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ค าน า 

 ความมุ่งหมายและการจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต้อง
เป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะตามความมุ่งหมายดังกล่าว สถานศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ
โครงการและกิจกรรม เพ่ือตรวจสอบการบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนด้วยการประเมินตนเอง
แล้วจัดท าเล่มรายงานและแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงาน (Self-Assessment Report : SAR) 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปะจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้ผู้เกี่ยวข้อง
และสาธารณะชนได้รับทราบถึงสมรรถนะ คุณภาพ และระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่สนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 ขอขอบพระคุณผู้ เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมินดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองฉบับ
นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

 

       (นายปราโมทย์  วรกุล) 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
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 1.1 ข้อมูลทั่วไป   
 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สหวิทยาเขตเบญจบูรพา ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ 8 ซอยร่วม
พัฒนา ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530                 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 มี เนื้ อที่  20 ไร่  โทรศัพท์  02-1754-823-9 โทรสาร 02 -1754-828                            
E-mail : traimsuwin@gmail.com Website : www.tusw.ac.th.  
 

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
 เขตหนองจอก 
  - แขวงล าต้อยติ่ง 
  - แขวงล าผักชี 
  - แขวงโคกแฝด 
  - แขวงกระทุ่มราย 
 เขตลาดกระบัง 
  - แขวงล าปลาทิว 
  - แขวงทับยาว 
 เขตสะพานสูง 
  - แขวงสะพานสูง หมู่ที่  1-11 
 1) ถนนรามค าแหง 
  - ซอยรามค าแหง ฝั่งซ้าย (เลขค่ี) ตั้งแต่ซอยรามค าแหง 127/2 ถึง ซอยรามค าแหง 183 
  - ซอยรามค าแหง ฝั่งขวา (เลขคู่) ตั้งแต่ซอยรามค าแหง 86 ถึง ซอยรามค าแหง 162/1 
  - ซอยพฤกษชาติ ถึง ซอยพฤกษชาติ 32 
  - ซอยสุวรรณพฤกษ์ ถึง ซอยสุวรรณพฤกษ์ 17 
  - ซอยชัยพฤกษ์ ถึง ซอยชัยพฤกษ์ 29 
  - ซอยกัลปพฤกษ์ 
 2)  ถนนราษฎร์พัฒนา 
  - ซอยราษฎร์พัฒนา ฝั่งซ้าย (เลขคี่) ตั้งแต่ซอยราษฎร์พัฒนา 1 ถึง ซอยราษฎร์พัฒนา 35 
ยกเว้นซอยราษฎร์พัฒนา 15 ฝั่งขวา (เลขคู่) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 ถึง บ้านเลขที่ 44,  ซอยราษฎร์พัฒนา 15 
ฝั่งซ้าย (เลขคี่) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19 ถึง บ้านเลขท่ี 39, ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก 1, ซอยราษฎร์พัฒนา 15 
แยก 2, ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก 3, ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก 4, ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก 5, ซอย
ราษฎร์พัฒนา 15 แยก 6 และซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก 7 
  - ซอยราษฎร์พัฒนา ฝั่งขวา (เลขคู่) ตั้งแต่ซอยราษฎร์พัฒนา 2 ถึง ซอยราษฎร์พัฒนา 30 
 
 
 
 

http://www.tusw.ac.th/
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 3) ถนนเคหะร่มเกล้า 
  - ซอยเคหะร่มเกล้า ฝั่งซ้าย (เลขค่ี) ตั้งแต่ ซอยเคหะร่มเกล้า 43 ถึง ซอยเคหะร่มเกล้า 45 
  - ซอยเคหะร่มเกล้า ฝั่งขวา (เลขคู่) ตั้งแต่ ซอยเคหะร่มเกล้า 70 ถึง ซอยเคหะร่มเกล้า 82 
 
 4) ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งซ้าย (เลขคี่) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึง บ้านเลขที่ 65 ถนนกาญจนาภิเษก 
 ฝั่งขวา (เลขคู่) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึง บ้านเลขที่ 166 
  - ซอยกาญจนาภิเษก ฝั่งซ้าย (เลขคี่) ตั้งแต่ซอยกาญจนาภิเษก 13 ถึงซอยกาญจนาภิเษก 15 
  - ซอยกาญจนาภิเษก ฝั่งขวา (เลขคู่) ซอยกาญจนาภิเษก 12 
 เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี  หมู่ที่  8-12 
 1) ถนนรามค าแหง (ฝั่งขวา) 
  - ซอยรามค าแหง 164,166,170,172 หมู่ที่ 12 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 174 ด้านหน้า หมู่ที่ 11 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 176,178,180,182  หมู่ที่ 11 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 184 ด้านหน้า หมู่ที่ 11 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 186 หมู่ที่ 11 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 186/1,188,190,190/1  หมู่ที่ 10 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 190/3  ด้านหน้า หมู่ที่ 9 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 192,194  หมู่ที่ 8 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
 2) ถนนรามค าแหง (ฝั่งซ้าย) 
  - ซอยรามค าแหง 185,187,187/1  หมู่ที่ 12 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 189,191,193,195,197,199 หมู่ที่ 11 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 201,203,205  หมู่ที ่10 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 207  หมู่ที่ 9 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
  - ซอยรามค าแหง 209,209/1,211  หมู่ที่ 8 แขวงมีนบุรี (เดิม) 
 เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก 
  (เฉพาะถนนรามค าแหง นับจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าถึงสี่แยกล าสาลี) 
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ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภท สหศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 67 หมู่ 8 ซอยร่วมพัฒนา ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
10530 บนที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จ านวน 20 ไร่ ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 
2537 โดย พณฯ นายสัมพันธ์  ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2537 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 4 มุมเมืองขึ้น เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตลอดจนร าลึกถึงคุณงามความดีของ ท่านโกวิท  วรพิพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้สร้าง
คุณประโยชน์แก่วงการศึกษาไทย และเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติมาตลอดชีวิตราชการ โดยมี
ด าริให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นและมอบหมายให้เป็นสาขาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท) สุวินทวงศ์ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ใน
วันที่ 8 สิงหาคม 2537 และได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2537 จ านวน 
43 คน โดยฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท  
 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2538–2540 ได้เกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจขึ้นในประเทศ จึงท าให้การ
ก่อสร้างโรงเรียนต้องหยุดชะงักลง จนกระท่ังปีการศึกษา 2550 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขออนุมัติหลักการ การจัดการศึกษารูปแบบสหกิจขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหารองรับ
ปริมาณนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ 
ในที่ดินราชพัสดุเดิมของโรงเรียนจ านวน 20 ไร่ โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์” 
และเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยฝากเรียนไว้ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ถนนรามค าแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากท่านผู้อ านวยการยอร์ช 
เสมอมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คณะครูอาจารย์และนักเรียนตลอดจนนักการภาร
โรงทุกคน และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งให้นายสุทธิพงษ์  โมราวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นคนแรก 
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ข้อมูลจ าเพาะ 
ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
ประเภท    สหศึกษา 
สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน พระเกี้ยว 
อักษรย่อ   ต.อ.ส. 
วันก่อตั้งโรงเรียน  15 กรกฎาคม 2537 
พื้นที่    20 ไร่ 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธรัตนตรัยมหามงคล 
ธงประจ าโรงเรียน  ธงสีชมพู ตรงกลางประดับตราพระเกี้ยว 
สีประจ าโรงเรียน   สีชมพู หมายถึง สีประจ าวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 5 
ดอกไมป้ระจ าโรงเรียน  ดอกกัลปพฤกษ์ 
ชื่อคณะสี   สีเหลือง - คณะราชพฤกษ์ 
    สีแดง - คณะสุพรรณิการ์ 
    สีเขียว - คณะราชาวดี 
    สีแสด - คณะปาริชาต 
    สีฟ้า - คณะนิโลบล  
เพลงประจ าโรงเรียน  มาร์ช ต.อ.ส. 
สถานที่ตั้ง   67 หมู่ 8 ซอยร่วมพัฒนา ถนนสุวินทวงศ์  แขวงล าผักชี 
    เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 10530 
โทรศัพท์   0-2175-4825-6 
โทรสาร    0-2175-4828 
เว็บไซต์    www.tusw.ac.th 
อีเมล์    traimsuwin@gmail.com 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม  
 

ปรัชญา (Philosophy) 
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

 
เอกลักษณ์ (Identity) 

สถาบันนี้สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม 
 

อัตลักษณ์ (Image) 
วินัยเยี่ยม มารยาทงาม 
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คณะผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปราโมทย์  มะโนปา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ ์

ด ารงต าแหน่งถึง 30 กันยายน 2560 
 

นายปราโมทย์  วรกุล 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
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นางสาวจันทิรา  ภู่ส าลี 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายจีรศักดิ์  จันทร์จิตร 
ปฏิบัติหน้าที ่

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  นายกษิฎิพงษ์  ไวศะยาณุกูล 
ปฏิบัติหน้าที ่

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
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 1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
  
 1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 
2560 

 2  70 -  12 ๗ 

 
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษา จ านวนบุคลากร 
ปวช. 1 
ปวส. - 
ปริญญาตรี 72 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาโท 18 
ปริญญาเอก - 
รวม 91 

 
 3) ภาระงานสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 14 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 18 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

10 15 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 14 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

10 13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 3 13 
รวม 87 15 
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 1.3 ข้อมูลนักเรียน 
  
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 รวม  1,367  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561) 
 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง 8 7 8 23 5 5 6 16 39 

เพศ 
ชาย 139 156 156 451 76 94 95 265 716 
หญิง 122 111 146 379 69 79 104 252 631 

รวม 261 267 302 830 145 173 199 517 1,347 
เฉลี่ยต่อห้อง 32.62 38.14 37.75 36.08 29.00 34.60 33.16 32.31 34.54 

 
 

   
 

 
 

๘๐๐ ๘๒๐ ๘๔๐ ๘๖๐ ๘๘๐ ๙๐๐

จ านวนนักเรียน

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ชั้น ม.1-3
ประจ าปีการศึกษา 2557-2559

๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

400 450 500 550

จ านวนนักเรียน

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ชั้น ม.4-6 
ประจ าปีการศึกษา 2557-2559

2559 2558 2557
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  1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  

 

ระดับชั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 

จ านวน ร้อยละ 
ม.1 118 45.21 
ม.2 146 54.68 
ม.3 167 55.30 
ม.4 62 46.21 
ม.5 94 54.34 
ม.6 135 67.84 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
กลุ่มสาระฯ 

 
ระดับชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ศิลปะ การงานฯ ภาษาต่างประเทศ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 117 57.08 145 55.74 102 39.08 209 80.26 241 92.30 204 77.96 225 86.20 158 60.66 

ม.2 168 62.92 171 63.85 162 60.86 270 79.68 255 95.69 159 59.55 199 74.53 130 48.68 

ม.3 200 66.22 162 53.44 203 67.21 196 78.14 115 64.56 275 91.05 237 78.48 165 54.74 

ม.4 95 82.84 77 68.14 46 31.72 161 92.42 129 89.31 145 99.31 129 88.97 81 55.86 

ม.5 84 80.76 95 68.10 126 72.83 197 85.76 139 80.34 122 70.52 137 79.19 91 52.60 

ม.6 133 83.03 118 66.66 171 85.93 147 96.98 177 89.19 166 83.42 175 87.94 183 91.96 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
Triamudomsuksa suwinthawong School 

  

Self Assessment Report : ๒๐๑๗ ๑๔ 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

55.74

63.85

53.44

68.14 68.10 66.66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6

86.20

74.53

78.48

88.97

79.19

87.94

65

70

75

80

85

90

95

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6
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 1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 47.56 25.22 30.30 30.23 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดบัจังหวัด 53.42 33.44 35.48 37.53 

คะแนนเฉลี่ย  
สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 48.77 26.55 32.47 30.14 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจ าปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 46.85 22.09 29.16 33.18 26.10 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 55.82 33.66 33.98 38.71 39.65 

คะแนนเฉลี่ย  
สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจ าปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
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 2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ภาษาไทย ๔๕.๖๘ 47.56 
คณิตศาสตร ์ ๒๘.๑๓ 25.22 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๒๕ 30.30 
สังคมฯ ๔๙.๓๒ - 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๙๑ 30.23 
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559-2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ภาษาไทย 50.27 46.85 
คณิตศาสตร ์ 22.12 22.09 
วิทยาศาสตร์ 30.37 29.16 
สังคมฯ 33.33 33.18 
ภาษาอังกฤษ 25.23 26.10 
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ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559-2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559
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 1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
 
 1) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละของ
นักเรียนทั้งหมด 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 1,347 100 
2. คลินิกคณิตศาสตร์ 548 40.68 
3. ห้องศูนย์สะเต็มศึกษา 261 19.37 
4. ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 835 61.08 
5. ห้องปฎิบัติการทางฟิสิกส์ 835 61.08 
6. ห้องปฎิบัติการทางเคมี 532 38.91 
7. ห้องปฎิบัติการทางชีววิทยา 532 38.91 
8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,347 100 
9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1,347 100 
10. ห้องทัศนศิลป์ 563 41.79 
11. ห้องนาฏศิลป์ 563 41.79 
12. ห้องศูนยภ์าษาอังกฤษ 517 38.38 
13. ห้องศูนยภ์าษาไทย 265 19.67 
14. คลินิกภาษาตะวันออก 
ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น 

89 6.61 
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 2) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวน (คน) 
1. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก 260 
2. สวนสนุกดรีมเวิลด ์ 778 
3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 569 
4. สวนน้ าการ์ตูนเน็ตเวิด 117 
5. สถานีเรด้าฝนหลวงสัตหีบ  117 
6. กรมฝนหลวงและการบิน 117 
7. ผึ้งหลวงแคมป์กราวน์ 120 
8. เวโรน่าทับลาน 120 
9. อุทยานแห่งชาติน้ าตกสาริกา 120 
10. ฟาร์มโชคชัย 42 
11. ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ก 42 
12. เมืองโบราณลพบุรี 42 
13. บ้านดินมดแดง 42 
14. หมู่บ้านบางระจัน 42 
15. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 50 
16. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
Triamudomsuksa suwinthawong School 

  

Self Assessment Report : ๒๐๑๗ ๒๔ 

 

1.7 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   
 

 
ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวินทวงศ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4–ม.6 

*รายวิชาพื้นฐาน* 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 880  

(22 นก.) 
880  

(22 นก.) 
880  

(22 นก.) 
1640  

(41 นก.) 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน* 120 120 120 360 
*รายวิชาเพิ่มเติม* 
(ภาคเรียนละ 3 วิชา) 

ปีละไม่น้อยกว่า 240 ชม. ไม่น้อยกว่า 1,560 ชม. 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไมเ่กิน 
1,200  
ชม./ปี 

ไมเ่กิน 
1,200 
ชม./ปี 

ไมเ่กิน 
1,200  
ชม./ปี 

รวม 3 ป ี
ไมเ่กิน 3,600 ชม. 
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1.8 ข้อมูลงบประมาณ ( ปีงบ ๖๐ )  
  
 งบประมาณ (รับ – จ่าย) 
 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ ๒,๘๒๐,๗๓๐.๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๘,๓๒๘,๙๗๒.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๙,๘๐๓,๓๒๗.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๘,๔๐๗,๐๓๑.๑๙ 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) ๑๒,๑๗๔,๒๗๗.๖๗ งบอ่ืน ๆ (ระบุ) ๙,๙๙๒,๖๕๒.๐๐ 

รวมรายรับ ๒๔,๗๙๘,๓๓๔.๖๗ รวมรายจ่าย ๒๖,๗๒๘,๖๕๕.๐๐ 
 
 งบด าเนินการ/ เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ   100   ของรายได้ 
 
 
1.9  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
        รับการประเมินระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน ตัวบ่งช้ีที่ 1 – 8   
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย            

4.67     

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ          4.80     
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง     3.94     
     ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน         3.84     
     ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม           1.95     
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ต่อเนื่อง 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.29     

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 

4.44     

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
     ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด            4.41     
     ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตวัเข้ากับสังคม     4.77     
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ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
     ตัวบ่งชี้ 5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.64     

     ตัวบ่งชี้ 5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

0.71     

     ตัวบ่งชี้ 5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.38     

     ตัวบ่งชี้ 5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.04     

     ตัวบ่งชี้ 5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.77     

     ตัวบ่งชี้ 5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.63     

     ตัวบ่งชี้ 5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

1.26     

     ตัวบ่งชี้ 5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น  ม.3 และ ม.6 

0.74     

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา 5.00     
     ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู           4.00     
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
     ข้อที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.50     

     ข้อที่  2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน           

0.80     

     ข้อที่ 3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  2.00     
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
     ตัวบ่งชี้ที่ ๘.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 2.34     
     ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

1.25     

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  ตัวบ่งช้ีที่ 9 – 10  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00     



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
Triamudomsuksa suwinthawong School 

  

Self Assessment Report : ๒๐๑๗ ๒๗ 

 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00     

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งช้ีที่ 11– 12 
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00     
     ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 คะแนนพัฒนาการ 3.00     
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานรักษา มาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00     

คะแนนรวม / คุณภาพ 84.17     
 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง        ไม่รับรองเนื่องจาก ...................................................  
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ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดการศึกษาหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการสนับสนุนการด าเนินงานทั้งด้านการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลา
และนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริม สนับสนุ นคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดท าโครงการส่งเสริมทักษะแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมความสามารถ และทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน โครงการส่งเสริมความรู้
และทักษะทางวิชาการของผู้เรียน เป็นต้น และมีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้อย่างหลากหลาย อาทิ เช่น 
แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การท าโครงงาน การอภิปรายกลุ่มร่วมกัน เป็นต้น 
และจัดกิจกรรมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนให้แก่นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น  พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
น าระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและครู มีแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งสืบค้นข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แปลงเกษตรทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เ รียนโดยจัดท า
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ โครงการส่งเสริมทักษะการท างานของผู้เรียน โครงการวินัยเยี่ยม มารยาทงาม โครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชน เป็นต้น จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายที่สนับสนุนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
อาทิเช่น กิจกรรมค่าย “ต.อ.ส. ก้าวไกล มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” ในทุกระดับชั้น กิจกรรม ต.อ.ส. ร่วมใจปลูกป่า
เทิดไท้องค์ราชัน กิจกรรมตักบาตรประจ าเดือน  กิจกรรมของหายได้คืน  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้สาร
เสพติดในโรงเรียน และกิจกรรมโรงเรียนสีขาว เป็นต้น  
 
๒. ผลการด าเนินงาน  
 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนได้ดี
ขึ้นตามมาตรฐานของแต่ละรายวิชา มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับที่ดีขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้ได้ ทั้งมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้นส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนมากขึ้น รวมถึง
ความพร้อมในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับสายอาชีพ สายสามัญ และอุดมศึกษาได้ 
 ด้านผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักการที่
สถานศึกษาก าหนด เข้าใจในวัฒนธรรม กฎหมายและบทบาททางสังคม รู้จักรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะสี และระดับชั้น ผู้เรียนทุกคนมี
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ความสามารถในทางกีฬาอย่างน้อยคนละประเภท  และรักในการออกก าลังกายรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดีท า
ให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตรงตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย 
3. จุดเด่น 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และสมรรถนะตรงตามหลักสูตร รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายของ
โรงเรียน เป็นผู้มีวินัยและมารยาทตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน และสามารถอยู่
ร่วมกัน โดยยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทางศาสนาได้ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในรายวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานที่ 1 
ภาพการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
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  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม ดังนี้ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน รายงานประจ าปี การประชุมประจ าเดือน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การ
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รายงานการสรุปการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การพัฒนาบุคลากร และส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา และผู้บริหารยึด
หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร เพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองครู
และนักเรียน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบ 
PDCA โดยมีการน าผลการประเมินต่างๆมาใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
2. ผลการด าเนินงาน  
    สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ดังประเด็นต่อไปนี้  
 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ในระดับดีเยี่ยม 
 2. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 
  2.1 สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
        กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับดีเยี่ยม 
  2.2 สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง 
        วิชาชีพ ในระดับดีเยี่ยม 
  2.3 สถานศึกษาวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ        
        ในระดับด ี
  2.4 สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
        เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในระดับดี 
 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
     และได้มาตรฐาน ในระดับดีเยี่ยม 
 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนและด าเนินงาน    ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจากการประชุม บริหารโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
หลักสูตรสถานศึกษา  มีการด าเนินการนิเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก ากับติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน  
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และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเป็นระยะ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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มาตรฐานที่ 2 
ภาพการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
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  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา 
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณา
การอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริ งจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน มีการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง รวมทั้งการให้ข้อมูล
ย้อนหลังแก่นักเรียน วิเคราะห์สภาพที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองของนักเรียน โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น งานพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21   งานวิจัยในชั้นเรียน  กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพ่ือ
เข้าแข่งขันทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของครู โครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมตามความสนใจ การประเมินครูผู้ช่วย
อย่างเข้มตลอด 2 ปี เป็นต้น 
 
2. ผลการด าเนินงาน  
    สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ดังประเด็นต่อไปนี้  
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในระดับดีเยี่ยม 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ในระดับดี 
 3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ             
      ในระดับดีเยี่ยม 
      
3. จุดเด่น 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ครูควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้สืบค้นข้อมูลและเข้าถึงสารสนเทศอย่างรวดเร็ว 
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มาตรฐานที่ 3 
ภาพการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
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  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 โดยโรงเรียนได้ด าเนินการประกันคุณภาพ ซึ่งยึดตามระบบคุณภาพ PDCA คือ จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ามาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย (P) ปฏิบัติงาน 
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (D) จัดให้มีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ เพ่ือแก้ไข พัฒนาและ
ปรับปรุง (C) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดการประเมิน
ภายในสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี SAR เผยแพร่เอกสารรายงานผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน และน า
ข้อมูลส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา (A) และสถานศึกษามีการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
2. ผลการด าเนินงาน  
    สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ดังประเด็นต่อไปนี้  
 สถานศึกษามีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงมีผลการประเมินคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ครูและบุคลากรให้ความ
ตระหนักและให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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4. จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร ซึ่งยังขาด
ความเข้าใจ และความสามารถในการวิจัย เพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน และการจัดท าสารสนเทศโรงเรียนให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบันครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน 
และสามารถสืบค้น เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและน าไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
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มาตรฐานที่ 4 
ภาพการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
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ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเป้าหมาย) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

   ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ   ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ร้อยละ 82 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

  ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 82 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ร้อยละ 82 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

  ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 82 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 58 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน 

ร้อยละ 82 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

ร้อยละ 82 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 82 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 82 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 84 
ดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

  ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

  ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

  ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

  ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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  สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔  ดีเยี่ยม 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามท่ีได้ตั้งค่าเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สามารถสรุปว่าได้ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”  ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้ สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและพิจารณาตามปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายของ
สถานศึกษาและสภาพชุมชนท้องถิ่นโดยรอบสถานศึกษาและน าระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและครู จนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณที่ดีขึ้น รู้จักใช้สื่อ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร ทั้งเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ผลการประเมินจึงอยู่ในระดับดี ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม/โครงการ 
และด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งยังใช้ผลการประเมินและผล
การด าเนินครั้งที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา มีการตรวจสอบ ปรับปรุง 
แก้ไขงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ้งส่งเสริมทักษะให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อ
การเรียนการสอน เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน มีการวัดและประเมินผลจากสภาพ
จริง สถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร การเข้าร่วม
อบรมจากหน่วยงานต่างๆ ตามความสนใจ สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอนตามหลัก PDCA และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 
องค์ประกอบ จนเกิดเป็นคุณภาพที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนท าให้มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบ
และการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูงต่อไป 
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ส่วนที่ ๓  
สรุปผล แนวทางทางพัฒนา  

และความต้องการการช่วยเหลือ 
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 สรุปผลการประเมิน  
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน 3 รายวิชา คือ 
คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 2 รายวิชา คือ 
คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ 
 

2.  นัก เรี ยนมีคุณลั กษณะที่ พึ งประสงค์  และ
สมรรถนะตรงตามหลักสูตร 
3. นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และนโยบายของโรงเรียน 
4. นักเรียนเป็นผู้มีวินัยและมารยาทตรงตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 
5. นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ อ่ืน และ
สามารถอยู่ร่วมกัน โดยยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันทางศาสนาได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายที่ชัดเจน  

โ รง เรี ยนควรมีการติ ดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีเป็นระยะ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ผู้ บริหารวางแผนและด า เนินงาน    ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3. ผู้บริหาร ด าเนินงานบริหารโดยมุ่งเน้นยึดหลัก         
ธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

 

4. โรงเรียนพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา   

 

5. โรงเรียนมีการด าเนินการนิเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  (ต่อ) 

6.  โรง เรี ยนมีการก ากับติดตาม ประเมินผล          
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 

7. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษ าปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

8. ผู้บริหารส่งเสริมการศึกษาหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าทั้งภายในและนอก 

ครูควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
สืบค้นข้อมูลและเข้าถึงสารสนเทศอย่างรวดเร็ว 2. สถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้

ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกท่ีควร 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วน  

สถานศึกษาควรพัฒนาสารสนเทศให้เป็นระบบ เป็น
ปัจจุบันครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน และสามารถ 
สืบค้น เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 

2. ครูและบุคลากรให้ความตะหนักและให้ 
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   

 โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือให้ทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในการพัฒนา และบริหาร
จัดการ  ทั้งร่วมกันวางแผน แก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุจุดเน้น วิสัยทัศน์ ปรัชญา   
พันธกิจของโรงเรียน  ซ่ึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียนจึงมีดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2. การติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3. ส่งเสริมครพัูฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
 4. การจัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว 
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 
 6. พัฒนาความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องศูนย์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และพ้ืนที่พักผ่อนของนักเรียน 
 7. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์อย่างต่อเนื่องและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือรองรับนักเรียนที่มีจ านวนมากข้ึนและ
สอดคล้องกับหลักนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 2. การสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆโดย
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าร่วมและด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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ภาคผนวก 
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 ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.......................................................................................... 

 
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
  
 
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
 

 
(นายปราโมทย์  มะโนปา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  
 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ   
แต่ละดับชั้น 

ร้อยละ 82 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน   
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 82  

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 82 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 82 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ 58 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ 82 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 82 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 82 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 82 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 88 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเยี่ยม 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเยี่ยม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ         
ทางวิชาชีพ 

ระดับดีเยี่ยม 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ระดับดีเยี่ยม 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด      

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับดีเยี่ยม 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 
3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ   ระดับดีเยี่ยม 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี

ยิ่งขึ้น 
ระดับดีเยี่ยม 
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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวินทวงศ์ 
ที่  185/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕60 
…………………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวินทวงศ์  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้นเพ่ือให้การรวบรวม และจัดท าเอกสาร
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  นายปราโมทย์  วรกุล   ประธานกรรมการ  
  นายจีรศักดิ์  จันทร์จิตร  กรรมการ 
  นายกษิฎิพงษ์  ไวศะยาณุกูล  กรรมการ 
  นางสาวจันทิรา  ภู่ส าล ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  อ านวยการและให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
  นางสาวจันทิรา  ภู่ส าล ี   ประธานกรรมการ 
  นายจีรศักดิ์  จันทร์จิตร  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวภควดี  วรรณวงศ์  กรรมการ 
  นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล  กรรมการ 
  นางสาวกัลยารัตน์ พรมศร   กรรมการ 
  นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม  กรรมการ 
  นายทองฉัตร  เยาวมาลี  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวขวัญฤทัย  จ้อยประดิษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ๔. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๕. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 ๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
๓. คณะกรรมการก ากับดูแลมาตรฐานและจัดเก็บข้อมูล 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  นางสาวจันทิรา  ภู่ส าล ี  หัวหน้ามาตรฐาน 
  นางสาวภควดี  วรรณวงศ์ รองหัวหน้ามาตรฐาน (ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑) 
  นายจีรศักดิ์  จันทร์จิตร รองหัวหน้ามาตรฐาน (ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2) 
  ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   นางสาวภควดี  วรรณวงศ ์ หัวหน้า 
   นายชัชวาลย ์  พนัส  รองหัวหน้า 
   นางสาวจารุณี  ค าใส  กรรมการ 
   นางสาวจีรนันท์  เทศารินทร์ กรรมการ 
   นางสาวเพ็ญศิริ  ศรีชมภู  กรรมการ 
   นางสาวภารดี  เกรียงทวีชัย กรรมการ 
   นางสาวลลิตา  จ าปาฤทธิ์ กรรมการ 
   นางสาววิกันดา  เกษเดช  กรรมการ 
   นางสาวศิขริน  ศิริวิชัย  กรรมการ 
   นางสาวสาลินี  อินทรศิริ กรรมการ 
   นางสาวอุไรลักษณ์ อินทรก าเนิด กรรมการ 
   นายสราวุธ  วงษาเดิม กรรมการ 
   นายศุภเชษฐ์  วงษ์ทองปลิว กรรมการ 
   นางสาวสุภารัตน์  พัฒนแหวว กรรมการ 
   นายธรรมรัตน์  อ าพลศักดิ์ กรรมการ 
   นายเมฑี   ชมเหิม  กรรมการ 
   นางสาวสาวิตรี  อินทร์แสง กรรมการ 
   นายสุระพล  ชาติเชื้อ  กรรมการ 
   นางสาวสาริศา  ทิศาวงศ์  กรรมการ 
   นางสาวอุบลวรรณ จันทร์เขียว กรรมการ 
   นางสาวสุมาลี  โต๊ะเถื่อน กรรมการ 
   นางสาวกรรณิการ์ ว่าเร็วดี  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   นายจีรศักดิ์  จันทร์จิตร หัวหน้า 
   นางนิษา   บุญทิพย์  รองหัวหน้า 
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   นางชุลีวัลย ์  เรืองเนียม กรรมการ 
   นายจิระยุทธ์  แสงโชคานนท์ กรรมการ 
   นางสาวธิดาพร  ภูละ  กรรมการ 
   นายบรรเจิด  อ้ิวอ าพันธุ์ กรรมการ 
   นางพนิตนาฏ  ศรีนวล  กรรมการ 
   นายสุเมธี  ธนะนิรันดร์ กรรมการ 
   นางสุมาลี  โชคชนะ  กรรมการ 
   นางสาวสุนา  สีแก้ว  กรรมการ 
   นายภาณุพงศ์  ม่วงเขียว กรรมการ 
   นางสาวรัตนา  ฟับประโคน กรรมการ 
   นางสาวพการัตน์  ดวงมณี  กรรมการ 
   นางสาวชนาภรณ์  ทรงครักษ์ กรรมการ 
   นายชาคริต  นุนาบี  กรรมการ 
   นายสามารถ  ซุ่นใช้  กรรมการ 
   นางสาวยุรี  ถ้ าเทศ  กรรมการ 
   นายชนะภูมิ  อินนอก  กรรมการและเลขานุการ 
    
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 
   นายปราโมทย์  วรกุล  หัวหน้ามาตรฐาน 
   นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล รองหัวหน้ามาตรฐาน  
   นายกษิฎิพงษ์  ไวศะยาณุกูล กรรมการ 
   นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์พรหม กรรมการ 
   นางภรณ์ทิพย์  ธรรมเลิศสกุล กรรมการ 
   นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช กรรมการ 
   ว่าที่ รต. วีระเชน  ชินศักดิ์ชัย กรรมการ 
   นางมัลลิกา  ภาพีรนนท์ กรรมการ 
   นางสาวฐิติพร  พูลสวัสดิ์ กรรมการ 
   นางสาวนัยนา  ผาลา  กรรมการ 
   นางสาววิชุดา  แสงวันดี  กรรมการ 
   นางสาวณัฐชยา  บุญประสงค์ กรรมการ 
   นายสุธรรม  คูธนะวนิชพงษ์ กรรมการ 
   นางสุดาญา  เดชภัทรพรรณ กรรมการ 
   นางสาวณัฐทิตา  ชาตวัฒนานนท์ กรรมการ 
   นางสาววิลาวัลย ์  ดอนวิไทย กรรมการ 
   นางสาวกิตติยาวรรณ ชาญศิริ  กรรมการ 
   นางวรรณา  จิ๊สมัน  กรรมการ 
   นางอุไรวรรณ  นุนาบี  กรรมการและเลขานุการ 
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 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   นางสาวจันทิรา  ภู่ส าล ี  หัวหน้ามาตรฐาน 
   นางสาวกัลยารัตน์ พรมศร  รองหัวหน้ามาตรฐาน 
   นายเดชธนา  จักรแก้วภคกร กรรมการ 
   นางสาวจันทิมา  พูลประเสริฐ กรรมการ 
   นางรักษิณา  แนบเนื้อ  กรรมการ 
   นายวีระ   ประดิษฐสุวรรณ กรรมการ 
   นางสาววรรณพร  มิตรยิ้ม  กรรมการ 
   นางสาววลัยภร  ตันบุตร  กรรมการ 
   นางสาววลัยภรณ ์ อาด า  กรรมการ 
   นางสาวสรชา  โกเสยะโยธิน กรรมการ 
   นางสาวอัญชลี  ราชภักด ี กรรมการ 
   นายนพรัตน์  บุดดา  กรรมการ 
   นางสาวขนิษฐา  จุไร  กรรมการ 
   นางสุวดี   คงเพ็ง  กรรมการ 
   นางสาวชุติมา  เชื้อน้อย  กรรมการ 
   นางสาวดลวีร ์  คงกัน  กรรมการ 
   นายชาตินัย  มะมา  กรรมการ 
   นายวุฒิพล  โพธิสาร  กรรมการ 
   นายสิทธิเดช  พรหมจินดา กรรมการ 
   นางสาวอริสา  กาศสกุล  กรรมการ 
   นางสาวจุฑารัตน์  ตรีภพ  กรรมการ 
   นางสาวสุภัชชา  ศรีชะอุ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
   นางสาวจันทิรา  ภู่ส าล ี  หัวหน้ามาตรฐาน 
   นายทองฉัตร  เยาวมาลี รองหัวหน้ามาตรฐาน 
   นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม กรรมการ 
   นางสาวนริสา  อุ้ยกิ้ม  กรรมการ 
   นายอนุกูล  ตุ้ยเขียว  กรรมการ 
   นางสาวขวัญฤทัย  จ้อยประดิษฐ์ กรรมการ 
   นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที ่ ๑. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จัดท าเป็นแฟ้มข้อมูลพร้อมทั้ง
รายงานให้เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐาน 
 ๓. ประเมินตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ทั้งนี้ให้ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   25  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

( นายปราโมทย์  มะโนปา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวินทวงศ์ 
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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวินทวงศ์ 
ที่ 040/๒๕๖1  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕60 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

................................................................. 
 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวินทวงศ์  ก าหนดการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒9 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1  และเพ่ือให้การรับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 นายปราโมทย์ วรกุล  รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่งฯ ประธานกรรมการ 
 นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 นายกษิฎิพงษ์ ไวศะยาณุกูล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
 นางสาวจันทิรา ภู่ส าล ี  รองผู้อ านวยการ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ อ านวยการและให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินการ 
  นางสาวจันทิรา  ภู่ส าล ี   ประธานกรรมการ 
  นายจีรศักดิ์  จันทร์จิตร  รองประธานกรรมการ 
  นายกษิฎิพงษ์  ไวศะยาณุกูล  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวภควดี  วรรณวงศ์  กรรมการ 
  นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล  กรรมการ 
  นางสาวกัลยารัตน์ พรมศร   กรรมการ 
  นางสาวกรรณิการ์ ว่าเร็วดี   กรรมการ 
  นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม  กรรมการ 
  นางสาววรรณพร  มิตรยิ้ม   กรรมการ 
  นางชุลีวัลย ์  เรืองเนียม  กรรมการ 
  นางนิษา   บุญทิพย์   กรรมการ 
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  นายวีระ   ประดิษฐ์สุวรรณ  กรรมการ 
  นายจิระยุทธ์  แสงโชคานนท์  กรรมการ 
  นายศุภเชษฐ์  วงษ์ทองปลิว  กรรมการ 

นายชัชวาลย ์  พนัส   กรรมการ 
  นายชนะภูมิ  อินนอก   กรรมการ 
  นางอุไรวรรณ  นุนาบี   กรรมการ 

นางสาวสุภัชชา  ศรีชะอุ่ม   กรรมการ 
นางสาวนริสา  อุ้ยกิ้ม   กรรมการ 

  นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน  กรรมการ 
  นายทองฉัตร  เยาวมาลี  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวขวัญฤทัย  จ้อยประดิษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

๒. จัดประชุมวางแผนมอบหมายงานและก ากับติดตามงานให้ด าเนินไปตามแผนที่ก าหนด 
๓. รวบรวมข้อมูลหลักฐานการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานและน าเสนอตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ 
๔. เข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๒9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
นางสาวนริสา  อุ้ยกิ้ม   ประธานกรรมการ 
นายชนะภูมิ  อินนอก   กรรมการ 

หน้าที ่ ๑. ก าหนดขั้นตอนพิธีการ 
๒. พิธีกรในช่วงเปิดและปิดการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นายกษิฏิพงษ ์  ไวศะยานุกูล  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ รต.วีระเชน  ชินศักดิ์ชัย  รองประธานกรรมการ 
นายบรรเจิด  อ้ิวอ าพันธุ์  กรรมการ 
นายวุฒิพล  โพธิสาร   กรรมการ 
นางสาวดลวีร์  คงกัน   กรรมการ 
แม่บ้าน  นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ 
นายชาตินัย  มะมา   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ห้องประชุมสมัย เจริญช่าง ในวันพุธที่ ๒8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
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๒. ก ากับดูแลสถานที่โรงเรียนโดยทั่วไปให้สะอาด สวยงาม เรียบร้อย และปลอดภัย 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี 
นายสุธรรม  คูธนะวนิชพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายสุระพล  ชาติเชื้อ   รองประธานกรรมการ 
นายสิทธิเดช  พรหมจินดา  กรรมการ 
นายชาคริต  นุนาบี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียง เครื่องฉายภาพนิ่ง การเชื่อมต่อสัญญาณเพ่ือการน าเสนอในห้องประชุม 
๒. บันทึกวิดีทัศน์และภาพนิ่ง ตลอดจนคัดเลือกภาพถ่ายให้ฝ่ายประเมินผล 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
นางรักษิณา  แนบเนื้อ   ประธานกรรมการ 
นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล  รองประธานกรรมการ 
นางสาววิลาวัลย ์  ดอนวิไทย  กรรมการ 
นางสาวกิตติยาวรรณ ชาญศิริ   กรรมการ 
นางสาววิชุดา  แสงวันดี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ต้อนรับและรับรองคณะกรรมการประเมินฯ 
๒. จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ และผู้เข้าร่วมรับการประเมิน 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
นายปราโมทย์  วรกุล   ประธานกรรมการ 
นางสาวลัยภรณ์  อาด า   รองประธานกรรมการ 
นางสาวขนิษฐา  จุไร   กรรมการ 
นางสาวสรชา  โกเสยะโยธิน  กรรมการ 
นางสาวณัฐชยา  บุญประสงค์  กรรมการ 
นางสาวณัฐทิตา  ชาตวัฒนานนท์  กรรมการ 
นางสุดาญา  เดชภัทรพรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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8. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล    
นายทองฉัตร  เยาวมาลี  ประธานกรรมการ 
นางอรพรรณ  ทิมครองธรรม  กรรมการ 

  นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน  กรรมการ 
  นางสาวขวัญฤทัย  จ้อยประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ประสานการจัดเตรียมงานเพ่ือรับการประเมินฯ 

๒. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการประเมินฯ กับโรงเรียน 
๓. ชี้แจงท าความเข้าใจให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
๔. จัดท าแฟ้มสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอผู้อ านวยการ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ทั้งนี้ให้ข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 

 

สั่ง ณ วันที่  19  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
 

 
 

( นายปราโมทย์  วรกุล ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สุวินทวงศ์ 
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