5 1 / 2ชม. ง 23102 การงานอาชีพพื้นฐาน 6 1 /  2ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม เรียนทุกลุ่มกำรเรียน 2.5 นก. วิชำเพ่ิมเติม เรียนทุกลุ่มกำรเรียน 2.5 นก 
ส 23203 ประวตัิศาสตร์ 5 0.5 / 1 ชม. ส 23104 ประวตัิศาสตร์ 6 0.5 / 1 ชม. 
ว 23203 ออกแบบและเทคโนโลยี 5 0.5 / 1 ชม. ว 23204 ออกแบบและเทคโนโลยี 6 0.5 / 1 ชม. 
อ 23103 องักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 / 1 ชม. อ 23204 องักฤษเพื่อการส่ือสาร  0.5 / 1 ชม. 
ต 23201 ภาษาเกาหลี  5 1 / 2 ชม. ต 23202 ภาษาเกาหลี  6 1 / 2 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์ 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์ 2.0 นก. 
ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1 / 2 ชม. ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1 / 2 ชม. 
ว 23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 1 / 2 ชม. ว 23202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 1 / 2 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ –  ภำษำอังกฤษ 2.0 นก. 
ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1 / 2 ชม. ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1 / 2 ชม. 
อ 23201 องักฤษเพิ่มเติม 5 1 / 2 ชม. อ 23202 องักฤษเพิ่มเติม  1 / 2 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน ภำษำไทย  –   
สังคมศึกษำฯ 

2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนภำษำไทย  –  
สังคมศึกษำฯ 

2.0 นก. 

ท 23201 ภาษาไทยเพิม่เติม 5 1 / 2 ชม. ท  23202 ภาษาไทยเพิม่เติม 6 1 / 2 ชม. 
ส 23201 สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม 5 1 / 2 ชม. ส  23202 สังคมศึกษาฯเพิ่มเติม 6 1 / 2 ชม. 

 จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม.  จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม. 
วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน กำรงำนอำชีพ 

แลเทคโนโลยี 
2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน กำรงำนอำชีพ 

และเทคโนโลย ี
2.0 นก. 

ง 23201 การงานอาชีพเพิ่มเติม 5 1 / 2 ชม. ง  23202 การงานอาชีพเพิ่มเติม 6 1 / 2 ชม. 
ศ 23201 ศิลปะเพิ่มเติม 5 1 / 2 ชม. ศ 23202 ศิลปะเพิ่มเติม 5 1 / 2 ชม. 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 แนะแนว มก./1 ชม.  แนะแนว มก./1 ชม. 
 ลูกเสือ –เนตรนารี/ยวุกาชาด มก. /1 ชม.  ลูกเสือ –เนตรนารี/ยวุกาชาด มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม.  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม. 
 กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม.  กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมชุมนุม มก. /1 ชม.  กิจกรรมชุมนุม มก. /1 ชม. 

 
หมำยเหตุ : ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มี  4 กลุ่มการเรียน   1) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ 
               3) กลุ่มการเรียนภาษาไทย – สังคม-ภาษาต่างประเทศท่ี 2  4) กลุ่มการเรียน การงานอาชีพ-ศิลปะ 



โครงสร้ำงหลกัสูตรกำรเรียน  ช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – 6) ปีกำรศึกษำ 2563-2565 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ รำยวิชำ นก/ชม/
สัปดำห์ 

รหัสวิชำ รำยวิชำ นก/ชม/
สัปดำห์ 

วิชำพ้ืนฐำน 6.5 นก. วิชำพ้ืนฐำน 6.5 นก. 
ท 31101 ไทยพื้นฐาน 1 1 / 2 ชม. ท 31102 ไทยพื้นฐาน 2 1 / 2 ชม. 
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 /2 ชม. ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 / 2 ชม. 
ว 31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 0.5 / 1 ชม. ว 31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 0.5 / 1 ชม. 
ว 31103 วิทยาการค านวณ 1 0.5 / 1 ชม. ว 31104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 / 1 ชม. 
ส 31101 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน 1 1 / 2 ชม. ส 31102 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน 2 1 / 2 ชม. 
อ 31101 องักฤษพื้นฐาน 1 1 / 2 ชม. อ 31102 องักฤษพื้นฐาน 2 1 / 2 ชม. 
พ 31101 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 / 1 ชม. พ 31102 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 / 1 ชม. 
ศ 31101 ศิลปะพื้นฐาน 1 0.5/ 1 ชม. ศ 31102 ศิลปะพื้นฐาน 2 0.5 / 1 ชม. 
ง 31101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1 0.5 / 1 ชม. ง 31102 การงานอาชีพพื้นฐาน 2 0.5 /  1 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติมเรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติมเรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 2.5 นก. 
ส 31103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 / 1 ชม. ส 31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 / 1 ชม. 
ว 31203 ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 / 1 ชม. ว 31204 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 /1 ชม. 
ต 31201 ภาษาเกาหลี 1 1 / 2 ชม. ต 21202 ภาษาเกาหลี 2 1 / 2 ชม. 

   I 30201 IS1การศึกษาคน้ควา้และสร้างองค์
ความรู้ 

0.5 / 1 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ - 
วิทยำศำสตร์ 

6.5 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ - 
วิทยำศำสตร์ 

6.5 นก. 

ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 /  3 ชม. ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 /  3 ชม. 
ว 31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 /  3 ชม. ว 31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 /  3 ชม. 
ว 31221 เคมี 1 1.0 / 2 ชม. ว 31222 เคมี 2 1.0 / 2 ชม. 
ว 31241 ชีววิทยา 1 1.0 / 2 ชม. ว 31242 ชีววิทยา 2 1.0 / 2 ชม. 
ว 31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1.0 / 2 ชม. ว 31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 1.0 / 2 ชม. 
อ 31203 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร1 0.5 / 1 ชม. อ 31204 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 / 1 ชม. 
วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ –  

ภำษำอังกฤษ 
5.5 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ –  

ภำษำอังกฤษ 
5.5 นก. 

ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 / 3 ชม. ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 / 3 ชม. 
อ 31201 องักฤษเพิ่มเติม 1 1 / 2 ชม. อ 31202 องักฤษเพิ่มเติม 2 1 / 2 ชม. 
ท 31201 ภาษาไทยเพิม่เติม 1 1 / 2 ชม. ท 31202 ภาษาไทยเพิม่เติม 2 1 / 2 ชม. 
ส 31201 สังคมศึกษาเพิม่เติม 1 1 / 2 ชม. ส 31202 สังคมศึกษาเพิม่เติม 2 1 / 2 ชม. 

 จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม.  จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม. 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 แนะแนว มก./1 ชม.  แนะแนว มก./1 ชม. 
 กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน มก. /1 ชม.  กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม.  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม. 
 กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้น

ทุจริต 
มก. /1 ชม.  กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม. 

 กิจกรรมชุมนุม มก. /1 ชม.  กิจกรรมชุมนุม มก. /1 ชม. 



 

หมำยเหต ุ: ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มี  2 กลุ่มการเรียน   1) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
                2) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ รำยวิชำ นก/ชม/
สัปดำห์ 

รหัสวิชำ รำยวิชำ นก/ชม/
สัปดำห์ 

วิชำพ้ืนฐำน 6.5 นก. วิชำพ้ืนฐำน 6.5 นก. 
ท 32101 ไทยพื้นฐาน 3 1 / 2 ชม. ท 32102 ไทยพื้นฐาน 4 1 / 2 ชม. 
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 / 2 ชม. ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 / 2 ชม. 
ว 32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1 / 2 ชม. ว 32102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1 / 2 ชม. 
ส 32101 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน  3 1 / 2 ชม. ส 32102 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน  4 1 / 2 ชม. 
อ 32101 องักฤษพื้นฐาน 3 1 / 2 ชม. อ 32102 องักฤษพื้นฐาน 4 1 / 2 ชม. 
พ 32101 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 / 1 ชม. พ 32102 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 4 0.5 / 1 ชม. 
ศ 32101 ศิลปะพื้นฐาน 3 0.5/ 1 ชม. ศ 32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 0.5 / 1 ชม. 
ง 32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3 0.5 / 1 ชม. ง 32102 การงานอาชีพพื้นฐาน 4 0.5 /  1 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติมเรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 2.5 นก. วิชำเพ่ิมเติมเรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 2.0 นก. 
ส 32103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 / 1 ชม. ส 32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 / 1 ชม. 
ว 32203 ออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 / 1 ชม. ว 32204 ออกแบบและเทคโนโลยี 4 0.5 / 1 ชม. 
ต 32201 ภาษาเกาหลี 3 1 / 2 ชม. ต 32202 ภาษาจีน 4 1 / 2 ชม. 
I 30202 IS2การส่ือสารและการน าเสนอ 1 / 2 ชม.    

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ - 
วิทยำศำสตร์ 

6.5 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ - 
วิทยำศำสตร์ 

6.5 นก. 

ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 /  3 ชม. ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 /  3 ชม. 
ว 32201 ฟิสิกส์ 3 1.5 /  3 ชม. ว 32202 ฟิสิกส์ 4 1.5 /  3 ชม. 
ว 32221 เคมี 3 1.5 / 3 ชม. ว 32222 เคมี 4 1.5 / 3 ชม. 
ว 32241 ชีววิทยา 3 1.5 / 3 ชม. ว 32242 ชีววิทยา 4 1.5 / 3 ชม. 
อ 32203 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3 0.5 / 1 ชม. อ 32204 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4 0.5 / 3 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ –  
ภำษำอังกฤษ 

5.5 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ –  
ภำษำอังกฤษ 

5.5 นก. 

ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 / 3 ชม. ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 / 3 ชม. 
อ 32201 องักฤษเพิ่มเติม 3 1 / 2 ชม. อ 32202 องักฤษเพิ่มเติม 4 1 / 2 ชม. 
ท 32201 ภาษาไทยเพิม่เติม 3 1 / 2 ชม. ท 32202 ภาษาไทยเพิม่เติม 4 1 / 2 ชม. 
ส 32201 สังคมศึกษาเพิม่เติม 3 1 / 2 ชม. ส 32202 สังคมศึกษาเพิม่เติม4 1 / 2 ชม. 

 จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม.  จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม. 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 แนะแนว มก./1 ชม.  แนะแนว มก./1 ชม. 
 กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน มก. /1 ชม.  กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม.  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม. 
 กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม.  กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมชุมนุม มก. /1 ชม.  IS3การน าความรู้ไปใชบ้ริการ

สังคม 
มก. /1 ชม. 

 

หมำยเหต ุ: ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มี  2 กลุ่มการเรียน   1) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 



               2) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ 

 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ รำยวิชำ นก/ชม/
สัปดำห์ 

รหัสวิชำ รำยวิชำ นก/ชม/สัปดำห์ 

วิชำพ้ืนฐำน 6.5 นก. วิชำพ้ืนฐำน 6.5 นก. 
ท 33101 ไทยพื้นฐาน 5 1 / 2 ชม. ท 33102 ไทยพื้นฐาน 6 1 / 2 ชม. 
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 / 2  ชม. ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 / 2 ชม. 
ว 33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1 / 2 ชม. ว 33102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 1 / 2 ชม. 
ส 33101 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน  5 1 / 2 ชม. ส 33102 สังคมศึกษาฯพื้นฐาน  6 1 / 2 ชม. 
อ 33101 องักฤษพื้นฐาน 5 1 / 2 ชม. อ 33102 องักฤษพื้นฐาน 6 1 / 2 ชม. 
พ 33101 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 / 1 ชม. พ 33102 สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 / 1 ชม. 
ศ 33101 ศิลปะพื้นฐาน 5 0.5/ 1 ชม. ศ 33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 0.5 / 1 ชม. 
ง 33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 5 0.5 / 1 ชม. ง 33102 การงานอาชีพพื้นฐาน 6 0.5 /  1 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติมเรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 2.0 นก. วิชำเพ่ิมเติมเรียนทุกกลุ่มกำรเรียน 2.5 นก. 
ส 33103 ประวตัิศาสตร์ 5 0.5 / 1 ชม. ง 33242 ประวตัิศาสตร์ 5 0.5 / 1 ชม. 
ว 32203 ออกแบบและเทคโนโลยี 5 0.5 / 1 ชม. อ 33204 ออกแบบและเทคโนโลยี 6 0.5 / 1 ชม. 
ต 33201 ภาษาเกาหลี 5 1 / 2 ชม. ต 33202 ภาษาเกาหลี 6 1 / 2 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ 6.5 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียนคณิตศำสตร์ - 
วิทยำศำสตร์ 

6.5 นก. 

ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 / 3 ชม. ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 /  3 ชม. 
ว 33201 ฟิสิกส์ 5  1.5 / 3 ชม. ว 33202 ฟิสิกส์ 6 1.5 / 3 ชม. 
ว 33221 เคมี 5 1.5 / 3 ชม. ว 33222 เคมี 6 1.5 / 3 ชม. 
ว 33241 ชีววิทยา 5 1.5 / 3 ชม. ว 33242 ชีววิทยา 6 1.5 / 3 ชม. 
อ 33203 องักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 / 1 ชม. อ 33204 องักฤษเพื่อการส่ือสาร 6 0.5 / 1 ชม. 

วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ –  
ภำษำอังกฤษ 

5.5 นก. วิชำเพ่ิมเติม กลุ่มกำรเรียน คณิตศำสตร์ –  
ภำษำอังกฤษ 

5.5 นก. 

ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 / 3 ชม. ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 / 3 ชม. 
อ 33201 องักฤษเพิ่มเติม 5 1 / 2 ชม. อ 33202 องักฤษเพิ่มเติม 6 1 / 2 ชม. 
ท 33201 ภาษาไทยเพิม่เติม 5 1 / 2 ชม. ท 33202 ภาษาไทยเพิม่เติม 6 1 / 2 ชม. 
ส 33201 สังคมศึกษาเพิม่เติม 5 1 / 2 ชม. ส 33202 สังคมศึกษาเพิม่เติม6 1 / 2 ชม. 

 จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม.  จีน/ญี่ปุ่ น 1 / 2 ชม. 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 แนะแนว มก./1 ชม.  แนะแนว มก./1 ชม. 
 กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน มก./1 ชม.  กิจกรรมชุมนุม/รักษาดินแดน มก. /1 ชม. 
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม.  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มก./1 ชม. 
 กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม.  กิจกรรมหนา้ท่ีพลเมือง/ตา้นทุจริต มก. /1 ชม. 

 

หมำยเหต ุ: ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มี  2 กลุ่มการเรียน   1) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
               2) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ 

 
 



10. ผลกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

 

  

ที่ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ระดับคุณภำพ 
1 มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
      1) ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการค านวณ 
      2)ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคดิเห็นและแกไ้ขปัญหา 
      3)ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
      4)ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
      5)ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
      6) ผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 1.2 คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค ์
1) ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
3) ผูเ้รียนยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

2 มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีชดัเจน ดีเยี่ยม 
2.2 มีระบบจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
2.3การพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม 

2.4 การพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเยี่ยม 
2.5จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่ง 
มีคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 

2.6จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและเรียนรู้ ดีเยี่ยม 

3 มำตรฐำนท่ี3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1 การจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงสามารถน าไป 
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้

ดีมาก 

3.2. ใชส่ื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีมาก 
3.3  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ดีมาก 
3.4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ดีเยี่ยม 
3.5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุง
การจดัการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
 



จุดเด่น 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุดรธานี มีการด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและมี
การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินท่ีโรงเรียนแต่งตั้งและการประเมินโดยหน่วยงานตน้สังกดั 
คือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา อุดรธานี มีผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน อยูใ่นระดบัดีเยี่ยมโดยมี
จุดเด่นของการด าเนินการและการพฒันาในแต่ละมาตรฐานดงัน้ี 

1. มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียนโรงเรียนมีการพฒันาผูเ้รียนในดา้นการอ่าน เขียน การส่ือสาร  
การคิดค านวณทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน/ภาษาญ่ีปุ่น/ภาษาเกาหลี โดยกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด าเนินการจดักิจกรรม โครงการอยา่งต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา เช่น
โครงการวนัภาษาไทย วนัคริสตม์าสและคลินิกหมอภาษา เป็นตน้ ในดา้นการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา โรงเรียนมีการจดักิจกรรมและ
โครงการสนบัสนุนคือ โครงการ O-COP (One Class One Project ) และ O-SOP (One School One Project) โดย
นกัเรียนแต่ละหอ้งจะตอ้งมีโครงงานอยา่งน้อย 1 โครงงานท่ีเป็น Best Practice ท่ีดีท่ีสุดของหอ้ง และในระดบั
โรงเรียนก็จะมี Best Practice ท่ีดีท่ีสุดของโรงเรียน โรงเรียนมีการจดัสอนในรายวิชา IS1-IS3 (การศึกษาคน้ควา้
อิสระ) ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีโรงเรียนมาตรฐานสากลจะตอ้งเปิดสอนเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ทกัษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการท าวิจยัในเร่ืองท่ีนกัเรียนใหค้วามสนใจ กระบวนการเรียนการสอน IS จะเนน้ใหน้กัเรียน
เรียนรู้และน าเอาผลิตภณัฑห์รือส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาพฒันาและต่อยอดใหดี้ขึ้นกวา่เดิม ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีจะส่งเสริม
สนบัสนุนให้นกัเรียนไดบ้รรลุผลในการศึกษาคน้ควา้ก็คือระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล 
ซ่ึงโรงเรียนก็มีการติดตั้งและใหบ้ริการนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
 ในเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ก็มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้นทั้งจากการวดัผลประเมินผลโดย
โรงเรียนในรายวิชาท่ีเรียนในแต่ละภาคเรียนและจากการทดสอบระดบัชาติ O-NET ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกวา่
ค่าเฉล่ียของประเทศจ านวน 2 กลุ่มสาระวิชา และมี   ค่าเฉล่ียสูงกวา่ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 กลุ่มสาระชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 กลุ่มสาระวิชา นอกจากน้ีนกัเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6ไดรั้บการแนะแนวใหค้วามรู้ทั้งในดา้นอาชีพและการศึกษาต่อทุกคน 

2. มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรโรงเรียนโดยผูน้ าองคก์รสูงสุด ฝ่ายบริหาร ครู  
และบุคลากร ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้การร่วมมือกนัในการวิเคราะห์องคก์ร เพื่อร่วมกนักนัก าหนดวิสัยทศัน์  
พนัธกิจและเป้าประสงคข์องสถานศึกษาในระยะปานกลาง 4 ปีขา้งหนา้ปีการศึกษา  2562-2565 น าเอาระบบการ
บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:OBECQA และรูปแบบระบวน
การบริหารงานภายในองคก์ร TUPU อุดรธานี MODEL มาใชใ้นการวางระบบงานท าใหโ้รงเรียนมีการพฒันาใน
ทุกๆดา้นไปพร้อมกนัส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากหน่วยงาน องคก์ร ต่างๆ เช่นไดรั้บรางวลั
สถานศึกษารับรางวลัพระราชทาน  รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง รางวลัทรงคุณค่าแห่ง สพฐ. OBEC AWARDS 
ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดบัชาติ คร้ังท่ี 8และชนะเลิศ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ 
OBEC AWARDS ระดบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อุดรธานี ปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ดา้นการ
บริหารจดัการ 



3. มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  โรงเรียนมีการพฒันาครู  
บุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งในดา้นการใหค้วามรู้เร่ือง
หลกัสูตร ความรู้ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน โรงเรียนมีการจดัประชุมปฏิบติัการใหค้วามรู้แก่ครู บุคลากร ทุกภาคเรียน 
และมีการท าขอ้ตกลง MOU กบัมหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี ในการพฒันาครูดา้นการวิจยัในชั้นเรียน โดยมีครู 
บุคลากรเขา้ร่วมครบทุกคน นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูอบรมออนไลน์ในการผลิตส่ือออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสCovid-19 พร้อมทั้งสร้างกลุ่มและพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ทั้งใน
ระดบักลุ่มสาระ และบูรณาการกบักลุ่มสาระอ่ืน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัและสามารถน าเอาความรู้ 
ประสบการณ์ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงผลจากการด าเนิน
กิจกรรมและโครงการดงักล่าวส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และแนวโนม้ปัญหาผลการเรียน
ของนกัเรียนท่ี มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดนอ้ยลง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถจบ
การศึกษาตามหลกัสูตรไดเ้พิ่มสูงขึ้นจนไดรั้บรางวลัดงัน้ีนายอยัวฒัน์ ม่วงเสาร์ชนะเลิศ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปีการศึกษา 2563ประเภทครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ดา้นวิชาการและนายวนัเฉลิม บุญ
เกษมชนะเลิศ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปีการศึกษา 2563
ประเภทครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ดา้นนวตักรรม 
4.จุดควรพฒันำ 
 โรงเรียนมีจุดท่ีจะตอ้งพฒันาตามมาตรฐานของการประกนัคุณภาพภายใน ทั้ง 3 มาตรฐานดงัน้ี 
 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียนการเร่งรัดและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งขึ้น
เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาและอ่ืนๆตามท่ีนกัเรียนถนดัและสนใจ ยกระดบัผลการ
สอบ  
O-NETในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 ใหมี้ค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศในทุกกลุ่มสาระวิชา 

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรโรงเรียนควรพฒันาครู บุคลากรใหมี้ความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน และจดัหาส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ใหเ้พียงพอและ
ทนัสมยัต่อการเรียนรู้ ในยคุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 นอกจากน้ีตอ้งพฒันาอาคารเรียนท่ี
อยูใ่นสภาพเก่าและทรุดโทรมตามระยะเวลาการสร้างท่ีนานแลว้ใหส้ามารถใชง้านไดแ้ละขอสนบัสนุนงบประมาณ
ในการสร้างอาคารเรียนใหม่เพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนนกัเรียนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  โรงเรียนควรพฒันาครูใหมี้
ความรู้ในดา้นการวดัผลประเมินผล มีเคร่ืองมือในการวดัผลท่ีหลากหลาย และลดจ านวนนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์ 
การประเมิน เช่น 0 , ร,และ มส. ใหน้อ้ยลง 
5. แผนพฒันำเพ่ือควำมย่ังยืนหรือพฒันำให้ดีขึน้หนึ่งระดับ 
 โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาในระยะปานกลาง โดยก าหนดวิสัยทศัน์ในการพฒันาเอาไว ้ใน
วิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าประสงคข์องโรงเรียน โดยมีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาระยะปานกลาง ปี
การศึกษา  2562– 2565และร่วมมือกบัเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ทั้ง 19 โรงเรียนทัว่ประเทศใน



การพฒันา ครู บุคลากร นกัเรียนตลอดจนการบริหารจดัการร่วมกนั อีกทั้งจะพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นตน้แบบ
โรงเรียนท่ีบริหารจดัการดว้ยรางวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : OBECQAและเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 ปรากฏผล ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ 

ผลการประเมิน
รอบท่ี  2 

ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ด้านผู้เรียน 
1.มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมฯ 

 
3.39 

    
✓ 

2.มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตฯ 3.94    ✓ 
3.มีสุนทรียภาพ ฯ 3.43    ✓ 
4.มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ฯ 3.01    ✓ 
5.มีความรู้และทักษะที่จำเป็น ฯ     2.04**  ✓   
6.มีทักษะในการแสวงหาความรู้ฯ 3.68    ✓ 
7.มีทักษะการทำงาน 3.84    ✓ 
ด้านครู 
8.มีคุณวุฒิ ความรู้ฯ 

 
3.80 

    
✓ 

9.มีความสามารถจดัการเรียนการสอน 3.59    ✓ 
ด้านผู้บริหาร 
10.มีภาวะผู้นำฯ 

 
4.00 

    
✓ 

11.มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ฯ 3.03    ✓ 
12.มีการจัดกิจกรรมฯโดยเน้นผู้เรยีน 
     เป็นสำคัญ 

3.70    ✓ 

13.มีหลักสตูรเหมาะสมฯ 3.40    ✓ 
14.ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ 
     กับชุมชน 

4.00   ✓  



ตารางท่ี  11  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ปรากฏผล ดังนี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
1.ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
10.00 

 
8.65 

 
ดี 

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.61 ดี 

3.ผู้เรียนมีความรู้ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.34 ดีมาก 

4.ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.75 ดีมาก 

5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    20.00 9.78 พอใช้ 
6.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
7.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
8.พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
   ต้นสังกัด 

5.00 4.88 ดีมาก 

 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
9.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ   
   วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
5.00 

 
4.00 

 
ดี  

10.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
     เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
11.ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
     สถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

12.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
     รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
     แนวทางปฏิรูปทางการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.01 ดี 
  
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก(องค์การมหาชน)รอบสาม 2554 – 2558 เมื่อวันที่ 30 –31สิงหาคม2554
และ 1 กันยายน2554 และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่ ม กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
 



ตารางท่ี 12 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดังนี้ 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 8.65 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 8.61 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.34 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น    10.00 9.75 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 9.78 พอใช ้
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั    10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.88 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี 9    ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิทาน พนัธกิจ  
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

 

5.00 

 

4.00 

 

ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น 
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 

5.00 

 

4.00 

 

ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 12   ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน   
                 รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบั 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 

ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.01 ดี 

สถานศึกษามีคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                 (   /  ) ใช ่   (     ) ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีขึ้นไป 10 ตวับ่งช้ี จากทั้งหมด 12 ตวับ่งช้ี (   /  ) ใช ่  (     ) ไม่ใช่ 

สถานศึกษาไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคณุภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน (   /  ) ใช ่ (     ) ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

( /  )  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  (    )  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยนอกรอบท่ีสำม 
  วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน ( SWOT) 
จุดเด่น (S) 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รู้จกัคน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ รู้จกัเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในความคิด และสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม สถานศึกษาพฒันาอย่างเป็นระบบในการส่งเสริมให้
ผู ้ เ รี ย น มี 
อตัลกัษณ์ตามจุดเน้นดา้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ และพฒันาพหุปัญญา และความเป็นสากลสถานศึกษามี
เอกลกัษณ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงงานไหมขดัฟันไทยประดิษฐ์ และสามารถด าเนินการตาม
โครงการพิเศษเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมคุณธรรม สามารถเป็นแบบอยา่งไดดี้มาก 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการบริหารจดัการเป็นผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
มีการท างานแบบเชิงรุก เปล่ียนจากการปกครองบงัคบับญัชาเป็นการบริหารจดัการ มีการคิดนอกกรอบ รู้
ปัญหา และสามารถระดมสรรพก าลงัได้ มีเคร่ืองช้ีวดัในการท างาน และมีความมุ่งมัน่ในการท างานเพื่อ
พฒันาการศึกษา สถานศึกษาสามารถพฒันาตามขอ้เสนอแนะของ สมศ. เพื่อพฒันาสู่ความเ ป็นเลิศดา้นการ
พฒันาศกัยภาพของครูให้สามารถใช้ส่ือ ICT เพื่อการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัครูยุคใหม่ ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษท่ีสอง 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ครูทุกคนได้รับการพฒันาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
จดัท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ จดัท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาของผูเ้รียน และท าการ
ประเมินตนเองทุก  6 เดือน 
ด้ำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาได้รับการประเมิน ทบทวนคุณภาพจากต้นสังกัด ระดับ ดีมำก และสถานศึกษามี
แนวโนม้ของผลการประเมินตนเองยอ้นหลงั 3 ปี สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
จุดควรพฒันำ (W)  
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยงัอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง และ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 



 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ย ังขาดขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตร การประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการนิเทศภายใน ยงัขาดขั้นตอนการบนัทึกผล การน าขอ้เสนอแนะจากการ
นิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอน และยงัไม่มีการวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
 
 
โอกำส (O)  
 สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ระดบั ดี และให้ความ
ร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา มีองคก์รต่าง ๆ ในชุมชนใหก้ารสนบัสนุนในดา้นงบประมาณในการ
พฒันาการศึกษา เช่น มูลนิธิพระมหาบุญมี สิริธโร   และเทศบาลต าบลบา้นผือ 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ใกลแ้หล่งอารยธรรม และวดัท่ีส าคญั เช่นอุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท วดัป่า
บา้นคอ้ วดัหลวงพ่อนาค เป็นตน้ สถานศึกษาใช้สถานท่ีเหล่าน้ีเป็นท่ีศึกษาหาความรู้แก่ครู ผูเ้รียน และ
บุคลากร 
 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และสืบสานวฒันธรรมประเพณีไทยพวน แก่เยาวชนไดเ้ป็นอย่างดี 
ท าใหเ้ยาวชนรักทอ้งถ่ิน รักบา้นเกิดของตนเอง 
อุปสรรค (T)  
 ผูเ้รียนบางคนอาศยัอยู่ในหมู่บา้นท่ีอยู่ห่างไกลบางส่วนเดินทางโดยรถรับส่ง บางส่วนเดินทางโดย
รถจกัรยานยนตท์ าใหไ้ม่สะดวก และไม่ปลอดภยัในการเดินทางมาเรียนโดยเฉพาะในฤดูฝน 
 ผูป้กครองนกัเรียนบางส่วนไปท างานต่างจงัหวดัและท างานต่างประเทศ ใหบุ้ตรหลานอาศยัอยู่กบัปู่  
ย่า ตา ยาย และญาติท่ีอายุมากแลว้ การดูแลเด็กไม่ไดดู้แลอย่างใกลชิ้ดท าให้ผูเ้รียนบางคนมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม 
 ผูป้กครองบางส่วนมีปัญหาในการหย่าร้าง ท าให้บุตรหลานขาดความอบอุ่น ส่งผลต่อพฤติกรรม
และคุณภาพการเรียนของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  13 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ปรากฏผล ดังนี้ 

คณะผูป้ระเมินไดต้รวจเยีย่มสถานศึกษาเม่ือวนัท่ี 13 ถึง 14 มกราคม พ.ศ.2563 โดยมีผลการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ดงัน้ี 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด้ำน ระดับคุณภำพ 

1. คุณภาพของผูเ้รียน  ดีเยีย่ม 

2. กระบวนการบริหารและการจดัการ  ดีเยีย่ม 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดีมาก 

 

จุดเด่น 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
1. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีกิริยามารยาทงาม สุภาพ มีสัมมาคารวะ เคารพคณะครูสถานศึกษา ยิม้ แยม้ ร่าเริง 
แจ่มใส แสดงความเคารพอย่างนอบนอ้ม มีจิตสาธารณะ ร่วมงานกบัทางชุมชน กลา้แสดงออกใน การ
สนทนาพูดคุยเม่ือไดรั้บการสอบถามในเร่ืองต่าง ๆ มีความรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายในส่วนรวม 
2. ผูเ้รียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความประหยดั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
          1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ เป็นระบบ ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง จาก 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษายอดเยีย่ม ประเภทมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ดา้น 
บริหารจดัการ ทั้งระดบัชาติ และ ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น 
“สถานศึกษา รางวลัพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561 
          2. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี สวนหยอ่ม สวนไมด้อก ไมป้ระดบั โดยเฉพาะดอก
ทานตะวนั ไดส้วยงามตลอดปี ท่ีส าคญั คือ สวนพฤกษศาสตร์ หรือ ฐานการเรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง 
สอดคลอ้งกบั เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
          3. ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนเป็นไปในทิศทางท่ีดี ไดรั้บความร่วมมือในการ พฒันา
อาคารสถานท่ี และ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ตลอดจนเงินทุนการศึกษาต่อส าหรับผูเ้รียนท่ีจะไปศึกษาต่อใน ระดบั
ท่ีสูงขึ้น 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพ โครงการ 6 หอ้งเรียน 1 โครงงาน  



จุดท่ีควรพฒันำ 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น  
2. การใชจ่้ายเงิน และ ทรัพยากร 
3. การใชเ้ทคโนโลย ีSmart Phone อยา่งถูกตอ้ง มีวิจารณญาณในการใชง้าน  

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี และ การจดัท ารายงานประจ าปี(SAR) 
2. การพฒันา และ การใชส้วนพฤกษศาสตร์ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมี

คุณภาพ 
3. การวิจยัและพฒันา (R&D : Research and Development)  

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิต

ได ้ 
2. การตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน  
3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับการจดัการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ  
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
1. สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทั้ง 3 ภาษา ใหเ้นน้พยญัชนะค าศพัท ์

การสนทนา ในทุก ๆ คาบท่ีจดัการเรียนการสอน เขา้ค่ายเสริมทกัษะในแต่ละภาษา จดัหาบุคคล ทางดา้น
ภาษาใหเ้พียงต่อต่อจ านวนผูเ้รียน 

2. ส่งเสริมการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อให้
ผูเ้รียน 

ไดต้ระหนกัถึงการใชจ่้ายอยา่งมีเหตุผล 
3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้พรบ.คอมพิวเตอร์ ใหมี้คุณธรรมจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลย ีSmart  

Phone ในส่ือโซเชียลก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะภายใน 1 ปี  
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

        1. สถานศึกษาควรจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีโดยให้มีรายละเอียดของ โครงการพฒันาในดา้นต่าง 
ๆ ใหต้รงกบัมาตรฐานของสถานศึกษา ท่ีก าหนดไว ้1 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี ดา้นคุณภาพ ผูเ้รียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ มาตรฐานท่ี 1 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ี เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โครงการพฒันาดงักล่าว ตอ้งประกอบดว้ย รายละเอียดส าคญั นบัตั้งแต่ ช่ือของ โครงการ 
หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิธีด าเนินการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณท่ีใช ้ผลท่ี



คาดวา่จะไดรั้บ และการประเมินผล โดยเฉพาะอยา่งยิง่วิธีด าเนินการ หรือ กิจกรรม ตอ้งก าหนด 
รายละเอียดใหช้ดัเจน เพื่อเป็นประโยชน์ ในการนิเทศ ติดตามประเมินผล 

           2. สถานศึกษามีสวนพฤกษศาสตร์ และ แหล่งเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูแ่ลว้ ควร
พฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนภายในสถานศึกษา และ เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บับุคลากร ภายนอก ได้
ตลอดเวลา มีการท านุบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดต้ลอดปีการศึกษา ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ใหมี้ 
ความสะอาด ปลอดภยั สวยงาม และส่งเสริมใหค้รูบูรณาการจดัการเรียนรู้ใหก้บักลุ่มสาระการ เรียนรู้วิชา
อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น โดยสรุปใหใ้ชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หป้ระหยดัและคุม้ค่า ตามหลกัธรรมาภิบาล 
           3. สถานศึกษาควรสนบัสนุนให ้ครูและบุคลากร ท าการการวิจยัและพฒันา (R & D : Research and  
Development) ใหก้วา้งขวางยิง่ขึ้น เพราะการวิจยัและพฒันาหากน ามาใชใ้นวงการศึกษา หรือ กระบวนการ
จดัการเรียนการสอน จะสร้างประโยชน์ไดม้าก เป็นการช่วยแกปั้ญหาและพฒันารูปแบบ วิธีการสอน การจดั
กิจกรรม การใชส่ื้อ และ นวตักรรม สถานศึกษาควรจดัอบรมใหค้วามครูแก่บุคลากร มอบหมายให้
ด าเนินการจดัท างานวิจยั อยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงกนัทุกคน ในทุกภาคเรียน และใหง้านวิจยั เป็นส่วนหน่ึง
ของการพิจารณาความดีความชอบและมอบหมายงานในอนาคตก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะ 
ภายใน 1 ปี  

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
          1. ผูส้อนควรลดพฤติกรรมการบอก บรรยาย อธิบายความรู้ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได ้ศึกษา 
อภิปราย แลกเปล่ียนความรู้ ส ารวจ สืบคน้จากแหล่งความรู้ ทั้งกระบวนการกลุ่ม และเท่ียว จากส่ือ 
เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ มีโอกาสไดน้ าเสนอขอ้คน้พบจากการศึกษา อภิปราย 
แลกเปล่ียนความรู้ สอบถาม ส ารวจ สืบคน้อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

2. ผูส้อนควรมีแผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายชัว่โมง มีรูปแบบของแผนการสอนท่ีมีรูปแบบ 
เดียวกนัทั้งโรงเรียน 

3. การวิเคราะห์มาตรฐาน และตวัช้ีวดัเพื่อก าหนดเป็นจุดประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ ควรให้
ครอบคลุมทั้งทางดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพสิัย และจิตพิสัย 

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ควรใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไวแ้ละมี 
การด าเนินการก่อน ในระหว่าง และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และมีการสะทอ้นผลการเรียนรู้ให้
นกัเรียน ทราบหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกคร้ัง 

5. ผูส้อนควรน าผลจากการวดัและประเมินผลจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่บรรลุตาม 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้มาศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการพฒันาดว้ยกระบวนการ PLC หรือการ
วิจยัในชั้นเรียนใหต่้อเน่ืองสม ่าเสมอก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะภายใน 1 ปี  
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงท่ีดี  
 



ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
สถานศึกษาควรฝึกใหผู้เ้รียนไดส้ร้างส่ิงประดิษฐ์/นวตักรรม ท่ีเป็นลกัษณะอิเลก็ทรอนิกส์และ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ แลว้น าเสนอโดยใชเ้ทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เช่น สามารถพูดอธิบายน าเสนอโดย
ใช ้ภาษาต่างประเทศทั้ง 3 ภาษา เผยแพร่ผลงานผา่นส่ือวิดีโอ เวบ็ไซต ์เวบ็บล็อก ยทููป สร้างศูนยเ์ครือข่าย 
โครงงานนวตักรรมและประดิษฐ์รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างศูนยเ์ครือข่ายทางดา้นภาษาต่างประเทศ 

ทั้ง 3 ภาษาโดยจดัหาส่ือการเรียนการสอน ผลงานผูเ้รียน มคัคุเทศกน์อ้ย สร้างศูนยว์ิชาการในการ
ยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างสถานศึกษาแห่งน้ีใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) สู่การพฒันาใหมี้ความยัง่ยนืต่อไป  

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
การจดักิจกรรมการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning - PBL) ครูควร ด าเนินการ

สอนตามขั้นสอนของการเรียนโดยใชโ้ครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การใชปั้ญหาจริง ส่งเสริม ให้
ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นปัญหา เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดน้ าเสนอหวัขอ้การด าเนินโครงงานท่ี 
ผูเ้รียนสนใจ ให้ผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจ และวางแผนการด าเนินโครงงาน และประเมินผลโครงงาน 

ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมกบัความรู้ใหม่ แลว้สามารถน าไป 
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผา่นกระบวนการแกไ้ขปัญหา พฒันาทกัษะในการ
แกไ้ข ปัญหา ท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง วิธีการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนจะมอบหมายให้
ผูเ้รียนท างาน เป็นกลุ่ม เพื่อทุกคนไดช่้วยกนัแกไ้ขปัญหา คน้ควา้ และอาจเป็นการสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง พร้อม น าเสนอผลงานของกลุ่ม ทั้งน้ีผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูแ้นะน า (Facilitator) การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็น การเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนใหไ้ดรั้บการพฒันาไดเ้ตม็ความสามารถท่ีมีอยู ่ 

 

สรุปผลกำรประเมินควำมโดดเด่น 
สถานศึกษามีความโดดเด่น ในดา้น ดา้นวิชาการควบคู่คุณธรรม เป็นตน้แบบหรือโดดเด่นระดบั 

ทอ้งถ่ิน/ภูมิภาค ซ่ึงเป็นไปตาม อตัลกัษณ์ : “ลูกพระเก้ียวนอ้ย สุภาพอ่อนนอ้ม เพียบพร้อมคุณธรรม” 

 

 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงท่ี 14 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
มาตรฐานสถานศึกษา 

ผลการประเมินภายในตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 

 

ค่าระดบั 
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
ผู้เรยีน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรยีน 
1) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และ 
การคำนวณ 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการอ่าน เขยีน
ภาษาไทยได้เหมาะสม ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด 

ผู้เรยีนร้อยละ 81.32 มี
ความสามารถในการอ่าน เขยีน
ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 

๕ 
ดีเยี่ยม 

 

1. รายงานการประเมิน
การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยประจำปี 2564 
2. รายงานผลโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคดิ 
คำนวณได้อย่างเหมาะสมตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด 

ผู้เรยีนร้อยละ 89.1๐ มี
ความสามารถในการคดิ คำนวณ
ได้ในระดับดีขึ้นไป 

5 ดเียี่ยม 
 

1. รายงานผลโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

3. ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการสื่อสาร 
การใช้ภาษาอังกฤษหรือจีน ได้
อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรยีนร้อยละ 7๘.67 มี
ความสามารถในการสื่อสาร การ
ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนร้อยละ 
๘0.21 และภาษาญี่ปุ่นร้อยละ 
๘0.36 ได้ในระดับดีขึ้นไป 

 
5 

 
ดเียี่ยม 

 

1. รายงานผลโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. รายงานผลโครงการ
มัคคุเทศก์น้อย 

2) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ไข
ปัญหา 

1. ผู้เรียนทุกห้อง มี
ความสามารถในการคดิ 
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและ
แก้ปัญหา โดยการทำโครงงาน 
ห้องละ 1 โครงงาน 

ผู้เรยีนทกุห้อง มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและ
แก้ปัญหา โดยการทำโครงงาน
ได้มากกว่า 1 โครงงาน  
ในระดับดีขึ้นไป 

5 ดเียี่ยม ๑.รายงานผลโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
O-COP 
๒.รายงานผลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชา IS และ
นวัตกรรม/ผลผลติ 
 

3) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 

 

1. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคดิค้น
โครงงาน และผลติภณัฑ์จาก
วัสดุในท้องถิ่น 

ผู้เรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 3 ร้อยละ ๑๐๐ มี
ความสามารถในการทำโครงงาน
และสร้างผลิตภัณฑจ์ากวัสดุใน
ท้องถิ่นได้ในระดับดีขึ้นไป 

๕ ดเียี่ยม 
 

๑.นวัตกรรม/ผลผลิต 
๒.รายงานผลการเรียน
ชุมนุม 
 
 

2. ผู้เรียนเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ร้อยละ 80 
มีความสามารถในการคิดค้น
โครงงาน และผลติภณัฑ์จาก
วัสดุในท้องถิ่น 

ผู้เรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 
6 ร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถ
ในการทำโครงงานและสร้าง
ผลิตภณัฑ์จากวัสดุในท้องถิ่นได้
ในระดับดีขึ้นไป 

๕ ดเียี่ยม 
 

๑.นวัตกรรม/ผลผลิต 
๒.รายงานผลการเรียน
ชุมนุม 
 
 

 
 



มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
ผลการประเมินภายในตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

ค่าระดบั 
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
4) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 
สามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ใน   การสืบค้นข้อมูล 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมลู
ได้ในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ทุกคนสามารถผลิต
ภาพยนตรส์ั้น และเผยแพร่
ข้อมูลได ้
3. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ทุกคน สามารถสร้าง
เว็บไซตส์่วนตัว โดยใช้โปรแกรม
สำเรจ็รูป CMS ได ้

5 ดเียี่ยม 1. รายงานโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพห้องเรียน 
(STEM) 

5) ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่กลุม่สาระ
การเรยีนรู้กำหนด 

1. ผู้เรียนมผีลการเรียนท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์ (0, ร., มส., มผ.) ลดลง
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ผู้เรียนมผีลการเรียนในระดับ 
2.5 ข้ึนไป เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 
 
 

5 ดมีาก 
 

1. รายงานโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2.กิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

6) ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 

1. ผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
6 ทุกคน ได้รบัการแนะ
แนวการศึกษาต่อและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
การประกอบอาชีพ 

1. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 ทุกคน ได้รับการ
แนะแนวการศึกษาต่อและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพ 
2. ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 ทุกคน ได้รับ
การศึกษาต่อ 
3. ผู้เรียนมคีวามพร้อมในการ
ฝึกงานหรือมีความสามารถใน
การทำงานตามระดับชั้นของ
ผู้เรยีนได้ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 

5 ดเียี่ยม 1. รายงานโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ 
2 รายงานโครงการพี่พบ
น้อง 
3รายงานโครงการ
ธนาคารโรงเรียน 
4รายงานโครงการจิต
อาสา 
5. รายงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 



ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน : ระดับดีเยี่ยม 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ใน : ระดับดีเยี่ยม 

  โรงเร ียนมีการพัฒนาผู ้เร ียนในด้านการอ่าน เขียน การสื ่อสาร การคิดคำนวณทั ้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุน่/ภาษาเกาหลี โดยกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เช่นโครงการวันภาษาไทย วันคริสต์มาส
และคลินิกหมอภาษา เป็นต้น ในด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการสนับสนุนคือ โครงการ O-
COP (One Class One Project ) และ O-SOP (One School One Project) โดยนักเร ียนแต่ละห้องจะต้องมี
โครงงานอย่างน้อย 1 โครงงานที่เป็น Best Practice ที่ดีที่สุดของห้อง และในระดับโรงเรียนก็จะมี Best Practice ที่
ดีที่สุดของโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดสอนในรายวิชา IS1-IS3 (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ซึ่งเป็นรายวิชาที่โรงเรียน
มาตรฐานสากลจะต้องเปิดสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทำวิจัยใน
เรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจ กระบวนการเรียนการสอน IS จะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้และนำเอาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้บรรลุผลในการศึกษา
ค้นคว้าก็คือระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งโรงเรียนก็มีการติดตั้งและให้บริการนักเรียน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
  ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก็มีผลสัมฤทธิ์ที ่สูงขึ้นทั้งจากการวัดผลประเมินผลโดย
โรงเรียนในรายวิชาที่เรียนในแต่ละภาคเรียนและจากการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศจำนวน 2 กลุ่มสาระวิชา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 กลุ่มสาระชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 กลุ่มสาระวิชา นอกจากนี้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการแนะแนวให้ความรู้ทั้งในด้านอาชีพและการศึกษาต่อทุกคน 
 

2) ด้ำนคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
ผลการประเมินภายในตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

ค่าระดบั 
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
1.2 คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. ผู้เรียนทุกคนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ระดับดีขึ้นไปตามหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนเป็นแบบอย่างใน
การกระทำท่ีแสดงให้เห็นว่า
เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

5 ดเียี่ยม 1. รายงานโครงการจติอาสา 
๒. รายงานโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
๓. รายงานโครงการโรงเรียน
สีขาว 

2) ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

ผู้เรยีนทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าใน
ท้องถิ่นและความเป็น
วัฒนธรรมไทพวนและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

5 ดเียี่ยม 1. รายงานโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     
2. รายงานกิจกรรมรำไท
พวน 
3. ภาพร่วมการร่วมงาน
สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ 
วัดป่าบ้านค้อ  

 



 
 

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
ผลการประเมินภายในตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

ค่าระดบั 
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
3) ผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1. ผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
โรงเรียนและชุมชมจัด
ขึ้นบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมอย่างมี
ความสุข 

ผู้เรยีนทุกคนมีการยอมรับ
เหตุผลและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

5 ดเียี่ยม 1. รายงานกิจกรรมกีฬา
ภายในภายนอกสถานศึกษา 
2. รายงานกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนาร ี
3. รายงานกิจกรรม YC 
4. รายงานกิจกรรมการถอด
บทเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4) ผู้เรียนมสีุขภาวะ
ทางร่างกายและจติ
สังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีสุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย 
ตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีจิตอาสาต่อสังคมทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. ผู้เรียนทุกคนมสีุขภาวะ
ทางด้านร่างกายตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
2. ผู้เรียนทุกคน มี
สุขภาพจิตทีด่ี สามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 
3. ผู้เรียนมคีวามรูส้ึก
ปลอดภัย เข้าใจวิธีป้องกัน
ตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย
จากสารเสพตดิ ปัญหาทาง
เพศ และอบายมุขทุกชนิด 
ในทุกสถานการณ ์

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

ค่าเฉลี่ย/ระดับคณุภาพ 62 4.76  
 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน : ระดับดีเยี่ยม 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผลการประเมินอยู่ใน : ระดับดเียี่ยม 

โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการในการส่งเสริมและพัฒนา เช่น โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน กิจกรรมลุกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาด 
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา กิจกรรมกีฬาภายใน เข้าร่วมประเพณีงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าบ้านค้อและ
กิจกรรม To be number one เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามปรัชญาโรงเรียน คือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและคุณธรรม และเป็นไปตาม อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ลูกพระเกี้ยวน้อยสุภาพอ่อนน้อม เพียบพร้อม
คุณธรรม 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินภายในตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าระดบั 
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2.1 มเีป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจท่ีชัดเจน 

โรงเรียนมีการจัดทำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
เป้าหมาย โดยการมสี่วน
ร่วมของบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนมีการจัดทำวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ และ เป้าหมาย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5 ดเียี่ยม รายงานโครงการพัฒนา
ระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาและ
การจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

2.2 มรีะบบจัดการ
คุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบการ
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษาท่ีได้ 
มาตรฐาน 

โรงเรียนบริหารจัดการด้วย
ระบบคณุภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : OBECQA 

5 ดเียี่ยม 1. รายงานโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
World Class Standard 
School 
2. รางวัลคณุภาพแห่ง
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
OBECQA 

2.3 การพัฒนา
วิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีการบริหาร
หลักสตูรและการจัดการ
เรียนรู้ทีไ่ดม้าตรฐาน 

โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรยีนรู้ตาม
หลักสตูรมาตรฐานสากล 
World Class Standard 
School 
 

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

2.4 การพัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ครูและบุคลากรทุกคน
ได้รับการอบรมพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 20 
ชม./ปี 

1. ครูและบุคลากรทุกคนไดร้ับ
การอบรมพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 20 ชม./ปี 
2. ผู้บริหารสร้างขวัญกำลังใจ
แก่บุคลากรในการพัฒนา
วิชาชีพ 
 

5 ดเียี่ยม 1. รายงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรภายใน
และภายนอกองค์กร 
2. เกียรติบัตร/วุฒิบตัร 
๓.รายงานการอบรม
ออนไลน์ของบุคลากร 

2.5. จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 
 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่ง
พักผ่อนอย่างเพียงพอ
สำหรับนักเรียนและ
บุคลากรทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการ 

1. โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทีส่วยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ
สำหรับนักเรียนและบุคลากร
ทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

5 
 

ดีเยี่ยม 
 

1. รายงานโครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
3. รายงานโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste) 
 

 



 

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินภายในตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าระดบั 
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 

 
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

   

4. รายงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 
5. รายงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
๒.6. จดัระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู ้

1. โรงเรียนมรีะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 
และใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจดัให้มี
ห้องเรียนคณุภาพอย่าง
เพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุต่อ
ผู้เรยีน 

1. โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ และใช้
ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจดัให้มีห้องเรยีน
คุณภาพอย่างเพยีงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุต่อผูเ้รียน 

5 ดเียี่ยม 1. รายงานโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
โรงเรียน 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู ้

                                                ค่าเฉลี่ย/ระดบัคุณภาพ 30 5.00  
 
 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  อยูใ่น : ระดับดีเยี่ยม 
 โรงเรียนโดยผู้นำองค์กรสูงสุด ฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการร่วมมือกัน
ในการวิเคราะห์องค์กร เพื่อร่วมกันกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาในระยะปานกลาง 4 
ปีข้างหน้าปีการศึกษา  2562-2565 นำเอาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : OBECQA และรูปแบบกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร TUPU อุดรธานี MODEL มาใช้
ในการวางระบบงานทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกๆด้านไปพร้อมกันส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชยจาก
หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ เช่นได้รับรางวัลสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัล
ทรงคุณค่าแห่ง สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 
8และชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี ปีการศึกษา 2563 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
มาตรฐานสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินภายในตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าระดบั 
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /

โครงการ /กจิกรรม) 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
3.1 การจัดการ
เรียนรูผ้่าน
กระบวนการคดิ
และปฏิบตัิจริง
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

ครูทุกคนจัดการเรยีนรู้ให้
นักเรียนเกดิกระบวนการคิด
วิเคราะหส์ังเคราะห์และคดิ
สร้างสรรคโ์ดยการปฏิบตัิจริง
ผ่านการทำโครงงานกิจกรรม
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริง โดยมีกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ และมีการจัดทำ
วิจัยในช้ันเรียน 

ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนเกดิกระบวนการคิด
วิเคราะหส์ังเคราะห์และคดิ
สร้างสรรคโ์ดยการฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง/ การทำ
โครงงาน/ กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้

4 ดีมาก 
 

1. รายงานโครงการ
จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
2. รายงานกิจกรรม
การจัดการเรยีนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. รายงานกิจกรรม
การจัดการเรยีนรู้ตาม
แนวคิด Active 
Learning โดยใช้
กระบวนการ PLC 

3.2. ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

1. ครูพัฒนากลวิธี/เทคนิคการ
สอนอย่างน้อย 2 รูปแบบใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยมโีครงการพัฒนากจิกรรม
การเรยีนการสอน 
2. ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อ
การสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีคณุภาพ 

ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการ
สอน สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ในการจดัการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 
 

1. รายงานโครงการ
ผลิตสื่อการเรียนรู ้
2. รายงานโครงการ
พัฒนาแหล่งการ
เรียนรู ้
3. รายงานโครงการ
จัดหา/จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน 

3.3  มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
 

ครูและนักเรียนหาข้อตกลง
ร่วมกันในการกำหนดแนว
ทางการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ในห้องเรียน โดยมีโครงการ
พัฒนาห้องเรียนให้น่าอยู ่

ครูและนักเรียนมีข้อตกลง
ร่วมกันในการกำหนดแนว
ทางการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในห้องเรียน โดยมี
โครงการพัฒนาห้องเรียนสีขาว 

4 ดีมาก 
 

1. รายงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๓.ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

3.4. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็น
ระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

1. ครูทุกคนมีการจัดทำ
ข้อสอบเพื่อประเมินผูเ้รียนทั้ง
แบบอัตนัยและแบบปรนัย 
2. ครูทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

1. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์
และจัดทำข้อสอบเพื่อประเมิน
ผู้เรยีนทั้งแบบอัตนัยและแบบ
ปรนัย 
2. ครูทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. โรงเรียนมีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามระเบียบ
การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

5 ดีเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
พัฒนาระบบการวดั
และประเมินผล 
2. รายงานโครงการ
ส่งเสริมการจัดทำวิจัย
ในช้ันเรียน 
๓.รายงานโครงการ
อบรม PLC 
๔.รายงาน SAR ของ
บุคลากรในโรงเรยีน 
 

 
 



มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินภายในตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าระดบั 
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 
3.5. มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู ้

1. ครูทุกคนมีการจัดทำ
แผนการการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้หลักสูตร
ระดับชั้นเรียนเป็น
พื้นฐาน 
2. ครูทุกคนมีการจัดทำ
รายงานปฏิบตัิงาน
ประจำปี(SAR)  
3. ครูทุกคนมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้(PLC) 

1. ครูทุกคนมีการจัดทำรายงาน
ปฏิบัติงานประจำปี (SAR)  
2. ครูทุกคนมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
3. ครูทุกคนมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรยีน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปี
ละ 1 ครั้ง 
4. ครผูู้ช่วยเข้าร่วมพัฒนา
ตนเองตามโครงการเตรยีมพัฒน์
รักองค์กร 

5 ดีเยี่ยม 
 

1. รายงานโครงการ
เตรียมพัฒน์รักองค์กร 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรยีน
ในเครือเตรียมพัฒน์สู่
ความเป็นเลิศ 
๓.รายงานโครงการ
อบรม PLC 
๔.รายงาน SAR 
ประจำปีของบุคลากรใน
โรงเรียน 

                           ค่าเฉลี่ย/ระดับคณุภาพ 22 4.40  
 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ระดบัดีมาก   
 
  ผลการประเมินอยู่ใน : ระดับดีมาก  โรงเรียนมีการพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งในด้านการให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมีการจัด
ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู บุคลากร ทุกภาคเรียน และมีการทำข้อตกลง MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการ
พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีครู บุคลากรเข้าร่วมครบทุกคน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอบรม
ออนไลน์ในการผลิตสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของไวรัส  Covid-19 พร้อมทั้งสร้างกลุ่มและพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ PLC ทั้งในระดับกลุ่มสาระ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสามารถนำเอา
ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรม
และโครงการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และแนวโน้มปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่ มีผล
การเรียน 0 ร มส. ลดน้อยลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได้เพิ่ม
สูงขึ้น 
หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  
  5   หมายถึง  ดเียี่ยม      
       4      หมายถึง  ดีมาก 
      3   หมายถึง  ดี      
  2   หมายถึง  พอใช้ 
  1   หมายถึง  ปรับปรุง 
2. สรุปผลการประเมิน 
 

มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพผู้เรยีน 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

4.40 ดีมาก 
 

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ 4.80 ดีเยี่ยม 



หมายเหตุ :  การแปรผลระดบัคุณภาพ  
  4.50 – 5.00  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
  3.50 – 4.49  อยู่ในระดับ ดีมาก 
  2.50 – 3.49  อยู่ในระดับ ดี  
  1.50 – 2.49  อยู่ในระดับ พอใช้  
  ต่ำกว่า 1.50   อยู่ในระดับ  ปรับปรุง 
 
จุดเด่น 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และมีการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินที่โรงเรียนแต่งตั้งและการประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี มีผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมี
จุดเด่นของการดำเนินการและการพัฒนาในแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
 

 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี โดยกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เช่นโครงการวันภาษาไทย วันคริสต์มาสและคลินิก
หมอภาษา เป็นต้น ในด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการสนับสนุนคือ โครงการ O-COP (One 
Class One Project ) และ O-SOP (One School One Project) โดยนักเรียนแต่ละห้องจะต้องมีโครงงานอย่างน้อย 
1 โครงงานที่เป็น Best Practice ที่ดีที่สุดของห้อง และในระดับโรงเรียนก็จะมี Best Practice ที่ดีที่สุดของโรงเรียน 
โรงเรียนมีการจัดสอนในรายวิชา IS1-IS3 (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ซึ่งเป็นรายวิชาที่โรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้อง
เปิดสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทำวิจัยในเรื่องที่นักเรียนให้ความ
สนใจ กระบวนการเรียนการสอน IS จะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้และนำเอาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา
และต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้บรรลุผลในการศึกษาค้นคว้าก็คือระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งโรงเรียนก็มีการติดตั้งและให้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
  ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก็มีผลสัมฤทธิ์ที ่สูงขึ้นทั้งจากการวัดผลประเมินผลโดย
โรงเรียนในรายวิชาที่เรียนในแต่ละภาคเรียนและจากการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศจำนวน 2 กลุ่มสาระวิชา และมี   ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 กลุ่มสาระชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 กลุ่มสาระวิชา นอกจากนี้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการแนะแนวให้ความรู้ทั้งในด้านอาชีพและการศึกษาต่อทุกคน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
โรงเรียนโดยผู้นำองค์กรสูงสุด ฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีการร่วมมือ 

กันในการวิเคราะห์องค์กร เพื่อร่วมกันกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาในระยะปานกลาง 
4 ปีข้างหน้าปีการศึกษา  2562-2565 นำเอาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : OBECQA และรูปแบบกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร TUPU อุดรธานี 
MODEL มาใช้ในการวางระบบงานทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกๆด้านไปพร้อมกันส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยก
ย่องชมเชยจากหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ เช่นได้รับรางวัลสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง รางวัลทรงคุณค่าแห่ง สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศเหรียญทอง 



ระดับชาติ ครั้งที่ 8และชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี ปี
การศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
โรงเรียนมีการพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

สำคัญ ทั้งในด้านการให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ความรู้ด้านการวิจยัในชั้นเรียน โรงเรียนมีการจัดประชุมปฏิบตัิการให้
ความรู้แก่ครู บุคลากร ทุกภาคเรียน และมีการทำข้อตกลง MOU กับมหาวิทยาลยัราชภัฎอุดรธานี ในการพฒันาครู
ด้านการวิจัยในชัน้เรียน  MOU กับสถาบนัพระบรมราชชนก  ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
คณะพยาบาลศาสสตร์และสาธารณสุข MOU กับสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง การ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ MOU กับโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ในการให้ความ
ช่วยเหลือทางวชิาการและการสง่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกจากนีย้ังมีการส่งเสริมและ
สนับสนนุให้ครูอบรมออนไลน์ในการผลิตสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของไวรัส Covid-19 พร้อมทั้ง
สร้างกลุ่มและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ทั้งในระดับกลุม่สาระ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันและสามารถนำเอาความรู้ ประสบการณไ์ปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาที่
ตนเองรับผิดชอบ ซึง่ผลจากการดำเนินกิจกรรมและโครงการดงักล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น และแนวโน้มปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่ มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดน้อยลง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได้เพิ่มสูงขึ้น จนได้รับรางวัลดงันี้ นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ 
ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC AWARDS ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประเภท
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้าน
วิชาการ และ นายวนัเฉลิม บุญเกษม ชนะเลิศ รางวลัทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC AWARDS ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้านนวัตกรรม 
จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนมีจุดที่จะต้องพัฒนาตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 3 มาตรฐานดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  การเร่งรัดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันในการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาและอื่นๆตามที่นักเรียนถนัดและสนใจ ยกระดับผลการสอบ O-NET ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และปีที่ 6 ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระวิชา 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  โรงเรียนควรพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้ ในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) นอกจากนี้ต้องพัฒนาอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพเก่าและทรุดโทรมตามระยะเวลาการ
สร้างที่นานแล้วให้สามารถใช้งานได้และขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อ
จำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
  โรงเรียนควรพัฒนาครูให้มีความรู้ในด้านการวัดผลประเมินผล มีเครื่องมือในการวัดผลที่หลากหลาย 
และลดจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน เช่น 0 , ร,และ มส. ให้น้อยลง  
 
 
 
 
 



 
แผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะปานกลาง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเอาไว้ ใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะปานกลาง ปี
การศึกษา  25๖๒ – 256๕ และร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้ง 1๙ โรงเรียนทั่ว
ประเทศในการพัฒนา ครู บุคลากร นักเรียนตลอดจนการบริหารจัดการร่วมกัน อีกทั้งจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
ต้นแบบโรงเรียนที่บริหารจัดการด้วยรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : OBECQA และ
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนเน้นห้องเรียนคุณภาพตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร  ครูวิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบการเรียนรู้   ทำแผนการจัดการเรียนรู้   
สอนด้วยกิจกรรมหลากหลาย  วัดประเมินผลตามสภาพจริง  ใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขคุณภาพผู้เรียน  มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายคน เรียนรู้การปฏิบัติงานจนได้วิธีการทำงานที่ดี (Best Practice) ครูและผู้เรียนถอดบทเรียน
ความสำเร็จ      
                     2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำแนวทางข้อสอบ PISA , O-NET การคิดสังเคราะห์
เชื่อมโยงสัมพันธ์ (GAT) สู่กระบวนการเรียนการสอน 
 

                     3) โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมอัตลักษณ์ สุภาพอ่อน
น้อม เพียบพร้อมคุณธรรม 
 

      4 ) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ครูนำกระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลสู่ชั้นเรียน  ให้ผู้เรียนรู้เป้าหมาย วิธีการไปสู่เป้าหมาย  
ฝึกทักษะการคิดและวิธีการให้เหตุผลอย่างเชื่อมโยงเพื่อหาคำตอบ  สร้างทางเลือกที่ถูกต้องให้กับตนเองเสริมด้วยศิษย์
เก่ามาแนะแนวให้ความรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดสอบวัดความรู้ทุกระดับชั้น นำผลไปพัฒนาผู้เรียน  จัดสอนวิชา  
IS1 – IS3  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามรูปแบบบันได 5 ขั้น  ผู ้เรียนออกสู่ชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสา  จัด
กิจกรรมค่ายวิชาการ ทดสอบด้วยข้อสอบ O-NET ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อสร้างความแม่นยำและความมั่นใจ
ให้กับผู้เรียน    โครงการรินน้ำใจจากพี่สู่น้อง   จัดสอบวัดความรู้วิชาหลักและการสอบด้วยข้อสอบ PISA ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านวิชาการและ
การแข่งขันโดยเฉพาะการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาคและระดับชาติ    
  นอกจากนี้   เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  โรงเรียนพัฒนาระบบ “ห้องเรียนเข้มแข็ง” เน้นระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกัน การ
ดูแลช่วยเหลือ  มีน้ำใจ  รู้หน้าที่  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
รายการ แนวการพิจารณา ระดับ 

ความพร้อม 
ด้านกายภาพ 
1) การจัดห้องเรียนต่อระดับชั้น  มีการจัดหอ้งเรียน ครบตามระดับชัน้ที่เปิดสอน 

 มีการจัดหอ้งเรียน แบบคละระดับชัน้ 2 ระดับชั้น 
 มีการจัดหอ้งเรียน แบบคละชั้นมากกว่า 2 ระดับชั้น 

3. มาก 
2. ปานกลาง 
1. น้อย 

2) ห้องปฏบิัติการ/หอ้งพิเศษ/แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

 มีห้องปฏิบัตกิาร/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
 มีห้องปฏิบัตกิาร/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ไม่พร้อมใช้งานหรือมีไม่
เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน 
 มีห้องปฏิบัตกิาร/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอและไม่พร้อมใช้งาน 

3. มาก 
2. ปานกลาง 
1. น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียน
การสอน 

 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายแต่ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลายและไม่ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

3. มาก 
 
2. ปานกลาง 
 
1. น้อย 

ด้านบุคลากร 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา  มีผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 มีผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 ไม่มีผู้อำนวยการ/ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

3. มาก 
2. ปานกลาง 
1. น้อย 

2) จำนวนครู  มีครูครบทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา 
 มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชาหรือมีครูไม่ครบทุกระดับชั้น
แต่ครบทุกรายวิชา 
 มีจำนวนครูไม่ครบทุกระดับชั้นและไม่ครบทุกรายวิชา 

3. มาก 
2. ปานกลาง 
 
1. น้อย 

3) จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนา
ตนเองของครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผา่น
มา 

 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ชั่วโมงขึ้นไป 
 มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 10-19 ชั่วโมง 
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ชัว่โมง 

3. มาก 
2. ปานกลาง 
1. น้อย 

4) จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้ารว่ม
กิจกรรม PLC ของครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งหมดในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไป 
 มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25-49 ชั่วโมง 
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ชัว่โมง 
 

3. มาก 
2. ปานกลาง 
1. น้อย 

5) บุคลากรสนับสนุน  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ 
 มีมีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการหรือธุรการ 
 ไม่มีบุคลากรสนับสนุน 

3. มาก 
2. ปานกลาง 
1. น้อย 

6) บุคลากรเกี่ยวข้องกบัการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

 มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองการประกันคุณภาพฯกับครูทกุ
คน 
 มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองการประกันคุณภาพฯกับครูที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองการประกันคุณภาพฯ 

3. มาก 
2. ปานกลาง 
1. น้อย 

 
 
 
 
 
 
 



รายการ แนวการพิจารณา ระดับความพร้อม 
ด้านการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก 
1) การมสี่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

 ผู้ปกครองร้อยละ 80 ข้ึนไปเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
 ผู้ปกครองร้อยละ 50-79 เขา้ร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
 ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

3. มาก 
 
2. ปานกลาง 
 
1. น้อย 

2) การมสี่วนร่วมของ
คณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษาอยา่ง
น้อย 4 ครั้งต่อป ี
 คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 2-3 
ครั้งต่อป ี
 คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษาน้อยกว่า 
2 ครั้งต่อป ี

3. มาก 
 
2. ปานกลาง 
 
1. น้อย 

3) การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 ได้รับการสนับสนุนเพียงพอแต่ไมส่่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
หรือไดร้ับการสนับสนุนไมเ่พียงพอแต่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

3. มาก 
2. ปานกลาง 
 
1. น้อย 

 
สรุประดับความพร้อม 

มีวามพร้อมอยู่ในระดับมาก ..........  รายการ 
มีวามพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ..........  รายการ 

มีวามพร้อมอยู่ในระดับน้อย ..........  รายการ 
 

 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และมีการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินที่โรงเรียนแต่งตั้งและการประเมินโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด คือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี มีผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับดี
เยี่ยมโดยมีจุดเด่นของการดำเนินการและการพัฒนาในแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่าน เขียน การสื่อสาร การ
คิดคำนวณท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี โดยกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
เช่นโครงการวันภาษาไทย วันคริสต์มาสและคลินิกหมอภาษา เป็นต้น ในด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมและโครงการสนับสนุนคือ โครงการ O-COP (One Class One Project ) และ O-SOP (One 
School One Project) โดยนกัเรียนแต่ละห้องจะต้องมีโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงานที่เป็น Best Practice 
ที่ดีที่สุดของห้อง และในระดับโรงเรียนก็จะมี Best Practice ที่ดีที่สุดของโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดสอนใน
รายวิชา IS1-IS3 (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ซึ่งเป็นรายวิชาที่โรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องเปิดสอนเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทำวิจัยในเรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจ 



กระบวนการเรียนการสอน IS จะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้และนำเอาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา
และต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้บรรลุผลในการศึกษาค้นคว้าก็คือ
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งโรงเรียนก็มีการติดตั้งและให้บริการนักเรียนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
 ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก็มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นทั้งจากการวัดผลประเมินผลโดย
โรงเรียนในรายวิชาที่เรียนในแต่ละภาคเรียนและจากการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศจำนวน 2 กลุ่มสาระวิชา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 กลุ่ม
สาระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 กลุ่มสาระวิชา นอกจากนี้นักเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการแนะแนวให้ความรู้ทั้งในด้านอาชีพและการศึกษาต่อ
ทุกคน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนโดยผู้นำองค์กรสูงสุด ฝ่ายบริหาร ครู  
และบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการร่วมมือกันในการวิเคราะห์องค์กร เพ่ือร่วมกันกันกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาในระยะปานกลาง 4 ปีข้างหน้าปีการศึกษา  2562-2565 
นำเอาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
OBECQA และรูปแบบกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร TUPU อุดรธานี MODEL มาใช้ในการวาง
ระบบงานทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกๆด้านไปพร้อมกันส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชยจาก
หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ เช่นได้รับรางวัลสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
รางวัลทรงคุณค่าแห่ง สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศเหรียญทอง 
ระดับชาติ ครั้งที่ 8และชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อุดรธานี ปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนมีการพัฒนาครู  
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งในด้านการให้ความรู้
เรื่องหลักสูตร ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมีการจัดประชุมปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู บุคลากร ทุก
ภาคเรียน และมีการทำข้อตกลง MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้น
เรียน โดยมีครู บุคลากรเข้าร่วมครบทุกคน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอบรมออนไลน์ในการ
ผลิตสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสCovid-19 พร้อมทั้งสร้างกลุ่มและพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ PLC ทั้งในระดับกลุ่มสาระ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและ
สามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง
ผลจากการดำเนินกิจกรรมและโครงการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ
แนวโน้มปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่ มีผลการเรียน 0 ร มส. ลดน้อยลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได้เพ่ิมสูงขึ้นจนได้รับรางวัลดังนี้นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์
ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2563
ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการและนายวันเฉลิม บุญเกษมชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2563ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรม 
 



2. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนมีจุดที่จะต้องพัฒนาตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 3 มาตรฐานดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนการเร่งรัดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอ่ืนๆตามท่ีนักเรียนถนัดและสนใจ ยกระดับ
ผลการสอบ O-NETในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระวิชา 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนควรพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เพียงพอ
และทันสมัยต่อการเรียนรู้ ในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 นอกจากนี้ต้องพัฒนา
อาคารเรียนที่อยู่ในสภาพเก่าและทรุดโทรมตามระยะเวลาการสร้างที่นานแล้วให้สามารถใช้งานได้และขอ
สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนใหม่เพ่ือให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนควรพัฒนาครู
ให้มีความรู้ในด้านการวัดผลประเมินผล มีเครื่องมือในการวัดผลที่หลากหลาย และลดจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์  
การประเมินเช่น 0 , ร,และ มส. ให้น้อยลง 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อความย่ังยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ 
 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะปานกลาง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเอาไว้ 
ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะปาน
กลาง ปีการศึกษา  2562– 2565 และร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้ง 19 
โรงเรียนทั่วประเทศในการพัฒนา ครู บุคลากร นักเรียนตลอดจนการบริหารจัดการร่วมกัน อีกทั้งจะพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นต้นแบบโรงเรียนที่บริหารจัดการด้วยรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน : OBECQAและเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
 
 
 

ตารางท่ี  15 ข้อมูลด้านงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 (เงินอุดหนุนเพื่อจัดการเรียนการสอน) 
 

งบประมาณ(รายรับ) บาท งบดำเนินการ(รายจ่าย) บาท 
เงินงบประมาณ 8,799,900.00  วิชาการ 4,670,330.00 
เงินนอกงบประมาณ - บริหารทั่วไป 1,334,380.00 
เงินบริจาค - สำรองจ่าย 667,190.00 
  รายจ่ายประจำ 2,128,000.00 

รวม 8,799,900.00 รวม 8,799,900.00 
 



ตารางท่ี  16 ข้อมูลด้านงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 (เงินอุดหนุนเรียนฟรี) 
 

งบประมาณ(รายรับ) บาท งบดำเนินการ(รายจ่าย) บาท 
เงินค่าหนังสือเรียน 2,640,829.00 ค่าหนังสือเรียน 2,640,829.00 
เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,154,571.00 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,154,571.00 
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 1,070,571.00 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,070,571.00 
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,228,543.00 วิชาการ 2,060,543.00 
  กิจการนักเรียน 168,000.00 

รวม 7,094,514.00 รวม 7,094,514.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 จากการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด นโยบาย ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 กรอบนโยบายรับบาล ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวง ส่วนราชการต้นสังกัด ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และการประเมินบริบทของ
สถานศึกษา จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
 4. นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
             6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 

             7. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
            8. 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
            10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 
            11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี 
           12. กรอบแนวทางการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – class Standard School) 
           13. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา 2563-2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 
 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั ้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้
ประชาชนได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/


การศึกษา ตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชนใ์นการลดหย่อนภาษดีว้ย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและ
กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
   2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 

 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
     “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
             เป้าหมาย 
 1. ความมั่นคง 
                      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั ้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล 
 1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น  
 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต  มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
            2. ความมั่งค่ัง  
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
        2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่าง 
มีพลัง   
                 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/


 
            3. ความย่ังยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน    ให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  ของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม    
 3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
            วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
 2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
 3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
 4. เพือ่เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
        กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี ่ยวข้องกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 



  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 

   3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี  โดยในส่วนของ
การศึกษา ของชาติ ดังนี้ 
             เนื่องดว้ยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ระบุ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุง่เน้น 
คัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสูง Hi-Value and 
Sustainable Thailand ในองคป์ระกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่  
              1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)  
              2) สังคมแหง่โอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)  
              3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ  
              4) ปัจจัยสนับสนนุ การพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดย
ภายใตอ้งคป์ระกอบใน แตล่ะด้าน ไดม้ีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเปน็การบ่งบอกถึงสิ่งที่
ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุง่หวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 เพ่ือสะท้อน ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต้องการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and 
Sustainable Thailand ภายในปี 2570 ในด้านการศึกษา มีดังนี้ 
              ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ โจทย์การพัฒนาแห่ง อนาคตระบบ
การศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกัน ภายในประเทศและเทียบเท่าระดับสากล 
โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะที่จำเป็นใน โลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะ
ด้านดิจิทัล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการ ปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสาร
และการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ระบบการศึกษาและ
กลไกที่เกี่ยวเนื่องมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพ  ของเด็กแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษ จนถึงกลุ่ม NEET (กลุ่มเด็ก และเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ที่ไมไ่ดเ้รียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้อยู่
ใน ระบบฝึกอบรมใด ๆ)  สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ มี ปริมาณ
และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุน การมุ่งสู่การเป็น Hi-Value and 
Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการ พัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน)  ระบบ
การฝึกอบรมเพ่ือปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill / Upskill / New skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ได้
มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อโยกย้าย
แรงงานไปสู่ภาคการ ผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 



และสำหรับผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุ่ม วัยแรงงานตอนปลาย และผู้สูงอายุ  
นโยบายการบริหารจัดการกำลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และ สามารถลดทอนความเสี่ยงใน
การขาดแคลนกำลังแรงงาน อาทิ การขยายอายุ เกษียณ การยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย และการดึงดูด
แรงงานทักษะสูงจาก ต่างประเทศ ระบบการบริหารจัดการกำลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังคน
ของ ประเทศมีความบูรณาการ นำไปสู่การออกแบบนโยบายที่เฉพาะเจาะจง และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงดู บุตร การปฏิรูปสื่อและ
อุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ ดี มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึก
ที่ดีตอ่สังคมส่วนรวม 

 
4.  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
  

 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557   มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
 ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณีการ
ปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้อง
รักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม จิตวิทยาและมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบนั
หลักของชาติ โดยไม่คำนึงความรู้สำนึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้ งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้
เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความ
เข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
 ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรัฐบาลจะนำการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดย



เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพืน้ที่ ทั้ง
ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นของผู้เรียน และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรบัปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนบัสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมสีิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคปูองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง 
 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่
เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
ครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง สมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่
การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนนุการผลติสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชน 
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  



ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ 
จนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 
 
 ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกำหนดภายใน
สิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทำไว้ โดยติดตามให้มี
การเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อ
ช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
 6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทำไว้ โดยนำ
หลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสำคัญในการบูรณา
การงบประมาณและความพร้อมในการดำเนินงาน รวมทั้งนำแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืน หรือ
สร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจำเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัด เพื่อแสดงความ
โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวง
จนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อน หรือลักลั่นกันหรือมีเส้นการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 10.2 การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง 
และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาค
ธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถดำเนินการได้ 
 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการ
เพิ่มศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางศูนย์บริการสาธารณะ
แบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง
ไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว ( One Stop 



Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
สร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ 
 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบคุลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผนคือ การ
มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความ
เป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง
ภายใต้กรอบ(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
            วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายไดป้านกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
            ยุทธศาสตร์     
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2.การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
 

6.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มี 
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุก
กลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าทีม่ีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาให้สมกับวัย 
2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความ
ถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิต มี
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 



3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 

อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล

สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรง

อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน 

ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่

ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัว

ในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง  
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
        1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 
         2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 



          3.  การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ 
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
      4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบบริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      5.  การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
      6.  การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
      7.  การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
     8.  การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
     9.  การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
    10.  การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 



      11.  การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

      12.  การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

8.  7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

          ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มวีาระเร่งด่วน (Quick Win)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง 
ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 

วาระท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

วาระท่ี 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษา
ของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

วาระท่ี 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูง
วัย 



วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนังสือ เรื่อง นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณพ.ศ.2564-2565 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกเขตด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้กำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ถึง 2565 โดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2561 ถึง 2580 แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่าง
มีนัยสำคัญที่มีความสำคัญเร่งด่วน สามารถดำเนินการวัดผลได้อย่างเป็นรูปประธรรมในช่วงปีพ.ศ.2564 ถึง 
2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แก่ 
     1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาระดับปฐมวัย  
     2. การจัดการเรียนการสอนสู่ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
     3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานรวมทั้ง
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์จึง  กำหนดนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
 2. ยุทธศาสตรผ์ลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
 3. ยุทธศาสตรผ์ลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ   
 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตรส์่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเป็นสากล 
 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานสินค้า เกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์ 
 3. ยุทธศาสตรก์ารยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 



 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 5.ยุทธศาสตรก์ารจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 6. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
 
 

12. กรอบแนวทางการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล(World – class Standard School) 
 

   เจตนารมณ์ 
 1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนที่สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถในระดับสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะ
ในการแข่งขัน 
 2. โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่จัดการศึกษาแบบองค์รวม และบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา 
การเมือง เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง 
 3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ งเน้นความแตกต่างตาม
ศักยภาพของผู้เรียน โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
และการสื่อสารที่เหมาะสม และปรับประยุกต์ใช้ได้สมประโยชน์ ทันต่อความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลก 
 4. ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลาการทางการศึกษา พัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลายอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับสากล ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความผูกพันต่อวิชาชีพอย่างแน่นแฟ้น 
 5. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัด การเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป 
    วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 1)  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (WorldCitizen)   
 2)  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(World – class Standard) 
 3)  ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

    ภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล(World – class  Standard  School)    
ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
 1)  การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรและการสอน) 
 2)  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

    คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้ 
 1)  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก(WorldCitizen)   



     เป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 
 2)  การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล (World – class Standard) 
 3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
 
 
13. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุดรธานี 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและคุณธรรมบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 

สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนา การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA และตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและมีคุณลักษณะตาม
เป้าหมาย 

ด้านผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
มาตรฐานสากล 

 3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :OBECQA 
           4. สถานศึกษาบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :OBECQA 
 
ตราประจำโรงเรียน           เป็นรูปพระเก้ียว 
ปรัชญาของโรงเรียน  ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
คำขวัญประจำโรงเรียน  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม  นิยมกีฬา 
สีประจำโรงเรียน   ชมพู–น้ำเงิน 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 
เอกลักษณ์   สิ่งแวดล้อมสวยเด่น เน้นวิชาการ สืบสานคุณธรรม 



อัตลักษณ์   ลูกพระเกี้ยวน้อย สุภาพอ่อนน้อม เพียบพร้อมคุณธรรม 
 
กลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
ผลผลิตของสถานศึกษา 
          นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมีคุณลักษณะเทียบเทียง
มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
           1. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
           2.  ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะด้านผู้เรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
           3.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลไม่น้อยกว่าระดับดี 
           4.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
           5.  ร้อยละของผลการประเมินระบบบริหารจัดการศึกษาตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ 
แผนงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
           1.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาพ้ืนฐานและตาม
เป้าหมายมาตรฐานสากลโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           2.  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูแลบุคลากรทางการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
ข้อกำหนดตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
           3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
โครงการหลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับชาติ 
4. ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ 
5. พัฒนาระเบียบวินัย จิตสำนึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 



6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานวิถีไทยและระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           7. ส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
           8. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           9. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพและมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
ตามมาตรฐานสากล 
          10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
          11. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
รายละเอียดของแผนงานและโครงการปีการศึกษา 2565 

กรอบงบประมาณการดำเนินแผนงาน โครงการตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2565 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีได้กำหนดแผนงาน ดังนี้ 
1. การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 (เงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน) 
 
     จำนวนเงินอุดหนุนรายหัวที่รัฐจัดสรร  ณ  เมษายน  2565 
 

ตารางท่ี 17  การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 
 
 

ระดับการศึกษา จำนวนงบประมาณ(บาท) 
มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 8,799,900.00 

รวม 8,799,900.00 
 

2. การจัดสรรโดยคณะกรรมการฯในอัตราส่วนดังนี้ 
ตารางท่ี 18  การจัดสรรโดยคณะกรรมการฯในอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณ 

กรอบการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ จำนวนงบประมาณ (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายประจำ - 2,128,000.00 
2. บริหารวิชาการ    70.00 4,670,330.00 
3. บริหารงานทั่วไป  20.00 1,334,380.00 
4. สำรองจ่าย             10.00 667,190.00 

รวม 100.00 8,799,900.00 
 
ตารางท่ี  19  ข้อมูลด้านงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 (เงินอุดหนุนเรียนฟรี) 
 

งบประมาณ(รายรับ) บาท งบดำเนินการ(รายจ่าย) บาท 
เงินค่าหนังสือเรียน 2,640,829.00 ค่าหนังสือเรียน 2,640,829.00 
เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,154,571.00 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,154,571.00 
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 1,070,571.00 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,070,571.00 
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,228,543.00 วิชาการ 2,060,543.00 
  กิจการนักเรียน 168,000.00 

รวม 7,094,514.00 รวม 7,094,514.00 



 


